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Başkan Ekim, “Daha yaşanılabilir Akçaabat için 
başlattığımız çalışmalarımızın iki yılını geride 
bıraktık. Bu zamanımızın büyük bölümünü Dünya’yı 
ve Ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle 
mücadele ederek geçirdik. Salgına karşı halkımızı 
koruyucu tedbirler kapsamında yerel yönetim 
olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Esnafımıza 
kira indirimin yanında bazı dönemler hiç kira 
almayarak destek olduk. Pandemiden etkilenen 
vatandaşlarımıza gıda yardımından giysi yardımına, 
eşya yardımından hasta yatağı yardımına kadar 
desteklerimiz oldu. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı 
destekleyici adımlar atarak elimizden geldiğince 
onların yanında olduk. Bir yandan salgına 
karşı mücadele verirken diğer yandan da temel 
belediyecilik çalışmalarımızı sürdürdük. Şehrimizin 
tüm mahallelerindeki sorunları tespit ederek 
planlamalarımız doğrultusunda belirlenen sorunları 
imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturduk ve bu 
yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

2019 yılı seçimlerinden önce vadettiğimiz 
projeleri hayata geçirmek için gece gündüz 
çalışıyoruz. İlçemize projelerimizi ve yatırımları 
kazandırmak için her fırsatta Ankara’ya giderek ilgili 
Bakanlıklarla ve kurumlarla görüşmeler yapıyor, 
destek talep ediyoruz. Vadettiğimiz projelerin 
bir kısmını tamamlayıp halkımızın hizmetine 
sunduk. Bazı projelerimizin inşaat çalışması devam 
ederken bir kısım projelerimizde de çalışmalarımızı 
tamamlayarak ihale aşamasına geldik. Yaptığımız 
bütün çalışmalarımızla örnek alınan belediye 
olduğumuz gibi yapacaklarımızla da örnek alınmaya 
devam edeceğiz. Hedefimiz içinde yaşayanların 
mutlu olduğu dışardan bakanların gıpta ettiği bir 
Akçaabat’ı inşa etmektir. Bu minvalde iki yıllık 
sürede yaptığımız çalışmaları kısaca değerlendirmek 
gerekirse:

AKÇAABAT KESINTISIZ BISIKLET
VE YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILIYOR

Akçaabat merkezden başlayarak Yıldızlı 
Mahallesi'ne kadar devam edecek olan Kesintisiz 
Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinin inşaatı başladı. 

İKİ YILDA
İKİ KAT HİZMET

2019 YILI SEÇIMLERINDEN ÖNCE 
VADETTIĞIMIZ PROJELERI HAYATA 

GEÇIRMEK IÇIN GECE GÜNDÜZ 
ÇALIŞIYORUZ. ILÇEMIZE PROJELERIMIZI 
VE YATIRIMLARI KAZANDIRMAK IÇIN 
HER FIRSATTA ANKARA’YA GIDEREK 

ILGILI BAKANLIKLARLA VE KURUMLARLA 
GÖRÜŞMELER YAPIYOR, DESTEK TALEP 

EDIYORUZ.

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM BELEDIYE 
BAŞKANLIĞI GÖREVINDEKI IKI YILINI DEĞERLENDIRDI
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişareler 
yapılarak güzergahtaki aktivite alanları ve 
fonksiyonlar belirlendi. Yürüyüş ve bisiklet yolunun 
yanında kafetaryalar, dinlenme alanları, amfi 
alanı ve etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. 
Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik 
sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve 
yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif 
taşıt yolu bulunuyor. Bu yol sadece bu alanlardaki 
vatandaşların faydalanabileceği bir yol olarak 
planlanmış olup, ulaşım amaçlı kullanılmayacaktır. 
Projemiz tamamlandığında Yaylacık – Söğütlü 
ve Yıldızlı sahillerinden bütün vatandaşlarımız 
faydalanabilecek.

AKÇAABAT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA
ÇALIŞMASI BAŞLADI

Akçaabat Çarşı Bölgesi'nde görsel bütünlüğün 
sağlanması, bölge turizminin gelişmesi ve Çarşı 
bölgesinin ekonomik canlılığını arttırmak amacıyla 
sokak sağlıklaştırma çalışmasının yapılacağı 
planlanmıştı. Dürbinar Mahallesi'nde toplam 58 
parselde yapılan ihale sonrasında çalışmalar başladı. 
Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde, cephe 
iyileştirme, cephe yenileme, söve, boya vb. işler 
ile sokak zemin düzenlemesi, aydınlatma işleri 
yapılacak. 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.

ORTAMAHALLEYI DÜNYA TANIYACAK

Ortamahalle kentsel sit alanı sokak 
sağlıklaştırma projesi 1.etap alanında onaylanan 
projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları 

3



hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam 
etmektedir. 1.etap proje alanında 13 tescilli yapı, 
11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların 
bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş 
taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların 
devamında sokakların döşeme kaplamaları ile 
aydınlatma elemanları da yenilenecektir. Bunun 
yanında Ortamahalle’de bulunan tarihi St. 
Michael Kilisesi'nin restorasyonu tamamlanmış 
olup; pandemi sonrasında müze olarak hizmete 
açılacaktır.

AKÇAABAT KÜLTÜR MERKEZI PROJESI 
IHALEYE HAZIR

Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’a yakışır 
bir Kültür Merkezi Binası için proje hazırlıkları 
tamamlandı. Söğütlü Mahallesinde eski Söğütlü 
Belediye binasının bulunduğu alana yapılacak olan 

Kültür Merkezi binasının içerisinde; 560 kişilik amfi 
salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon 
(sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler 
için atölyeler ve bürolar, kütüphane, kafeterya 
(kapalı ve açık alan), kapalı otopark, idari ve teknik 
alanlar bulunmaktadır. Başta Söğütlü, Yıldızlı ve 
Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat 
halkının yararlanacağı Kültür Merkezine binasının 
ihale işlemleri için süreç başlatılmıştır.

FATIH PARKI MEYDAN DÜZENLEME
PROJESI

Akçaabat şehir merkezinde Ak Camii önündeki 
Fatih Parkı'nı yenileyerek nitelikli kullanım 
alanları içerisine kazandırılması planlanmıştır. 
Bu proje ile Akçaabat çok önemli bir meydan 
kazanarak vatandaşlarımız şehir merkezinde zaman 
geçirebilecek bir yere daha kavuşmuş olacak. Mevcut 
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alanda peyzaj düzenlemelerinin yanında zemin, 
kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli 
rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” 
çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında şehir içi 
bağlantı yolundaki trafik ve parklanma sorununu da 
ele alındı. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı ve 
ihale aşamasına kadar gelindi. Yakın zamanda ihale 
yapılarak inşaatına başlanacak.

ET KOMBINASI HIZLA ILERLIYOR

Arsası (Akçaabat sınırları içerisinde) Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Et ve 
Süt Kurumu tarafından "Et Kombinası" inşaatının 
yapımı hızla sürüyor. Bu proje Akçaabat’ımıza hem 
ekonomik, hem istihdam hem de turizm açısından 
değer katacak, aynı zamanda Bölgemize büyük 
katkı sağlayacak. 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 arttrılacak.410 ton depolama alanı 
bulunacak Trabzon Et Kombinasının tesisin hizmete 
girmesiyle 60 kişiye istihdam sağlanmış olacak.

KÜÇÜK SANAYI SITESI PLANA IŞLENDI

Gelişmiş bütün ilçelerde küçük sanayi siteleri 
şehir merkezinin dışında kalmakta olup, ilçemizdeki 
mevcut sanayinin dağınık site yapısı ve sanayi 
sitesi içindeki dükkanların teknolojinin getirmiş 
olduğu yeniliklerin uygulanabileceği büyüklükte 
olmayışı esnafın daha kaliteli hizmet vermesini 
zorlaştırmaktadır. Akçaabat - Düzköy yolu üzerinde 
Kentsel Servis Alanı içerisinde yaklaşık 65 hektarlık 
alan; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA), 
Küçük Sanayi Alanı (KSA), Toplu İşyeri, Toptan 
Ticaret ve Depolama Alanları planlanmıştır. Alan 
üç etap olarak planlanmıştır. 1. Etap 217 dükkan, 

2. Etapta 92 dükkan, 3.Etapta ise 218 dükkan 
olacak şekilde toplan 527 dükkandan oluşacak 
Küçük Sanayi Sitesi’nde dükkanlar, bu dükkanlara 
ait teknik birimler, sosyal birimler, otoparklar ve 
Akçaabat Oto Galericiler sitesi yer alacaktır. Gelinen 
aşamada Belediyemiz tarafından bahse konu alan 
imar planına işlenmiş olup TOKİ ve Belediyemiz 
işbirliğinde alanla ilgili kamulaştırma çalışmaları 
devam etmektedir. Gerekli fizibilite ve kamulaştırma 
çalışmaları tamamlandıktan sonra Akçaabat Küçük 
Sanayi Sitesinin inşaatına başlanarak şehrimize 
kazandırılacaktır.”

AKÇAABAT SPOR ŞEHRI OLACAK

Akçaabat’ta yapımı devam eden kesintisiz 
yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin içerisinde, 
Yaylacık Mahallesindeki planlanan alanındaki 
kısma kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik 
merkezi yapılması için projeler geliştirmiştik. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
sonrasında Akçaabat’a spor tesislerinin yapımı için 
protokoller imzalandı. Şehrimizde spor yapan, sporu 
seven, sporcuyu destekleyen geleceğimizin teminatı 
olan genç nesillerin yetişmesi için “yarı olimpik 
yüzme havuzunu”, “kapalı spor salonunu”, “gençlik 
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merkezini”, “stadyumu” ve “spor lisesini” İlçemize 
kazandırıyoruz. Tesislerle alakalı proje çalışmaları 
tamamlandıktan sonra inşaatların yapımı için ihale 
işlemleri gerçekleştirilecektir. Spora gönül veren 
vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisinin hayırlı 
olmasını diliyorum. 

GÜNEY ÇEVRE YOLU KIRMIZI ÇIZGIMIZ

Akçaabat’ta uzun yıllardır sorun haline gelen 
ulaşım konusunda projeleri takip ediyor bir an önce 
hayata geçmeleri için gayret gösteriyoruz. Özellikle 
yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte hem şehir 
içi trafiği hem de ana ulaşım yolunun trafiği iki üç 
kat artmaktadır. Bu hususta geçmiş dönemlerde 
Pulathane Bulvarı’nın yapımına başlanmıştı. 
Pulathane Bulvarı inşaatının Derecik Vadisi ile 
Düzköy Vadisi arasındaki kısım, Yıldızlı- Söğütlü 
arası, tamamlanarak aktif olarak kullanılmaktadır. 
Yapılan girişimler sonrasında Pulathane Bulvarının 
Dürbinar Mahallesi ve Ortamahalledeki çalışmaları 
devam ediyor. Bu alanlardaki kamulaştırma 
işlemleri tamamlanınca yolun bağlantıları yapılacak. 
Pulathane Bulvarı inşaatı devam ederken şehrimize 
kazandırmak istediğimiz, bizim için olmazsa 
olmazımız, kırmızı çizgimiz olan Güney Çevre 
Yolu’nun Akçaabat Geçişinin yapılmasıdır. Akçaabat’a 
Güneyden geçen bir yol kazandırdığımızda; hem 
şehirler arası trafik rahatlayacak hem de şehir 
merkezine dikine yollar açılmak suretiyle de şehir içi 
ulaşım ve trafik sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır.

AKÇAABAT KENT MÜZESI IÇIN
PROTOKOL HAZIR

Akçaabat Şehir Merkezinde, Sahil Karayolu 
kenarında bulunan mevcut Merkez İlkokuluna ait 
olan tarihi binanın restore edilerek Kent Müzesi 
haline getirilerek bahçesi yeniden düzenlenecektir. 
Akçaabat Belediyesi olarak bu binayı Kent 
Müzesi olarak şehrimize kazandırarak geçmişten 
günümüze, günümüzden geleceğe köprü kurmayı 

hedefliyoruz. Mevcut alanla ilgili projemizi yaptık. 
Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerekli yazışmaları 
tamamladık. Kent Müzesi projemiz ile ilgili protokol 
hazırlandı. Önümüzdeki günlerde protokolü 
imzalayıp restorasyon işlemine başlayacağız. 
Müzenin niteliğinin, kapsamının ve içeriğin ne 
olacağı konusunda ise kurulacak komisyonun 
değerlendirilmesi sonucunda karar verilecektir. Kent 
Müzesi inşaatının yanında, alanın daha nitelikli 
hale getirilmesi için karayolu kenarındaki okulun 
başka bir yere taşınması planlanmıştır. Bu konuda 
Belediyemize ait olan bir arsa okulun yapılması 
için tespit edilmiş ve okul binası burada yapılınca 
mevcut okul binası yıkılarak şehrin içerisinde daha 
ferah bir alan oluşturulmuş olacaktır.

AKÇAABAT KATLI OTOPARK PROJESI
IHALE AŞAMASINDA

Akçaabat’ın adeta kanayan yarası haline 
gelmiş otopark sorununu Trabzon Büyükşehir 
Belediyemizle çözüme kavuşturuyoruz. Bu 
kapsamda, istişareler yapılarak ilçemizde mevcut 
Salı (kadınlar) pazarı olarak bilinen alana katlı 
otopark projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında 
yapılacak katlı otoparkın üst kısmında daha modern, 
sosyal donatıları da olan mevcut nitelikte Pazar 
yeri oluşturulacaktır. Akçaabat’a kazandıracak 
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olduğumuz katlı otopark sonrasında mevcutta 
bulunan cadde-sokak kenarlarındaki parklarla ilgili 
de gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılarak 
şehir içi trafiğin rahatlaması sağlanacaktır.

AKÇAABAT MILLET BAHÇESI AÇILDI

Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleriyle 
birlikte zaman geçirebileceği, dinlenebileceği, 
rahat nefes alabileceği alanlar oluşturmaya gayret 
gösteriyoruz. Bu kapsamda Yaylacık Mahallemizde 
Deniz Manzaralı Akçaabat Millet Bahçesi yapılarak 
halkımızın kullanımına sunuldu. Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 
bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet 
Bahçesinde, millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve 
çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, 
süs havuzu, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal 
donatılar bulunuyor. 

DOĞALGAZ YAYLACIK MAHALLESI'NDE

Söğütlü Mahallesi'ne kadar gelen doğalgaz 
hattını diğer mahallelerimize de ulaştırmak için 
yüklenici firma olan AKSA Doğalgaz firmasının 
çalışmalarını takip ediyor, bir an önce ilçemizin 
tamamına ulaşması için girişimlerimizi yapıyoruz. 
Pandemi kaynaklı hattın ilerlemesinde gecikme 

yaşansa da Düzköy deresi ve kara yolu geçişin 
tamamlanması uzun zaman aldı. Bu zor alanların 
tamamlanmasının ardından doğalgaz hattının 
ilerlemesi daha hızlı oluyor. Yaylacık Mahallesi 
İlk Adım Caddesine kadar evlerine hat çekilen 
vatandaşlarımız bu yıl doğalgazla ısındılar. Şimdi ise 
şehir merkezine doğru doğalgaz hattı çelik hatlarla 
ilerliyor. Amacımız en kısa sürede şehrimizin 
tamamına doğalgazı ulaştırmaktır. Bu yönde yapılan 
çalışmaları takip ediyoruz. 

YERALTI ÇÖP KONTEYNERI
UYGULAMASINA GEÇILDI

Akçaabat şehir merkezinde cadde ve sokak 
kenarlarında bulunan çöp konteynerleri ve etrafına 
bırakılan çöpler şehrimizde hem sağlık hem de 
görsel olarak kirlilik yaratıyordu. Gelişmiş ve modern 
toplumlarda uygulama örneklerini gördüğümüz 
yeraltı çöp konteyneri uygulamamızı şehir 
merkezinde başlattık. Yoğun turizm faaliyetlerinin 
yaşandığı şehrimizin her daim temiz ve güzel bir 
görünüme sahip olması gerekiyor. Çevreci bir sistemi 
hayata geçirmekten dolayı son derece mutluyuz.

YENI SOSYAL YAŞAM ALANLARI
KAZANDIRIYORUZ 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akçaabat 
bırakmak için yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. 
Eski parklarımızı revize ediyor, yenilerini de 
ilçemize kazandırıyoruz. Her mahalleye en az bir 
çocuk parkı kazandırmayı hedefliyoruz. Söğütlü 
Yıldızlı ve Yaylacık Mahallelerimizde yeni park 
alanlarının yapımında sona gelindi. Çocuk oyun 
alanlarının yanında gerek parkların bünyesinde 
gerekse ayrı noktalarda basketbol, futbol gibi 
butik sahalar oluşturarak buralarda spor sağlıklı 
nesiller yetişmesini sağlıyoruz. Yeşil alanlarımıza da 
yenilerini ekliyor, peyzaj düzenleme çalışmalarına 
önem veriyoruz.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
ve Beraberindekiler Ankara’ya destek ve teşekkür 
ziyareti düzenledi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Ankara ziyaretini değerlendirdi. Başkan Ekim, 
önemli görüşmeler yaptıklarını ve Akçaabat için 
faydalı bir ziyaret olduğunu ifade etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Ak Parti Akçaaabt 
ilçe Başkanı ve Akçaabat STK başkanları ile birlikte 
Ankara’da yaptığı ziyaretleri değerlendirdi. 

Geçtiğimiz günlerde Akçaabat’ta STK 
Başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişare 
ve değerlendirme toplantısı sonrası Ankara’da 
Bakanlıklardan randevu talep ettiklerini ve Ak Parti 
Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, 
Milletvekilleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Başkanları ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretler 
yaptıklarını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, 
Trabzon Milletvekillerimizi ve hemşehrimiz 
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu 
ziyaret ettik. Ankara’da önemli görüşmeler yaptık. 
AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Hüseyin Altıntepe 
ve STK Başkanlarımız ile birlikte gerçekleştirmiş 
olduğumuz ziyaretlerde Akçaabat’ın ihtiyacı olan 
bir takım yatırımların getirilmesi noktasında 
isteklerimiz bakanlarımıza iletme fırsatı bulduk. 
Gitmiş olduğumuz bütün Bakanlarımızı ve 
kurumlarımız bizlere ilgi ve alaka gösterdiler. 
Projelerimize destek sözü verdiler. Bakanlarımıza ve 
milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ankara’da en önemli görüşmenin Güney Çevre 

BAŞKAN EKİM
ANKARA’DAN DESTEKLE DÖNDÜ

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Yolu ile ilgili olduğunu ifade eden Osman Nuri Ekim, 
Akçaabat’ın içinden geçen uluslararası karayolu 
ihtiyaca cevap vermemektedir. Bunun tek çözümü 
Güney Çevre Yolu’dur. Bu konuda bakanımızın 
da görüşü aynı. Bu konuda ilk adım atıldı. Çok 
yakında çalışmaların başlamasını bekliyoruz. 
Güney Çevre Yolu’yla birlikte yan yollar yapılacak 
ve şehre bağlanacak dik yollar ile Akçaabat’ımızın 
güneye doğru doğru açılmasını sağlayacak” şeklinde 
konuştu.

PULATHANE BULVARI HIZLANACAK

Yakın zamanda en hızlı geçici çözümün 
Pulathane Bulvarı’nın bir an önce bitirilmesi 
olduğunu da açıklayan Başkan Ekim, “Trafik 
yoğunluğunu biraz olsun hafifletecek olan Pulathane 
Bulvarı’dır. Yaylacık Osmanbaba kavşağı bir an önce 
yapılması için girişimlerimiz oldu. Özellikle Hastane 
Kavşağı’ndan Düzköy istikametine dönecek araçlar 
için bir alternatif oluşturulması gerekiyor. Bu kavşak 

üzerinde küçük dokunuşlar ile trafiğin daha akıcı 
olması sağlanacak” dedi.

KÜLTÜR MERKEZINE DESTEK SÖZÜ

23 Haziran 2021 de yapmış olduğumuz Söğütlü 
Kültür Merkezine finansman noktası konusunda 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan destek 
istedik. Sayın Bakanımız, her zaman olduğu gibi, 
şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacağına 
inandığı Kültür Merkezinin yapım işine finansman 
desteği vereceği sözünü verdi. Bizi her zaman 
destekleyen şehrimizin evladı İçişleri Bakanımıza 
Süleyman Soyluya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BIRLIK VE BERABERLIK IÇERISINDE HER 
IŞIN ÜSTESINDEN GELECEĞIZ

Birlikten kuvvet doğar düsturu ile hareket 
ettiklerini ifade eden Başkan Ekim “İlçe Başkanımız 
ve şehrimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının 
başkanları ile Ankara’ya ziyaretler düzenledik. 
Ziyaretimizin amacı hem yapılan yatırımlar için 
teşekkür hem de yapılacak yatırımların mahiyeti 
yönünde idi. Akçaabat’ın birlik ve beraberlik 
göstergesinin sergilendiği bu tür ziyaretlerde her 
zaman kazanan Akçaabat olmuştur. Şehrimizin 
bütün dinamikleri Akçaabat’ın yarınları için gayret 
gösterirse başaramayacağımız hiçbir iş olamaz. 
Ortak akılla hareket ederek Akçaabat’ı daha güzel 
yarınlara hazırlayacağız.” dedi.

/akcaabatbel
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AKÇAABAT MERKEZDEN BAŞLAYARAK YILDIZLI MAHALLESINE KADAR DEVAM EDECEK OLAN 
KESINTISIZ BISIKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESI INŞAATI ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce 
vadettiği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. 
Temel belediyecilik çalışmalarının yanında şehrin 
bütün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten 
Başkan Ekim yatırımları da ilçeye kazandırmayı 

ihmal etmiyor. Turizmden sanayiye, ulaşımdan spor 
yatırımlarına kadar her alanda projeleri Akçaabat’a 
kazandırmak için gayret gösteren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim’in vizyon projeleri 
arasında yerini alan “Akçaabat Kesintisiz Bisiklet ve 
Yürüyüş Yolu” projesinin inşaat çalışmaları başladı.

Akçaabat Merkezden başlayarak Yıldızlı 
Mahallesine kadar devam edecek olan 
Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinin 
inşaatına başladıklarına ifade eden Başkan 
Ekim “Akçaabat’ımızın sahillerinden daha fazla 
vatandaşımızın faydalanabilmesi ve sahillerimizi 
daha nitelikli hale getirmek için ürettiğimiz proje 
kapsamında çalışmalarımıza başladık. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ile istişareler yapılarak 
güzergahtaki aktivite alanları ve fonksiyonlar 
belirlendi. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanında 
kafetaryalar, dinlenme alanları, amfi alanı, plajlar ve 
etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. Bunun 
yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına 
vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve yapılacak olan 
ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunuyor. Bu yol 

AKÇAABAT-YILDIZLI
KESİNTİSİZ BİSİKLET VE

YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILIYOR
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sadece bu alanlardaki vatandaşların faydalanabileceği 
bir yol olarak planlanmış olup, ulaşım amaçlı 
kullanılmayacaktır. Projemiz tamamlandığında 
Yaylacık – Söğütlü ve Yıldızlı sahillerinden bütün 
vatandaşlarımız faydalanabilecek. Bu alandaki 
çalışmalarımız başta olmak üzere İlçemizdeki 
projelere destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu’na şahsım ve ilçem adına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

PROJENIN IÇERISINDE
SPOR KOMPLEKSI OLACAK

Akçaabat’ta yapımı devam eden kesintisiz yürüyüş 
ve bisiklet yolu projesinin içerisinde, Yaylacık 
Mahallesinde planlanan alanındaki kısma kapalı spor 
salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılması 
için projeler geliştirdiklerini ifade eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Seçim öncesi 
vadettiğimiz sözlerden bir tanesi de Akçaabat’ spor 
kompleksi kazandırmaktı. Bu minvalde Yaylacık 
Mahallesi sahil kısmına spor tesislerinin yapılması 
için etüt çalışmalarımızı tamamladık. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında 
Akçaabat’a spor tesislerinin yapım protokolü 
imzalandı. Şehrimizde spor yapan, sporu seven, 

sporcuyu destekleyen geleceğimizin teminatı olan 
genç nesillerin yetişmesi için Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzunu, Kapalı Spor Salonunu, Gençlik 
Merkezini, Stadyumu ve Spor Lisesini ilçemize 
kazandırıyoruz. Tesislerle alakalı tip proje çalışmaları 
tamamlandıktan sonra inşaatların yapımı için 
ihale işlemleri gerçekleştirilecektir. Spora gönül 
veren vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisinin 
hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden ötürü 
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.
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AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, TRABZON’A YAPILACAK OLAN 7 GENÇLIK 
VE SPOR TESISLERI YATIRIMLARINI KAPSAYAN PROTOKOL IMZA TÖRENINE KATILDI.

İLÇEMİZ SPOR
TESİSLERİNE KAVUŞUYOR

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Trabzon’a yapılacak olan 7 gençlik ve spor tesisleri 
yatırımlarını kapsayan protokol imza törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez binasında 
gerçekleşen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, 
Salih Cora, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK 
Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, AK Parti 
Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe ve ilçe 
belediye başkanları katıldı.

Trabzon’a yapılacak olan 7 spor tesisi içerisinde 
Akçaabat’a “Kapalı Spor Salonu”, “Yüzme Havuzu”, 
“Gençlik Merkezi” “Stadyum” ve “Spor Lisesi” 
kazandırılıyor.

2019 yılı Mahalli İdareler genel seçimleri öncesinde 
vadettiği projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu 
yaşadığını ifade ederek konu ile ilgili değerlendirme 



/akcaabatbel
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yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Seçim öncesinde vaat ettiğimiz projeler vardı. 
Projelerimizi hayata geçirmek ve İlçemize yatırımları 
kazandırmak için her fırsatta Ankara’da ilgili 
Bakanlıklarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret 
ediyoruz. Ankara’dan da aldığımız destekler sayesinde 
projelerimizi etap etap hayata geçiriyoruz.

Halkımıza sporu, sanatı ve festivalleriyle 
canlı bir kent yaşamı sunmak için gece gündüz 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde spor yapan, 
sporu seven, sporcuyu destekleyen geleceğimizin 
teminatı olan genç nesillerin yetişmesi için “kapalı 
yüzme havuzunu” , “kapalı spor salonunu”, “gençlik 
merkezini”, “stadyumu” ve “spor lisesini” İlçemize 
kazandırıyoruz. Tesis yatırımlarımızla şehrimizi spor 
turizminde de Ülkemizin gözbebeği haline getiriyoruz. 

Tesisleşme hamlesiyle İlçemiz uluslararası spor 
organizasyonlarına ev sahipliği yapacak hale gelecek. 
Biz, spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. 
Bu anlayışla, sportif imkânları herkes için ulaşılabilir 
hale getirmenin gayreti içindeyiz. İmzalanan protokol 
sonrasında İlçemize kazandırılacak olan “kapalı 
yüzme havuzunu” , “kapalı spor salonunu”, “gençlik 
merkezinin”, “stadyumun” ve “ spor lisesinin” başta 
İlçemize, İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bu tesislerin İlçemize kazandırılması 
hususunda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na, Trabzon Milletvekillerimiz Muahmmet 
Balta’ya, Adnan Günnar’a, Bahar Ayvazoğlu’na, Salih 
Cora’ya ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Temsili



SOKAKLARIMIZ 
SAĞLIKLAŞIYOR
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Akçaabat Belediye’si tarafından 
yürütülen ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ 
kapsamında, belirlenen alandaki binaların 
cephelerinde çalışmalar sürüyor. İlçemize 
görsel bütünlük kazandırmak amacıyla 
yürütülen projede; görüntü kirliliğinin 
önüne geçilip,  özgün mimarinin ön 
planda olduğu modern bir görünümün 
kazandırılması hedefleniyor.

BAŞKAN EKIM “ÇARŞI BÖLGESI 
TURIZME KAZANDIRILACAK”

Sokak Sağlıklaştırma Projesinin ilçeye 
yeni bir kimlik kazandıracağını belirten 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Akçaabat Çarşı Bölgesinde görsel 

AKÇAABAT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESI KAPSAMINDA, AKÇAABAT’IN ISTIKLAL 
VE MILLI EGEMENLIK CADDE’LERINDEKI BINALARDA CEPHE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA 

BAŞLANDI.



/akcaabatbel

15

bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin gelişmesi 
ve Çarşı bölgesinin ekonomik canlılığını arttırmak 
amacıyla 58 parselde sokak sağlıklaştırma projesinin 
inşaatına başlandı. Görüntü kirliliği oluşturan bina 
cephelerinde, cephe iyileştirme, cephe yenileme, 
söve, boya vb. işler ile sokak zemin düzenlemesi, 
aydınlatma işleri yapılacak. 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. Bu projedeki gayemiz çarşı 
bölgesini turizme kazandırmak ve daha yaşanılabilir 
daha modern bir Akçaabat inşa etmektir. İnşaatın bir 
an önce tamamlanarak bölgedeki esnafın rahat bir 
şekilde ticaret yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu konuda desteklerinden, anlayışlarından ve 
sabırlarından ötürü bölge esnafına şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi



Uzun yıllardır Akçaabat’ın önemli sorunları 
arasında yerini alan otopark projesi hayata geçiyor. 

İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan “Akçaabat 
Katlı Otopark ve Pazar Yeri”, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 14 Temmuz 2021 Çarşamba 
günü yapılacak olan ihale sonrası hayata geçirilecek. 
Akçaabat Salı (kadınlar) Pazarı alanında inşa 
edilecek olan 216 araç kapasiteli proje içerisinde 11 
dükkan ve 4 depo yer alacak.

Hayata geçirdiği ve planladığı projelerle 
Akçaabat’ta yaşayan vatandaşların hayatını 
kolaylaştırdıklarını ifade eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “İlçemize yatırımları 
kazandırmaya devam ediyoruz. Turizmden spora, 
tarımdan ulaşıma kadar her alanda şehrimizin 
kalkınması için çaba harcıyoruz. 2019 yılı 
Mahalli idareler seçimlerinden önce halkımıza 

vermiş olduğumuz birçok söz vardı. Her ne kadar 
koronavirüs pandemisi, süreçleri aksatsada 
vermiş olduğumuz vaatleri hayata geçirmeye 
gayret gösteriyoruz. Yapacak olduğumuz işlerin 
bir kısmını Belediyemiz imkanları ile, bir kısmını 
Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile, bir kısmını ise 
ilgili Bakanlıklarımızın ve kuruluşların destekleri 
ile halkımızın hizmetine sunuyoruz. Uzun 
zamandır Akçaabat’ın önemli ihtiyaçlarından biri 
olan kapalı otopark ve kadınlar pazarı projesini 
Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
hayata geçiriyoruz. Özellikle yaz aylarına ilçemizin 
nüfusu 2-3 katına çıkıyor ve şehir merkezinde 
vatandaşlarımız parklanma noktasında sorunlar 
yaşıyordu. Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri 
projesi ile park sorunu büyük oranda çözüme 
kavuşmuş olacak. Yapılacak olan katlı otopark 
sonrasında yol kenarlarına bulunan otoparklar 
ve şehir içerisindeki trafik akışı da çözüme 
kavuşmuş olacak. Bunun yanında bölgenin en 
önemli pazarlarından olan Akçaabat Salı (Kadınlar) 
Pazarı da proje kapsamında modern bir görünüme 
kavuşacak. Yerli üreticilerimiz daha nezih bir 
ortamda satış yaparken halkımız da keyifli bir 
şekilde buradan alışverişlerini yapma imkanı 
bulacak. Şehrimize kazandıracak olduğumuz 
Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri projesi için 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu’na ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem 
adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi. 

AKÇAABAT
OTOPARKINA KAVUŞUYOR
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İKİ PROJE HAYATA GEÇİYOR

Akçaabat ilçesinde Merkez İlköğretim Okulunun 
yıkılarak yeniden yapılması ile eski Merkez İlkokulu 
tarihi binasının Müze olarak kullanılmak üzere 
restorasyon işlemleri için finansal desteği Vakıfbank 
Genel Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri 
kapsamında sağlanıyor.

Akçaabat için vadettiği projeleri ve daha 
yaşanılabilir bir Akçaabat inşa etme adına gece 
gündüz gayret gösterdiklerini ifade eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “2019 yılı Yerel 
Seçimler öncesinde Merkez İlkokulu önündeki tarihi 
binanın restore edilerek müze olarak Akçaabat’a 
kazandırmak için vaatte bulunmuştuk. Bir yandan 
bu binanın müze olarak restorasyonu için proje 
üretirken diğer yandan bahse konu alanın daha 
nitelikli hale getirmek adına çalışmalar yaptık. 
Yapılan dayanıklılık testi sonrasında yıkılması 
yönünde karar verilen mevcuttaki Merkez 
İlköğretim Okulu binasının yıkımın yapılarak, daha 
modern daha donanımlı olarak, arsası belediyemiz 
tarafından Milli Eğitim Bakanlığına tahsis 
edilen mevcut konumun biraz daha iç kısımdaki 
Belediyemize ait yere yeniden yapılmasını planladık. 
Binanın yıkılması sonucu oluşacak alan ile okul 
bahçesinin Müze ile bütünleşik halde yeşil alan ve 

meydan olarak nitelikli hale getirmek için de proje 
çalışmamızı yürütüyoruz.

Memleketine katkı verebilmek adına her zaman 
uğraş veren Akçaabatlı hemşehrimiz Vakıfbank 
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’i arayarak 
bahse konu projelerimizden kendisine bahsettim 
ve bu projeleri hayata geçirebilmek için destek 
istedim. Genel Müdürümüz de konuyu bankanın 
yönetim kuruluna sundu ve neticeyi bizlere şöyle 
iletti. ‘Doğduğum, büyüdüğüm memleketime ve 
okuduğum okuluma katkım olsun diye, bankamızın 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Merkez 
İlköğretim Okulunun yeniden inşası ve Merkez 
İlkokulu Önündeki tarihi binanın müze olarak 
restore edilmesi konusunda yönetim kuruluna 
müzekkere sundum. Müzekkerede 24 derslikli 
Merkez İlkokulun yeniden inşası ve tarihi binanın 
müze olarak yapılası konusunda bağış niteliğindeki 
yetkiyi kendime aldım. Akçaabat’ımıza hayırlı uğurlu 
olsun.’

Akçaabatlı hemşehrimiz, Vakıfbank Genel 
Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih başta olmak 
üzere emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına 
şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

MERKEZ ILKÖĞRETIM OKULUNUN YIKILARAK YENIDEN YAPILMASI VE TARIHI OKUL BINASININ RESTORE 
EDILEREK MÜZE OLARAK ŞEHRE KAZANDIRILMASINDA TRABZON VALILIĞI VE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ 

ILE PROTOKOL IMZALANDI.
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ORTAMAHALE TARİHİ
KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR

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 17 tescilli yapı, 
11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların 
bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş 
duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların devamında 

sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma 
elemanları da yenilenecektir. Bunun yanında 
Ortamahalle’de bulunan tarihi St. Michael Kilisesinin 
restorasyonu tamamlanmış olup; pandemi sonrasında 
müze olarak hizmete açılacaktır.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Ekim, 
“Tarihi Ortamahalle, mahalle ölçeğinde korunarak 
bugünlere gelebilmiş ender yerlerdendir. Yerli ve 
yabancı turistlerin gözdesi Ortamahalle’nin turizme 
kazandırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 
Orta Mahalle geçmişten günümüze gelen değerli, 
özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur. 
Ancak bakımsızlık bu mahalle için tehdit unsurudur. 
Söz konusu projemizle bu sokaklarda bulunan tarihi 
yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım 
düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının, 
aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun 

olacak şekilde yenilenmesi planlanmaktadır. Bu 
sokakların geçmişinin ve tarihi dokusunun gelecek 
kuşaklara aktarılması ve kültürel yaşama ilişkin 
özelliklerinin şehrin turizmine kazandırılması 
için bu sokaklarda bulunan yapıların yeniden 
işlevlendirilerek, mahallenin ticari aktivitesinin 
artırılması da proje kapsamı içinde yer almaktadır. 
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ortamahalle 
kentsel sit alanı ilçemiz için nitelikli bir turizm alanı 
kimliği kazanacaktır.” dedi

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’a yakışır bir Kültür Merkezi Binası'nın yapım işine ait ihale 
yapıldı. 

Söğütlü Mahallesinde eski Söğütlü Belediye binasının bulunduğu alana yapılacak olan Kültür Merkezi 
Binası'nın içerisinde; 560 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon (sergi vb.), fuaye 
alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, kafeterya (kapalı ve açık alan), 
kapalı otopark, idari ve teknik alanlar bulunmaktadır.

Başta Söğütlü, Yıldızlı ve Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat halkının yararlanacağı Kültür 
Merkezin binasının inşaatının yapım işi 23 Haziran 2021 de ihale edilmiştir.

KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ 
İHALE EDİLDİ

/akcaabatbel
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“Modern ve Daha 
Yaşanılabilir Şehir Akçaabat” 
hedefi doğrultusunda bugüne 
dek sayısız projeye imza 
atan Akçaabat Belediyesi, 
şimdi de kentin görünümünü 
değiştirecek projeleri birbiri 
ardına hayata geçirecek 
olmanın heyecanını yaşıyor

FATIH PARKI YENILEME PROJESI IÇIN TRABZON VALILIĞI ILE PROTOKOL IMZALANDI. 
EKIPLERIMIZ IHALE ILE ILGILI SÜREÇLERI HAZIRLIYOR.

7 TEMMUZ 2021 TARIHINDE IHALESI YAPILACAK OLUP INŞAAT YAPIMI BAŞLAYACAKTIR.

FATİH PARKI PROJESİ
HAYATA GEÇİYOR
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Akçaabat Belediyesi tarafından, önümüzdeki günlerde peş peşe 
gerçekleştirecek birçok proje arasında iddialı olarak öne çıkan; Fatih 
Parkı ve Çevresi Düzenlemesi Projeleri gibi projelerin büyük ses 
getirmesi ve ilçeye bir başka güzellik katması bekleniyor. 

Başkan Ekim, “Akçaabat’ımız için önemli bir çalışmaya imza 
atıyoruz. Yapacağımız çalışmayla birlikte Ak Cami önündeki Fatih 
Parkı modern bir görünüme kavuşacak. Bu önemli çalışmada bizlerden 
yardımlarını esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve 
Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara ziyaretlerinde Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek, Fatih Parkı Yenileme 
projesine destek istediklerini ifade eden Başkan Ekim “2019 yılı 
Mahalli İdareler genel seçimleri öncesinde vatandaşlarıma vaatlerimiz 
oldu. Bunlar arasında ‘Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan 
düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal problemlerini çözmek, 
yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturmak, tertemiz çevre 
dostu projeler üretmek, halkımızın yaşam kalitesini arttırmak’ gibi 
ifadelerim yer alıyordu. Bu minvalde Akçaabat şehir merkezinde Fatih 
Parkını yenileyerek nitelikli kullanım alanları içerisine kazandırmayı 
planladık. Bu proje ile Akçaabat’ımız çok önemli bir meydan kazanarak 
vatandaşlarımız şehir merkezinde zaman geçirebilecek bir yere 
daha kavuşmuş olacak. Mevcut alanda peyzaj düzenlemelerinin 
yanında zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli 
rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” çalışmaları yapılacak. 
Proje kapsamında şehir içi bağlantı yolundaki trafik ve parklanma 
sorununu da ele aldık. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı ve ihale 
aşamasına kadar gelindi. Yakın zamanda ihale yapılarak inşaatına 
başlanacak. Bu projede bizlere desteklerinden ötürü İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu’ya ve Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu’na 
şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
İMAR PLANINA İŞLENDİ

Turizmden spora, ulaşımdan sanayiye kadar 
her türlü yatırımları takip ettiklerini ifade eden 
Başkan Ekim, Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi 
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ekim 
“Gelişmiş bütün ilçelerde küçük sanayi siteleri şehir 
merkezinin dışında kalmakta olup, ilçemizdeki 
mevcut sanayinin dağınık site yapısı ve sanayi 
sitesi içindeki dükkanların teknolojinin getirmiş 
olduğu yeniliklerin uygulanabileceği büyüklükte 
olmayışı esnafın daha kaliteli hizmet vermesini 
zorlaştırmaktadır. Yeni ve kullanışlı mekan 
gerekliliği, dağınık halde farklı yerlerde açılan 
iş yerleri sebebi ile meslek dallarına yönelik 

siteleşmenin olmaması, meslek gruplarına göre 
dükkan büyüklüklerinin farklılık göstermesi, 
müşterilerin bekleme alanlarının bulunmaması gibi 
daha pek çok olumsuz durum ortaya çıkmaktadır. 
Bu sanayi alanlarının yapım yıllarındaki mevcut 
yönetmelikler, teknoloji, ulaşım v.b. gibi durumlar 
göz önünde bulundurulduğunda bu yapıların 
günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda 
oldukları görülmektedir. İlçemizde, konut alanı 
olarak gözüken alanların ortasında bu tip küçük 
sanayi sitelerinin olması ilçenin bütünlüğünü ve 
düzenini bozmakta olup; sanayi alanlarının vermiş 
olduğu çevre ve gürültü kirliliği insan sağlığını 

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM ILÇEDEKI YATIRIM VE PROJELERI HAYATA 
GEÇIRME NOKTASINDA TEMASLARINA ARALIKSIZ DEVAM EDIYOR.

HER FIRSATTA ILGILI BAKANLIKLARI VE KURUMLARI ZIYARET EDEN BAŞKAN EKIM 
YATIRIMLARIN YAKIN TAKIPÇISI OLUYOR.
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olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yerleşim 
alanlarının içerisinde ve Samsun – Trabzon yolunun 
Akçaabat geçişinin bitişiğinde bulunan sanayi 
siteleri, bölge trafiğini de arttırmaktadır.

Mevcut Küçük Sanayi Sitelerinin yetersiz olması 
ve ihtiyaçları karşılayamaması sebebi ile taşınması 
zorunluluk haline gelmiştir. Akçaabat - Düzköy yolu 
üzerinde Kentsel Servis Alanı içerisinde yaklaşık 
65 hektarlık alan; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 
(KDKÇA), Küçük Sanayi Alanı (KSA), Toplu İşyeri, 
Toptan Ticaret ve Depolama Alanları planlanmıştır. 
Alan üç etap olarak planlanmıştır. 1. Etap 217 
dükkan, 2. Etapta 92 dükkan, 3.Etapta ise 218 dükkan 
olacak şekilde toplan 527 dükkandan oluşacak 
Küçük Sanayi Sitesi’nde dükkanlar, bu dükkanlara 
ait teknik birimler, sosyal birimler, otoparklar ve 
Akçaabat Oto Galericiler sitesi yer alacaktır. Gelinen 
aşamada Belediyemiz tarafından bahse konu alan 
imar planına işlenmiş olup TOKİ ve Belediyemiz 
işbirliğinde alanla ilgili kamulaştırma çalışmaları 
devam etmektedir. Gerekli fizibilite ve kamulaştırma 
çalışmaları tamamlandıktan sonra Akçaabat Küçük 
Sanayi Sitesinin inşaatına başlanarak şehrimize 
kazandırılacaktır.” dedi.

OTO GALERICILER TAŞINABILIR
Daha modern ve yaşanabilir şehir Akçaabat için 

çalışmalarını sürdüren Akçaabat Belediyesi, otomobil 
ticareti sektöründe şehre değer katacak ve modern 
şehirleşmeye katkı verecek bir projeyi daha hayata 
geçiriyor.

Şehrin içinde kümelenen araçların kaldırılması, 
ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir 
mekânda toplanması ve sektörel bir merkez 
oluşturulması hedefiyle hazırlanan proje 
kapsamında oto galerici esnafının planlanan 
alana taşınabileceğini ifade eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim,  “Oto 
galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına 
uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, 
ticari ve sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara 
daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş 
kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar yaratmak 
amacıyla hayata geçirilecek projenin hazırlık 
ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Belirlenen 
alanda, oto galericilerimiz tarafından mülkiyet 
ve tip galeri projeleri kapsamında inşaat işlemleri 
tamamlandıktan sonra yeni yerlerinde hizmet 
vermeye başlayabilirler. Şehrimize hayırlı olsun” 
dedi.



ŞİNİK OSB
2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
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Bölgemizin coğrafi özellikleri, iş gücü ve 
hammadde maliyetleri, pazarlama gibi etkenlerden 
dolayı bölgemizde sanayi gelişememiştir. Geçmiş 
dönemlerden beri bölgemizde insanlarımız tarım 
ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktaydı. 
Son dönemlerde turizm yatırımlarının artması, 
özellikle körfez ülkelerinden şehrimizin turist 
çekmesi vatandaşlarımızı turizme yatırım yapmaya 
yönlendirmiştir.

Bölgemizdeki üretim ve istihdamı arttırma 
noktasında ŞİNİK OSB önemli katkı sağlamaktadır.

Şinik OSB'nin yer seçimi 2007 yılında yapılarak 
Bölgenin kuruluş protokolü 2008 yılında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

OSB’nin 1.Etabı  yaklaşık 88  Hektar 
büyüklüğünde olup tamamı yaklaşık 14.000.000 
TL bedelle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
kamulaştırılmıştır.

Bağlantı Yolunun geçtiği güzergâhta 
bulunan yaklaşık 122 dönüm alan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca 4.550.000,00 TL bedelle 
kamulaştırılmıştır.

1.Etabın alanı 88 hektar, faaliyette bulunan 
fabrika sayısı 16, mevcut fabrikalardaki istihdam 

sayısı 430, inşaat çalışması devam eden fabrika 
sayısı 27'dir. 2021 yılı sonuna kadar 14 fabrikanın 
daha faaliyete geçmesi planlanıyor. Bunlar da 
tamamlanınca istihdam sayısı 1200 olacak. Şinik 
OSB'de

• Gıda ürünleri imalatı

• Tütün ürünleri imalatı

• Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı

• Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı

• Metal ürünleri imalatı

• Makina ve ekipman imalatı

• Mobilya imalatı

• Diğer imalatlar yer almaktadır.

1.etabın doluluk oranı %100 olması nedeniyle 39 
hektarlık alandaki 2. etap OSB genişleme çalışmaları 
2019 yılında başlamıştır. 

2. etap OSB'de 27 yeni parsel oluşturularak yeni 
yatırımcılara tahsis edilerek yeni istihdam ve üretim 
sahaları oluşturulacak.

Şinik Organize Sanayi Bölgesi sadece ilçemiz 
için değil bölgemiz için bir üretim merkezi haline 
gelmiştir.
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ET KOMBİNASINDA
SONA GELİNDİ

Arsası (Akçaabat sınırları içerisinde) Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Et ve Süt 
Kurumu tarafından "Et Kombinası" inşaatının yapımı hızla sürüyor. Bu proje Akçaabat’ımıza hem ekonomik, 
hem istihdam hem de turizm açısından değer katacak, aynı zamanda Bölgemize büyük katkı sağlayacak. 
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 arttrılacak.410 ton depolama alanı bulunacak Trabzon Et Kombinasının tesisin 
hizmete girmesiyle 60 kişiye istihdam sağlanmış olacak.



Akçaabat Belediyesi  saha çalışmalarının daha 
etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi 
amacıyla araç filosuna 9 adet kamyon, 1 arazöz, 1 çöp 
konteyneri yıkama aracı kazandırdı. 

Yeni araçların tanıtımı Fen İşleri otoparkı önünde 
yapılan törenle gerçekleşti. Düzenlenen tanıtım 
programına; Akçaabat Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir 
ve Ali Güngör, siyasi partilerin ilçe başkanları ve 
yönetimleri, Akçaabat Belediyesi meclis üyeleri, 
STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, Akçaabat 
protokolünün önde gelen isimleri katıldı.

BAŞKAN EKIM 'VATANDAŞLARIMIZA
HAYIRLI OLSUN'

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, geride kalan 2 yıllık hizmet 
süresinde ilk olarak uygulamaya aldığımız tasarruf 
tedbirlerinin sonucunda bugün 9 adet kamyon, 1 
arazöz, 1 çöp konteyneri yıkama aracı Akçaabat 
Belediyesi’ne kazandırdıklarını söyledi. Halka 
sunulan hizmetin kalite ve niteliğinin arttırılması 
adına yeni araçların alındığını belirten  Ekim: “Saha 

çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine 
getirilebilmesi amacıyla 11 adet yeni aracı filomuza 
dahil ettik. Alınan araçlar Kentimize ve Halkımıza 
hayırlı olsun” dedi.

Amaçlarının Akçaabat halkına daha iyi hizmet 
etmek olduğunu belirten Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, alınan bu araçların uzun yıllar 
görev yapacağını belirterek 'Göreve geldiğimizden bu 
yana Akçaabat'ın araç parkurunu sürekli geliştirdik. 
Mevcuttaki araçlarımız artık sıhhatli çalışmıyordu. 
Bunun için hem iş makinesi hem temizlik hem de 

ARAÇ FİLOMUZ
HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
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binek araç filolarımızı yenileyerek hizmetlerimizi 
artık daha düzenli yapıyoruz.' şeklinde konuştu.

Eski araçların sürekli arıza yaptığını ve düzenli 
çalışmadığı için yapılan hizmetlerde aksamalar 
yaşandığını belirten Başkan Ekim' Belediyemizin 
araç parkını yeniledik. Akçaabat Belediyesi olarak 
yapacağımız bütün hizmetleri kimseye bağımlı 
olmadan kendimiz yapabiliyoruz. Böylece işlerimiz 
daha düzenli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına 
daha kısa bir zaman içerisinde cevap verebiliyoruz.

VATANDAŞTAN TOPLANANI VATANDAŞ IÇIN 
HARCIYORUZ

Ekim, “Belediyemiz birçok müdürlüğümüzle 
halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretinde. 
Bunlardan bir tanesi de Fen İşleri Müdürlüğümüzdür. 
Bu müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçlarımız 

oldukça eski durumda olan araçlarımız. Bu nedenle 
de sürekli olarak farklı birçok arıza ortaya çıkıyordu. 
Bu da maliyet anlamında bir külfet yaratıyordu. 
Uzun süredir de araç filomuzda yenileme çalışmaları 
yapılmamış. Tasarruf tedbirlerimizin ışığında bizde 
tüm bu sıkıntıları gidermek adına bir çalışma 
gerçekleştirdik ve araç filomuza yeni araçlarımızı 
dahil ettik. Amacımız bundan sonra da araç 
filomuza yenilerini eklemek. Bizim amacımız 
vatandaşlarımızın vergilerinden toplanan bu 
ekonomiyi en iyi şekilde değerlendirerek yine 
siz değerli halkımıza en iyi, en adaletli ve eşit 
hizmetleri sunmaktır. Temizlik İşleri müdürlüğümüz 
bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet arazöz ve 1 
adet çöp konteyneri yıkama aracınıda belediyemize 
kazındırdık. Daha temiz bir Akçaabat için var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoduz.” dedi.
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“Doğu Karadeniz’in İncisi” 
olarak nitelendirilen Ortamahalle, 
yeni turizm sezonunda 
misafirlerini ağırlamaya hazır.

Yeni sezonun ilk turistlerini 
ağırlamaya başlayan Ortamahalle, 
hem yerli ve yabancı turistlerin 
hem de ilçeye gelen fotoğraf 
sanatçılarının ilk adresi oluyor.

Akçaabat’ın doğal güzellikleri, 
yaylaları ve yemek kültürünün 
yanında tarihi yapısıyla da ön 
plana çıktığını söyleyen Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Tarihi Ortamahalle’nin 
bu kapsamda dikkati çektiğini 
vurgulayarak; bölgenin, mahalle 
ölçeğinde bugüne kadar 
Türkiye’de korunabilen ender 
yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Ortamahalle’nin barındırdığı 
evlerin tek tek değil, mahalle 
ölçeğinde korunarak bugüne 
ulaştığını anlatarak, “Ortamahalle, 
Osmanlı konut mimarisinin tipik 
özelliklerini taşımaktadır. Dar 
yolları, dik merdivenleri, küçük 
meydanları ve çeşmeleriyle 
tamamen eskiyi yansıtan 
Ortamahalle, bugüne kadar 
bozulmadan gelen ender 
yerlerden biridir.” dedi.

Ortamahalle’nin turizmin 
gözdesi olduğuna dikkati çeken 
Ekim, “Biz de belediye olarak 
turizmden daha fazla pay almak 
ve Ortamahalle’nin canlılığını 
daha da artırmak için sürekli 

çalışmalar yapıyoruz. Amacımız 
yerli ve yabancı turistlerimize 
hizmet ederek, herkesin bu 
güzelliklerden istifade etmesini 
sağlamak.” diye konuştu.

Ortamahalleyi tarih 
turizminin merkezi yapmak 
amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz diyen başak 
Ekim, “Tarihi Mahallemizdeki 
binalarımızı aslına uygun 
restore ediyoruz. Belediye olarak 
geçmiş dönemde 4 konak satın 
aldık. Onları da restore ederek 
turizme kazandırdık. İç ve çevre 
düzenlemesi yapılan konakları 
restore ederek, yöresel lezzetlerin 
yer aldığı yeme, içme, oturma 
alanları, konaklama ve yöresel 
hediyelik eşyaların satıldığı 

ORTAMAHALLE
YENİ SEZONA HAZIR

DOĞU KARADENIZ’IN SAFRANBOLU’SU” OLARAK NITELENDIRILEN 
ORTAMAHALLE YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI ILE PANDEMI 

SONRASINA HAZIRLANIYOR
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mekanlar olarak turizme 
kazandırdık. Bunların bir tanesi 
olan Timurciler Konağını yeme 
içme yeri olarak Belediyemiz 
tarafından işletiliyor. Diğer 
iki tanesi, Kanoğlu Konağı ve 
Mehmet Efendi Konağı, ise yeme 
içme ve konakla yeri olarak 
kullanılmak üzere kiraya verildi 
ve özel girişimciler tarafında 
işletiliyor. Ortamahalleye 
kazandırdığımız bu işletmeler 
Mahalledeki girişimcilere örnek 
oldu ve burada birkaç tane 
daha çay bahçesi kafeterya gibi 
yerler açıldı. Bu işletmelerde 
Mahalledeki vatandaşlarımız iş 
imkanı bulmuş oldu.”

Ortamahalleyi Dünya 
tanıyacak diyen Başkan Ekim 
“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 17 tescilli yapı, 11 
tescilsiz yapının restorasyonu 
ile bu yapıların bulunduğu 
sokaklarda niteliğini kaybetmiş 
taş duvarlarda yapılmaktadır. 
Çalışmaların devamında 
sokakların döşeme kaplamaları 
ile aydınlatma elemanları da 
yenilenecektir. Bunun yanında 

Ortamahalle’de bulunan tarihi St. 
Michael Kilisesinin restorasyonu 
tamamlanmış olup; pandemi 
sonrasında müze olarak hizmete 
açılacaktır. Ortamahalleye 
ulaşım konusunda ise yapımı 
devam eden Pulathane Bulvarı 
tamamlandığında önemli ölçüde 
rahatlama olacaktır. Bulvar 
üzerinde ulaşım konusunda 
çeşitli alternatiflerimiz var. 
Mahalle içerisine elektrikli 
araçlarla gezi ringleri 
oluşturmayı planlıyoruz. Bunun 
yanında İlçeye kazandırmayı 
düşündüğümüz Teleferik 

Projesinin ikinci istasyonu 
Ortamahalle'de olacak. Proje 
hayata geçince yerli ve yabancı 
turistlerimiz Ortamahalleye 
teleferikle de ulaşma imkanı 
bulacak.

Ortamahalle’nin ziyaretçi 
sayısının giderek arttığını ifade 
eden Osman Nuri Ekim, “Yeni 
sezon hazırlıklarımız tamam ve 
ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. 
Dolayısıyla bu yılki beklentimiz 
turizm açısından yüksek 
düzeyde.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN EKIM 
“ORTAMAHALLE 

KENTSEL SIT ALANI 
SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 

PROJESI 1.ETAP 
ALANINDA 

ONAYLANAN PROJELER 
DOĞRULTUSUNDA 

RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI HEM 

SOKAKLARDA HEM DE 
TESCILLI YAPILARDA 
DEVAM ETMEKTEDIR.
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Halka hizmetin bir arada ve etkin bir şekilde verebilmesi, teknik personelin, hizmet araçlarının bir 
arada bulunması ve araçların bakımlarının rahatlıkla yapılabilmesi için Akçaabat Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Şantiyesi, Nihat Usta kavşağının yanındaki mevcut yerinden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 
Belediyemize tahsis edilen Düzköy yolu üzerindeki alana taşınacaktır. Bahsi geçen yaklaşık 7350 m2 alanda 
Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası, Fen İşleri Araç Parkı ve Otobakım Şefliği binaları yapıldı. Alanın idari binalar 
dışındaki kısmında ise malzeme depoları ve oto yıkama yağlama tesisine yer verilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü 
idari binasında toplantı salonu, müdür odası, mühendis ve personel odaları, giyinme odaları, dinlenme 
odaları, mescit ve teknik hacimler yer almaktadır. Projenin inşaat çalışmaları tamamlanarak Fen İşleri 
Müdürlüğümüz buraya taşınmış ve halkımıza burada hizmet vermeye başlamıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
YENİ YERİNDE
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Akçaabat Belediye Meclisinde bulunan parti 
grupları İsrail’i Filistin’e yapılan saldırılardan ötürü 
kınadı. Yayınlan kınama bildirisinde: 

“İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet eden 
Müslümanlar ile Filistin topraklarına yönelik 
gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin 
yaralanmasına ve şehit olmasına sebep olan insanlık 
dışı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit 
olanlara Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize 
acil şifalar diliyoruz. 

Filistin toprakları ve Kudüs'de, 1947 yılından 
bu güne kadar devam eden İsrail işgali, her geçen 
gün baskı, şiddet, zulüm ve terörünü artırarak 
devam etmektedir. Kendi topraklarında yaşam 
mücadelesi veren Filistinli masum insanlar, İsrail'in 
yıllardır devam eden, katliamlarına, şiddetine 
ve sürgünlere maruz bırakılmıştır. Ramazan ayı 
boyunca Filistin Halkının ibadet özgürlüğünü ve 
Harem-i Şerifin statüsünü hedef almak suretiyle 
insanlık dışı olaylara sebebiyet veren İsrail 
Hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan 
tutumunu bir an evvel son vermeye çağırıyor ve 
aklı selime davet ediyoruz. İsrail devleti bu zulmün 
ve haksız işgalin hesabını hem tarih önünde hem 
de İslam ümmetine ağır bir şekilde verecektir. Tüm 
İslam ülkelerini ve Dünya Devletlerinin, zulümde 
ölçü tanımayan İsrail’e karşı bir araya gelerek 

insan hakları ve adaletin sağlanması adına dur 
demelerini bekliyoruz. Mazlumlarının yanında, 
tüm zalimlerinin karşısında olduğumuzu ifade 
etmek isteriz. Filistin halkının haklı davasının 
her daim yanındayız. Müslümanlara bu aşamada 
düşen görev, Kur'anı Kerim'in emri üzerine; bu 
zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. 
Unutulmamalıdır ki; Kudüs İslam’ın ilk kıblesidir. 
Müslüman aleminin kırmızı çizgisi, vazgeçilmezidir. 
Selahaddin Eyyübi’nin mirası, Hz Muhammed 
(sav)’in Miraç’a çıkış yoludur. Bu konuda duruşumuz 
nettir ve ilelebet net olacaktır. Şunun iyi bilinmesini 
isteriz ki; Dünyada tek de kalsak İslam’ın onuru için 
mücadele eden mazlum Filistinli kardeşlerimizin her 
daim yanındayız. “ifadelerine yer verildi.

AKÇAABAT’TAN FİLİSTİN’E DESTEK
/akcaabatbel
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Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından İlçedeki Mahallelerde program dahilinde yeni spor ve sosyal 
alanlar hayata geçiyor.

Akçaabat Belediyesi ekipleri Başkan Osman Nuri Ekim’in talimatları doğrultusunda yemyeşil bir 
Akçaabat için yeni alanlar oluşturmaya, tertemiz çevre dostu projeler üreterek halkın yaşam kalitesini 
arttırmayı sürdürüyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önceki 
vaatlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Halkın zaman geçirebileceği sosyal alanlar ve spor yapabileceği 
yeni sahalar ilçeye kazandırılırken mevcut alanlarda da iyileştirme çalışmaları da devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan, Söğütlü 
ve Yıldızlı Mahallelerinde halkın keyifle zaman geçirebileceği sosyal alanlar kullanıma açılmıştır. Alanın 

YENİ SOSYAL 
YAŞAM ALANLARI 
OLUŞTURUYORUZ

AKÇAABAT BELEDIYESI EKIPLERI TARAFINDAN ILÇEDEKI MAHALLELERDEPROGRAM DAHILINDE YENI 
SPOR VE SOSYAL ALANLAR HAYATA GEÇIYOR.
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içinde basketbol sahası, futbol sahası ve dinlenmek veya piknik yapmak için çardaklar da mevcuttur. Daha 
sağlıklı bir yaşam ve görüntü için alanın çevresinde peyzaj çalışmaları da yapılmıştır. 

Sporun ve sosyal yaşamın önemine vurgu yapan Başkan Ekim, “Yeni sosyal alanlarımız hepimize 
hayırlı olsun. Akçaabat’ımızda halkımızın daha da kaliteli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımız devam 
ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akçaabat bırakmak için yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. 
Eski parklarımızı revize ediyor, yenilerini de ilçemize kazandırıyoruz. Her mahalleye en az bir çocuk 
parkı ve en az bir spor alanı kazandırmayı hedefliyoruz. Söğütlü Yıldızlı ve Yaylacık Mahallelerimizde 
yeni park alanlarının yapımını tamamladık. Çocuk oyun alanlarının yanında gerek parkların bünyesinde 
gerekse ayrı noktalarda basketbol, futbol gibi butik sahalar oluşturarak buralarda spor yapan sağlıklı 
nesiller yetişmesini sağlıyoruz. Yeşil alanlarımıza da yenilerini ekliyor, peyzaj düzenleme çalışmalarına 
önem veriyoruz. Programlarımız dahilinde, mahallelerimizi daha nitelikli, sosyal ve nefes alınabilir hale 
getireceğiz” dedi.

YEMYEŞIL BIR AKÇAABAT IÇIN YENI ALANLAR OLUŞTURMAYA, TERTEMIZ 
ÇEVRE DOSTU PROJELER ÜRETEREK HALKIN YAŞAM KALITESINI 

ARTTIRMAYI SÜRDÜRÜYORUZ. 
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Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, baharın gelişiyle 
birlikte Akçaabat’ın birçok noktasında çiçek ve 
fidan dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi ekiplerimiz, baharın 
habercisi olan rengârenk görünümlü çiçek ve 
fidan dikim çalışmalarıyla şehrin atmosferini 
değiştiriyor. Rengârenk çiçeklerin dikim işlemleri 
hazırlanan peyzaj planına göre gerçekleştiriyor. 
Mevsim geçişlerini de göz önünde bulundurarak 
gerçekleştirilen fidan ve çiçek dikimleri park 
ve refüjlerde toprakla buluşuyor. Akçaabat’ta eş 
zamanlı olarak yürütülen çalışmalar vatandaşa 
adeta görsel şölen sunuyor.

Konu ile alakalı düşüncelerini dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Doğal güzellikleriyle ön planda olan ilçemizin dört bir yanında 
ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Akçaabat’ı modern görünümüne kavuşturmak için bakımsız alanları 
tespit ederek çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. Park ve refüjleri mevsime uygun çiçeklerle donatıyoruz. Daha 
yaşanılabilir Akçaabat için çevreye estetik bir görünüm kazandırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 

ŞEHRİMİZİN HER TARAFI 
ÇİÇEKLERLE DONATILIYOR
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Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince, bahara hazırlık için park ve yeşil 
alanlarda bahar temizliği başladı.

Çin’den gelip dünyayı etkisi altına alan Korona 
virüsü (Covid-19) salgını kapsamında birçok tedbir 
alındı.

Bu tedbirler kapsamında şehrimizde de kapanan 
yeşil alanlar ve parklarda bahar temizliğinin yanı 
sıra bakım onarım çalışmaları gerçekleşiyor.

Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe genelinde bahar temizliği için kolları 
sıvadı. Çalışmalar ilk olarak yağışlar nedeniyle 
boyları uzayan park alanlarının çimlerinin kesimini 

gerçekleştirdi. Koronavirüsü nedeniyle boş kalan 
park alanlarında detaylı çalışma içerisinde giren 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; peyzaj 
düzenleme kapsamında çim biçme, su havuzlarının 
temizliği, yabani otların temizliği, çiçek ekimleri 
gibi çalışmaları yaparak piknik ve yeşil alanlarını 
yasakların kalkmasının ardından Akçaabatlılara 
hazırlıyor. 

Akçaabat Belediyesi ekipleri, belirlenen program 
dahilinde tüm mahallelerde park ve bahçelerin 
bakımını yapıp eksiklerini gideriyor. Ekipler, korona 
virüs nedeniyle kapalı bulunan park ve bahçeler 
dahil yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için 
büyük özen gösteriyor.

PARK VE BAHÇELERDE
BAHAR TEMİZLİĞİ
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor.

Gerek belediye çalışma programı gerekse 
vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda iş 
programını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
çalışma planı oluşturarak çalışmalarına devam 
ediyor.

Akçaabat için var güçleri ile çalıştıklarını ifade 
eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim; “Pandemi nedeni ile tam kapanmayı fırsat 
bilerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Arkadaşlarımız 

program dahilindeki çalışmaları tamamlayarak bir 
diğer programa geçiyorlar. Bozulan yollarda asfalt 
yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin 
bir kısmı da İlçemizin çeşitli yerlerinde tamir, bakım 
ve onarım çalışması yapıyor. Vatandaşlarımıza 
kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek en büyük 
hedeflerimizden birisidir. Muhtarlarımızla sık sık bir 
araya gelerek, mahallerimizin sorunlarını birlikte ve 
yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu 
ve güvenli bir ulaşım sağlanması için imkânlarımız 
ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstererek 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDA 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETTİ
AKÇAABAT BELEDIYESI FEN IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI, ILÇENIN ÇEŞITLI BÖLGELERINDE 

ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDIYOR.
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SICAK ASFALT (TON) 346

SATHI KAPLAMA (m) IHALE

BETON PARKE (m2) 4836

BETON TRETUVAR (m) 245

BETON BORDÜR(m) 941

TAŞ DUVAR (m) IHALE

BETON KANALET (m) 490

BETON YOL (m3) 180

DEMIR KORKULUK (m) 588

KARO MOZAIK (m2) 241

YOL MALZEMESI SERILMESI (m3) 5740

YOL AÇILMASI ve GENIŞLEME (m) 7500

BETON DUVAR (m) 150

YÜZEYSUYU HAT DÖŞEME (M) 3621
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
ilçe ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek 
için Ankara’ya gitti. Akçaabat ile ilgili yatırımların 
takibi için Başkent’e çıkarma yapan Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon Milletvekillerini 
ziyaret etti. Başkan Ekim Milletvekilleri ile birlikte 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu ve 
Gençlik Spor Bakanlığını ziyaret etti.

Başkan Ekim; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman 
Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil 
Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
yaptığı görüşmelerin ardından Akçaabat’a yeni 
müjdelerle döndü. Başkan Ekim projelerin başlaması 
için kısa sürede düğmeye basılacağını söyledi.

BAKAN SOYLU’DAN FATIH PARKI
PROJESINE DESTEK 

Ankara’da gitmiş oldukları bütün kurumlarda 

en iyi şekilde karşılandıklarını ve görüşülen 
konular hakkında destek sözü aldıklarını ifade 
eden Başkan Ekim, “Çağdaş belediyecilik anlayışı 
ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat’ımızı 
marka bir şehirlerden biri haline getirmek için 
üretmiş olduğumuz projelerden biri olan İlçemiz 
Ak Camii önündeki Fatih Parkı yenileme projesini, 
Trabzon Milletvekillerimiz Sayın Bahar Ayvazoğlu 
ve Sayın Salih Cora ile birlikte İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu’ya sunduk. Akçaabat’ın  
çarşı bölgesine bu tarz nitelikli alanların 
kazandırılmasının şehre değer katacağını ifade eden 
Bakanımız, Fatih Parkı Dönüşüm Projesinde bizlere 
destek vereceğini ifade etti.” dedi.

AKÇAABAT SPOR ŞEHRI OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile 
Akçaabat’taki spor yatırımlarını görüştüklerini 
dile getiren Başkan Ekim, “Akçaabat’a Gençlik 
Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu 

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, ILÇE ILE ILGILI PROJELERI VE YATIRIMLARI TAKIP 
ETMEK IÇIN ANKARA’YA GITTI. ANKARA'YA ÇIKARMA YAPAN BAŞKAN OSMAN NURI EKIM BIRÇOK 

BAKANLIĞI ZIYARET EDEREK YATIRIMLARLA ILGILI DESTEK ALDI.

PROJELERİN HAYAT 
BULDUĞU ŞEHİR

AKÇAABAT
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yapılması noktasında protokol hazırlıklarına 
başlandı. Seçimde vaat ettiğimiz Spor Kompleksini 
şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. 
Protokol hazırlıkları tamamlanıp imzalar atıldıktan 
sonra içerisinde Gençlik Merkezi, Kapalı Spor 
Salonu ve Yüzme Havuzu olan Akçaabat Spor 
Kompleksi, Belediyemiz tarafından ihale edilerek 
tesis Akçaabat’ımıza kazandırılmış olacak.” şeklinde 
konuştu.

GÜNEY ÇEVRE YOLU HIZ KAZANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu ile Akçaabat’ta ulaşım konusunda 
görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ekim, 
“ Trabzon Milletvekilimiz Sayın Adnan Günnar 
ile Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu 
ziyaret ettik. Akçaabat’ın önemli sorunlardan biri 
olan ulaşım konusundaki aksaklıkları masaya 
yatırdık. Yaz mevsiminde Akçaabat’ın trafik 
yoğunluğunun iki üç kat arttığını ve önümüzdeki 
yaz sezonuna ulaşım konusunda rahatlayarak 
girmek istediğimizi bildirdik. Öncelikle Pulathane 

Bulvarının hızlıca tamamlanması noktasında 
istişarelerde bulunduk. Akçaabat için, uzun vadede 
olmazsa olmazımız,  Güney Çevre Yolunun Akçaabat 
geçişinin yapılmasının gerekli olduğunu tekrar dile 
getirdik. Sayın Bakanımız bahsedilen projelerin 
gündemlerinde olduğunu, Güney Çevre Yolunun 
inşaatının başlanması için proje hazırlıklarını 
hızlandırdıklarını söyleyerek Pulathane Bulvarı 
inşaatının tamamlanması için yetkililere talimat 
verdi.” diye konuştu.

AKÇAABAT PROJELERIN
HAYAT BULDUĞU ŞEHIR OLACAK

Ulaşımdan altyapıya, turizmden spora kadar 
her alanda Ankara’dan ciddi destekler almayı 
başardıklarını ifade eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Hem devam eden 
projelerin hızlandırılması hem de yeni projelere 
destek için yine Ankara’da çeşitli temaslarda 
bulunduk. Ziyaretlerde İlçemizde yapımına 
başlanan projeleri ve yapılması planlanan projeleri 
ele aldık. Projelerimize ilgili bakanlıklarımızdan 
destek sözü alarak Akçaabat’a müjdelerle döndük. 
Akçaabat, projelerin hayat bulduğu şehir olacak. 
Bu vesile ile bizlerden desteğini esirgemeyen 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu’ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve yatırımları 
takip etmek için bizimle birlikte mesai harcayan 
Trabzon Milletvekillerimizden Sayın Muhammet 
Balta’ya, Sayın Adnan Günnar’a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu’na, Sayın Salih Cora’ya, bürokratlarımıza 
ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Sokağa Çıkma 
Kısıtlamaları’ genelgesi sonrası harekete geçen 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, boş kalan sokaklarda 
hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Akçaabat’ın 
tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 
sabahın erken saatlerinden itibaren tüm gün 
boyunca cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. 

DEZENFEKTE IŞLEMLERI ARALIKSIZ DEVAM 
EDIYOR

Koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu 
yana büyük bir dezenfekte seferberliği başlatılan 
Akçaabat’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında da ekipler 
cadde, sokak ve kaldırımları bol köpüklü su ve 
dezenfekte ile yıkadılar.

Başkan Ekim; Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak 
adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Halkımızın ortak kullanım alanlarında dezenfekte 
çalışmalarımız devam ederken, cadde ve 
sokaklarımızı da tazyikli su ile düzenli olarak 
yıkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde 
yol yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.

TEMİZLİK EKİPLERİMİZ
İŞ BAŞINDA

BELEDIYEMIZ TEMIZLIK IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ, HAFTA SONLARI IÇIN GETIRILEN SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMALARINDA DA ILÇE GENELINDE ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM ETTI.
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Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığıyla, toplumsal bilinci arttırmak 
adına Dünya Çevre Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen 
etkinliğe; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık 
Akgün, okul müdürleri, muhtarlar, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı.

Halkımızın özellikle de gençlerin ve çocukların 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Söğütlü TRT Binası 

arkasından başlayarak sahil boyunca çevre temizliği 
yapıldı.

Başkan Ekim, Çevre gününün senede bir gün 
olduğunu ama doğayı koruma sorumluluğumuzun 
365 gün olması gerektiğini ifade ederek, “Çevreyi 
korumak geleceği korumaktır. Çevre bilincini yaşam 
amacı haline getirmeliyiz. Gelecek nesillere en 
büyük mirasımız temiz ve yaşanabilir bir Akçaabat 
bırakmak olacaktır. Sürdürülebilir çevre için hep 
birlikte çalışıyoruz.” dedi.

“ÜRETEN VE ÇEVRE DOSTU
BIR BELEDIYEYIZ”

Doğayı katledenlerin her zaman karşısında 
olduklarını ve olacaklarını söyleyen Başkan Ekim, 
belediyemizin çevre ve geri dönüşüm konusunda 
birçok çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Ekim, 
"Yeraltı çöp konteynerleri yerleştirdik. Akçaabat 
Belediyemizin çevre ile ilgili çalışmaları da var. 
Üreten, çevre dostu bir belediyeyiz. Akçaabat 
Belediyesi olarak doğayı katledenlerin her zaman 
karşısında olacağız." dedi.

AKÇAABAT'TA
ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yılın 365 günü 
sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar 
yürüttük. Farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin 
yanlarında olup, onlara kucak açtık. Her zaman 
vatandaşlarımızın taleplerine kulak verip anında 
ihtiyaçlarını gidermek için kollarımızı sıvadık” dedi. 

SOSYAL YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Her zaman olduğu gibi pandemi süreci ve 
Ramazanda da yardımların devam ettiğini 
söyleyen Başkan Ekim, “Bütün dünyayı etkisi altına 
alan yaşam şartlarımızı değiştiren pandeminin 
ülkemizde de görüldüğü ilk günden itibaren 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ inancıyla bütün 
görevlerimizin önüne koyduğumuz bir vesileyle 
pandemiden etkilenip işini kalıcı veya geçici olarak 
kaybeden insanlarımızın yanında olmayı en asli 

SOSYAL BELEDİYECİLİK 
HİZMETLERİMİZ

ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AKÇAABAT BELEDIYESI 
SOSYAL BELEDIYECILIK 
ALANINDA SÜRDÜRMÜŞ 
OLDUĞU ÇALIŞMALARLA 
YILIN 365 GÜNÜ FARKLI 

ALANLARDA IHTIYAÇ SAHIBI 
AILELERIN YANLARINDA 
OLMAYA DEVAM EDIYOR.
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ve birincil görevimiz kabul ettik. Gerek şehrimizin 
hayırsever iş insanlarıyla gerek ‘komşusu açken 
tok yatan bizden değildir’ inancı ile hareket eden 
Akçaabatlı hemşehrilerimizle vatandaşlarımızın 
her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında 
yanlarında olduk. Mübarek Ramazan ayında her ev 

her sofra huzurlu mutlu ve bereketli olsun inancıyla 
ekmeğimizi aşımızı paylaşmak için Belediyemiz 
Kültür ve Sosyal  İşler Müdürlüğü kontrolünde 
erzak ve kumanya yardımlarımızın dağıtımını 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda; Ramazan ayı 

münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan 
ihtiyaçlı 1.800 aileye gıda yardımı yaptık.  İlçemizde 
yaşayan ihtiyaçlı ailelere Kızılay, İHH ve Sahil 
Camii Derneği tarafından dağıtılan sıcak yemek 
organizasyonuna destek sağladık. İlçe genelinde 
okullarda servis çeken 162 şoför esnafına gıda 
yardımı yaptık. Dünya Yetimler Günü münasebetiyle 
ilçemizde tespit edilen 70 yetim aileye katkı verdik. 
İlçemiz Haçkalıbaba Devlet Hastenesi Evde Sağlık 
Hizmetleri servisi işbirliği ile servise kayıtlı 6 
hastamıza Hasta Karyolası yardımı yaptık. İlçemizde 
ihtiyaca binaen 2 vatandaşımıza tekerlekli sandalye 
verdik. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise 12. 
sınıf öğrencilerinin YKS'ye hazırlık deneme sınavı 
kitapçıkları temin edilerek sınava girmeleri sağladık. 
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu 
50 vatandaşa gıda yardımı yaptık. Akçaabat Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi "Meslek Liseleri Ailelerle 
Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler staj 
gördükleri işletmelere verilmek üzere  hijyen seti 
katkısında bulunduk. 

Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalarımız 
ve sosyal yardımlarımız imkanlarımız ölçüsünde 
devam edecek” dedi.
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Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yoğun 
yaşandığı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, 
Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı, Kızılay, İHH, 
Yaylacık Sahil Camii ve hayırsever iş adamlarının 
destekleri ile Akçaabat’taki ihtiyaçlı aileler için iftarda 
sıcak yemek pişirilip dağıtıldı.

Her zaman olduğu gibi, yardımlaşmanın ve 
dayanışmanın en yoğun yaşandığı, Ramazan ayı 
boyunca da ilçemizdeki vatandaşlarımızla dayanışma 
içinde olmaya gayret göstereceğiz diyen Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “On bir ayın 
sultanı bir Ramazan ayına daha erişmiş olmanın 
huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Rahmet 
ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı, yardımlaşma ve 
dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik 
duygularının daha da güçlendiği bir zaman dilimidir. 
Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı 
bu rahmet ayını en güzel şekilde idrak etmeliyiz. 
Geçmiş dönemlerde gerek Belediyemiz gerekse 
hayırseverler tarafından şehrimizin muhtelif 
yerlerinde iftar çadırları kuruluyor ve ihtiyaçlı 

vatandaşlarımız iftarlarını bu sofralarda yapıyorlardı. 
Covid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının 
kurulamayışından dolayı ihtiyaçlı ailelerin evlerine 
iftarda sıcak yemek ulaştırdık. Belediyemizin, 
Akçaabatlılar Vakfının, Yaylacık Sahil Camii'nin ve 
hayırsever iş adamlarının destekleri ile Yaylacık Sahil 
Camii'nin altına oluşturulan alanda Ramazan ayı 
boyunca ihtiyaçlı aileler için yemek pişirildi. Yakın 
mesafede olup gelme imkanı olanlar gelip yemeklerini 
buradan alarak evlerinde ailesiyle birlikte iftarını 
açabildi. Gelme imkanı olmayanlar içinde görevli 
olan arkadaşlarımız evlerine yemeklerini ulaştırdı. 
Bunun yanında şehrimizin merkezinde de yine 
Belediyemiz’in destekleriyle Kızılay ve İHH tarafından 
Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlı ailelerimize yönelik 
iftar için Akçaabat Öğretmenevinde sıcak yemek 
pişirilip dağıtıldı. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin 
Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyor, yüce 
Rabbimizden bu rahmet ve mağfiret ayının 
vatanımıza, milletimize ve İslam âlemine hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

BELEDİYEMİZDEN 
SICAK

YEMEK
DAĞITIMINA

DESTEK
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gönül Çorbası 
Projesi” kapsamında pazar alış verişine gelen 
vatandaşlarımıza her Salı sabahı 06:00- 08:00 
saatleri arasında çorba ikram ediliyor.

Başkan Ekim, “Çorba sabah ayazında 
vatandaşlarımızın içini ısıtıyor Kadınlar pazarı gün 
aymadan hareketin yoğun olduğu yerlerdendir. 
Sabahın erken saatlerinde köyden satış yapmaya 
gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu kahvaltı 
yapacak fırsat bulamadığını dile getiriyordu. Bizlerde 
bu şekilde bir proje hayata geçirerek onlara Gönül 
Belediyeciliğimizin örneğini gösterdik. Çorba, 
vatandaşlarımıza gıda ulaştırmak için erkenden yola 
çıkanlara sabah kahvaltısı oluyor. Buradan hepsine 
afiyet olsun diyerek hayırlı ve bereketli satışlar 
diliyorum.” dedi.

“Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı 
yapamıyoruz”

Kadınlar pazarında satış yapan Ayşe Hanım, 
“sunulan hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, 
“Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı yapamıyoruz. 
Burada belediyemiz çorba dağıtıyor, çok hoş bir 
çorba, içimizi ısıtıyor. Ekmekleri de taze. Tabii 
havalar soğuduğu için daha da güzel oluyor” dedi.

“Sabahları içimizi sıcak tutuyor”

Mehmet Bey, ise Normalde poğaçayla güne 
başlardık, çorbanın daha sağlıklı olduğunu 
vurgulayarak, “Normalde kahvaltı imkânımız 
olmuyor. Ancak tek tük simit-poğaça gibi şeyler 
yiyoruz. Çorba daha güzel ve daha sağlıklı. Sabahları 
içimizi sıcak tutuyor. Pazara sabahın 4’ünde de 5‘inde  
gelen insanlar var. Hizmetlerinden dolayı Osman 
Nuri Ekim Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İşi 
gücü rast gelsin” diye konuştu.

GÖNÜL ÇORBASI
GÖNÜLLERİ ISITIYOR

AKÇAABAT BELEDIYESI, “GÖNÜL 
ÇORBASI’NI” HER HAFTA SALI 
GÜNÜ KADINLAR PAZARINDA 

VATANDAŞLARA IKRAM EDIYOR.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; 
ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikram etti.

Akçaabat Belediyesi, İHH (İnsanı Yardım Vakfı) 
Akçaabat temsilciliği, Kızılay, Hayırsever vatandaşlar 
ve Yaylacık Sahil Camiinin destekleri ile ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yemek dağıtımını Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim kendi elleriyle 
yaptı. Kapılarını çaldığı vatandaşlarla sohbet edip 
hatırlarını sordu.

“Yalnız Değilsiniz” sloganı ile Akçaabat’ta 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi 
yaptıklarını söyleyen Başkan Osman Nuri Ekim, “Bu 
zor günlerde tüm imkânlarımızla vatandaşımızın 
yanındayız. Elimizden geldiğince herkese 
ulaşmaya çalışıyoruz. Mübarek Ramazan ayında 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar için sıcak 
yemek vererek destek olduk. Akçaabat Yaylacık 
Mahallesi Sahil Camii altında belirlenen alanda, 
Belediyemiz Yaylacık Sahil Camii ve hayırsever iş 
adamlarının destekleri ile yemek pişirilerek ihtiyaçlı 

vatandaşlarımıza ikram edilerek, gelme imkanı 
olmayanların evlerine ekiplerimiz servis yaptı. Yine 
Belediyemiz, İHH Akçaabat Temsilciliği ve Kızılay iş 
birliğinde Akçaabat Öğretmenevinde de sıcak yemek 
pişirilerek yetim ve muhtaç ailelere iftarda sıcak 
yemek ikramı yapılırakyor vatandaşlarımıza yemek 
ikramımızı hijyen kuralları çerçevesinde yapmaya 
çalıştık. Sıcak yemek organizasyonlarına maddi ve 
manevi katkı sağlayan herkesten Allah Razı olsun.” 
dedi.

BAŞKAN EKİM 
“KİMSEYİ YALNIZ 

BIRAKAMAYIZ”

“BU ZOR GÜNLERDE TÜM 
IMKÂNLARIMIZLA VATANDAŞIMIZIN 
YANINDAYIZ. ELIMIZDEN GELDIĞINCE 
HERKESE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ. 

MÜBAREK RAMAZAN AYINDA IHTIYAÇ 
SAHIBI VATANDAŞLARIMIZA IFTAR 

IÇIN SICAK YEMEK VEREREK DESTEK 
OLUYORUZ.
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Akçaabat Belediyesi, Koronavirüs salgını 
vakalarının Trabzonda artış gösterdiği bu dönemde 
yeni bir Sosyal Sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce hazırlanan hijyen paketleri, maske 
ve hijyen kurallarına riayet edilerek hazırlanan ekip 
tarafından, ev ev dolaşılarak dağıtıldı.

Pandeminin ülkemizde göründüğü ilk günden 
beri tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade eden 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Evde 
kalmanın büyük öneme sahip olduğu bu günlerde 
vatandaşlarımıza maske, dezenfekte ve hijyen 
ürünlerini ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Belediyemiz 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hijyen paketi 
diye ifade ettiğimiz içerisinde maske, kolonya, sabun 
ve bilgilendirici broşür içeren çantalar hazırlandı. 
Hazırlanan bu çantalar, maske, eldiven ve hijyen 
kuralları kapsamında vatandaşlarımıza ev ev 
dağıtıldı.

Hijyen setlerini ev ev dolaşarak dağıtan 
ekipler, vatandaşlara Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’ın sevgi ve selamlarını iletti. 
Aldıkları hizmetlerden ötürü kendilerini yalnız 
hissetmediklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyen 
vatandaşlarımız da Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’e ve ekibine teşekkür etti.

BELEDİYEMİZDEN
VATANDAŞLARA HİJYEN SETİ
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan açık havada 
tiyatro günleri temmuz ayında başlıyor. Koronavirüse karşı gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak 
gerçekleştirilecek "İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri", 02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak.  

Akçaabat Sahilpark'ta 8 gün boyunca her akşam bir oyun, saat: 20.00'da tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak olup; Trabzon Devlet Tiyatrosu, Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu, Gümüşhane Yankı Sahne, 
Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Samsun Hayal Atölyesi 
tiyatroseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Açık Hava Tiyatro Günleri'nin ikincisini düzenleyeceklerini 
belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat'ta ilk kez geçen sene başlattığımız açık havada tiyatro 
günlerine bu sene de devam ediyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, sosyal hayattan uzak olan 
vatandaşlarımızı yine bu sene tiyatro ile buluşturmak istedik. 02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde başlayacak 
2. Açık Hava Tiyatro Günleri'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyor ve katılacak tüm tiyatro gruplarımıza da 
teşekkür ediyorum." dedi.

AKÇAABAT'TA İKİNCİ AÇIK HAVA 
TİYATRO GÜNLERİ
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AKÇAABAT BELEDİYESİ 2. AÇIKHAVA 
TİYATRO GÜNLERİ’NİN TANITIMI YAPILDI

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce 02-09 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenecek olan 2. Açık Hava Tiyatro Günleri’nin 
basın toplantısı yapıldı.

Toplantıya Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar’ın, yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali 
Güngör ve Serkan Özdemir, TRT Trabzon Bölge Müdürü 
Sami Serdar Şişman, Trabzon Basın İlan Kurumu 
Müdürü Ali Nuhoğlu, TRT Haber Müdürü Hüseyin 
Şüşoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Akçaabat Gazeteciler Başkanı Osman Başocak, 
Yerel ve Ulusal basının temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında konuşan Akçaabat Belediye 
Başkan Vekili Cevdet Bayraktar; “Bilindiği üzere 
Akçaabat, doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi yerleri, 
kültür ve sanat hayatı ile hem bölgemizde hem de 
ülkemiz genelinde adından sıkça söz ettirmiştir. 
Geçmiş dönemlerden bu yana şehrimizde yapılan 
kültürel ve sosyal faaliyetler neticesinde ilçemiz 
“Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” sloganı ile 
anılmaktadır.

Değerli katılımcılar,

Temel Belediyecilik çalışmalarımızın yanında 
şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmak 
için faaliyetler düzenlemeye önem veriyoruz. 
Düzenlediğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlere 
erişiminde, şehrimizdeki bütün vatandaşlarımıza 
tam bir eşitlik imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. 
Gün geçtikçe kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi 
çeşitlendirerek arttırıyoruz.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde yıllardan beri Türk Sanat Müziği Korosu, 

Türk Halk Müziği Korosu, Çok Sesli Koro ve Belediye 
Tiyatrosu faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun 
yanında Erol Günaydın Tiyatro Günleri, Çocuk Tiyatro 
Şenliği, Opera ve Bale Günleri, Resim ve Fotoğraf 
Sergileri etkinliklerimiz de yer almaktadır. 30 yıldır 
düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 
Oyunları festivali ile şehrimiz Dünya genelinde “ Halk 
Danslarının Kaynaşma Merkezi Horonun Başkenti 
Akçaabat” olarak nitelendirilmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz üze her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günlerinin 
onuncusu malum pandemiden dolayı geçen yıl 
coronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. 
Halkımızı tiyatrodan mahrum bırakmamak için sosyal 
mesafe kuralları kapsamında, tedbirler dahilinde açık 
hava tiyatro günlerinin ilkini geçen yıl düzenledik. 

Hem kültürel gelişmeye katkı sağlamak hem 
insanlarımıza tiyatroyu sevdirmek hem de şehrin 
kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına 2. 
Açıkhava tiyatro günlerini düzenliyoruz.

Açık Hava Tiyatro Günlerimiz ile birlikte; tiyatronun 
eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici 
unsurlarını sanatseverlerle buluşturmayı amaçladık. 

02-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında 8 akşam 
devam edecek olan tiyatro günlerinde bir tanesi çocuk 
oyunu olmak üzere sekiz farklı oyun tiyatro severlerle 
buluşacak.

2. Açıkhava tiyatro günlerinde, Erzurum, 
Gümüşhane, Samsun, Ordu ve Trabzon illerinden 
tiyatro ekipleri oyunlarını sergileyecekler.
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü'nce Resim ve Müzik Bölümlerine hazırlık 
kursları başladı.

Kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat’ta başlayan 
kurslara yoğun ilgi oldu.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Kültür Sanat ve Turizm Şehri 
Akçaabat’ta normalleşme dönemi sonrasında 
faaliyetlerimize tedbirler kapsamında başlıyoruz. 
Pandemi öncesinde İlçemizde Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğümüz bünyesinde birçok sanatsal ve 
kültürel faaliyetler düzenleniyordu. Tiyatrodan sanat 
müziğine, halk müziğinden uluslararası müzik ve 
halk oyunları festivaline, sergilerden konferanslara 
kadar yıl boyunca Akçaabat Halkı sanatla iç içe 
yaşıyordu. Koronavirüs pandemisi sonrası alınan 

yasaklar neticesinde bu organizasyonlarımıza 
bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Geçen yıl 
pandemi kapsamında vatandaşlarımız sanattan 
mahrum bırakmamak için bölgede ilk olan Açık 
Hava Tiyatro günlerini şehrimizde düzenledik. Bu 
yıl temmuz ayında ikinci açık hava tiyatro günlerini 
organize ediyoruz. Sanat Müziği ve Halk Müziği 
korolarımız çalışmalarına başlıyor. Sergilerimiz için 
çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bunun yanında 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 
Müzik ve Resim Bölümlerine hazırlık kurslarımızı 
açtık. Lise ve Üniversitelerin müzik ve resim 
bölümlerine hazırlanan öğrencilerimize böyle bir 
imkan sunarak eğitimlerine katkı sağlamak istedik. 
Alanında uzman hocalarımız eşliğinde, hazırlamış 
olduğumuz salonlarda, programları dahilinde 
kursiyerlerimiz buralarda hazırlıklarını yapabilecek. 
Kurslarımızın öğrencilerimiz başta olmak üzere, 
ailelerine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, 
sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Müzik Bölümüne hazırlık kursları; Pazartesi, Salı 
ve Perşembe günleri saat: 13.00 ile 16.00 saatleri 
arası, Resim Bölümüne hazırlık kursu ise Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat: 09.00 ile 12.30 
saatleri arası düzenlenmektedir.

BELEDİYEMİZİN
SANAT KURSLARI BAŞLADI
AKÇAABAT BELEDIYESI KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NCE RESIM VE MÜZIK 

BÖLÜMLERINE HAZIRLIK KURSLARI BAŞLADI.
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2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" 
olmasını içeren düzenlemeyle, 
yıl boyunca bütün kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından 
İstiklal Marşı'nın anlamını ve 
Milli Mücadele'nin önemini 
anlatmak amacıyla etkinlikler 
düzenlenecektir.

Bu sebeple, Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü'nce 19.04.2021 
– 01.05.2021 tarihleri arasında 
İstiklal Marşı Yılı Resim Çalıştayı 

gerçekleştirildi. Ülkemizin 
Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, 
Samsun ve Trabzon illerinden 20 
sanatçının katıldığı bu çalıştayda 
yorumlarını resimlere ve 
heykellere aktardılar.

Gerçekleştirilen çalıştay ile 
açıklamalarda bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
EKİM, "Milletimizin onurlu 
mücadelesini ve bağımsızlığını 
vurgulayan, İstiklal Marşı'mızın 
kabul edilişinin 100. Yılı. 2021 
yılının İstiklal Marşı yılı olarak 
kabul edilerek, Milli Mücadele'nin 
ruhunu ve kararlılığını yansıtan 
o büyük mücadelenin önemine 
dikkat çekmek için resim 
çalıştayı düzenliyoruz. Ülkemizin 
çeşitli illerinden sanatçılarımız, 
pandemi dolayısıyla bulundukları 
yerlerde eserlerini üretecekler 
ve ortaya çıkacak eserlerimizi 
de sergiler ile vatandaşlarımızla 
buluşturacağız. Bu vesile 
ile çalıştayımıza katılacak 
sanatçılarımıza desteklerinden 
ötürü teşekkür ederim." şeklinde 
konuştu.    

Çalıştaya katılan sanatçılar; 
Ceyhan Murathanoğlu, Raif 
Kalyoncu, Ekrem Kutlu, Kenan 
Demir, Yasemin Kalyoncu, Şakir 
Şeyhoğlu, Kadir Şişginoğlu, Bilal 
Yazıcı, Serdar Yılmaz, S. Suphi 
Ertuğrul, İrfan Bilgin, Erkin 
Keskin, Kemal Topçu, Gülay 
Birben, Birsen Çeken, Gültekin 
Akengin, Durmuş Ali Akça, 
Hüseyin Elmas, Rauf Tuncer ve 
Turhan Ekici.

Çalıştay boyunca oluşturulan 
eserler açılacak olan sergi ile 
vatandaşlarımızın beğenisine 
sunulacak.

İSTİKLAL MARŞI YILI
RESİM ÇALIŞTAYI

51

/akcaabatbel



Akçaabat Belediyesi’nin Kültür yayınları arasına 
eklemiş olduğu “Akçaabat Destanları” adlı kitap 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Belediye 

Başkanlarına ve Meclis üyelerine dağıtıldı.

Kitap hakkında açıklama yapan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; ” Akçaabat 
Belediyesi Kültür Kurulu olarak, kanunla sınırları 
çizilmiş olan yerel ve kültürel hizmetlerimiz 
kapsamında tanıtım sorumluluğu üslenmiş 
olduğumuz turizm, kültür, sanat ve folklor olan 
Akçaabat’ımızın kültürel kimliğini korumaya ve 
de bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştırılmasını 
sağlayarak kitaplaştırmayı asli görevlerimiz arasında 
sayıyoruz. Bu eserleri size sunmanın heyecanı ve 
de mutluluğu ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyor ve sizleri kitabımızla baş başa 
bırakıyorum.” dedi.   

Kendilerine dağıtılan kitabı alan Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, kitabı ilgi ile 
inceleyerek Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’e teşekkür ettiler.

“AKÇAABAT DESTANLARI”
KİTABI MECLİSTE DAĞITILDI

BELEDİYEMİZDEN
BİR KİTAP DAHA

Akçaabat Belediyesi kültür yayınları serisine  “Akçaabat 
Destanları’’ adlı kitabı ekledi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptığı 
açıklamada: “Akçaabat, tarihin derinliklerine yaslanan 
çok katmanlı bir tarihe sahiptir. Bu zenginliğin izdüşümü 
ise en başta kendini folklorumuzda, destanlarımızda, 
söylencelerimizde ve de efsanelerimizde göstermektedir. 
İşte elinizdeki bu eserle, bu zenginlik ortaya çıkarılmıştır. 
Onlarca cilt eseri taranarak, yüz yüze görüşmeler 
yapılarak, unutulmaya yüz tutmuş söylencelerimiz ve 
destanlarımız derlenerek yazıya dökmeye ve kayıt altına 
alınmaya çalışılmıştır. Bu eseri hazırlayan Muzaffer 
Lermioğlu, M. Hakan Alşan, Zehra Topal ve Lokman 
Yıldız’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

02.02.2021 Günü gerçekleşen meclis toplantısında 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, meclis üyelerine ‘’Akçaabat Destanları ’ isimli kitabını armağan 
etti.
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Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu yeni yılın ilk toplantısını mesafe kuralları ve maske 
kullanımına özen göstererek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda yaptı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in başkanlık ettiği toplantıda; Belediyemizce basımı gerçekleştirilen 
"Akçaabat Destanları" adlı kitap kurul üyelerine dağıtıldı. Değerlendirme, görüş ve önerilerin bolca yer aldığı 
toplantı da; sahil yürüyüş yolu ile bisiklet yolu, 
eski hastane yeri, Merkez İlkokulunun müze 
olması çalışmaları ve Ak Cami önündeki parkla 
ilgili gelişmeler belediye başkanı tarafından 
kurul üyeleriyle paylaşıldı. Aynı zamanda kurul 
üyelerince de, paylaşılan konular hakkında 
fikirler dile getirildi.

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

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Akçaabat Horonu Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesinde

Akçaabat'ımızın kültürel mirası 
içerisinde yer alan Akçaabat 
Horonu'nun; icrası, töresi, geleneği, 
tarihi ve figürleri itibariyle Somut 
Olmayan Kültürel Miras listesine 
alınması adına belediyemizce 2016 
yılında yapılan başvuru sonuçlandı.

Kültürel miras unsurlarının tespit 
edilerek belgelenmesi ve gelecek 
nesillere tanıtılarak, taşınmasının 
hedeflendiği başvuru sonucunda 
"Akçaabat Horonu" Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesinde yerini aldı.

HORONUMUZ
KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE

/akcaabatbel

53



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı 
yayınladı. 

Başkan Ekim mesajında şunları söyledi; Gücünü kamuoyu 
desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını 
sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma 
konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. 
Gazetecilik mesleği, kamuoyunu aydınlatmak için günün 
her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve 
sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar 
karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın 
talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini 
yerine getirmektedir.

Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet 
şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum 
ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile İlçemizin ve Ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir.

Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve 
beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve 
çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günǜ nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

10 OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI
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Akçaabat Belediyesi Evlendirme Memurluğunca 
2020 yılında 737 nikah kıyıldı. 

Akçaabat Belediyesi Evlendirme Memurluğuna 
müracaat eden çiflerden  Esra Keskinsoy ve Gökhan 
Kıran çiftine ait nikah 2020 yılının son nikahı 
olarak kayıtlara geçti.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü Salonunda kıyılan nikah ile  çiftler yeni 
bir hayata yelken açtılar. Akçaabat Belediyesinin 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonunda yapılan 
imza töreni sade bir şekilde gerçekleşti. Nikah 
şahitleri de deftere imzalarını atarak birlikteliğine 
onay verdiler.

Zaman zaman bazı çiftlerin nikahını kıyarak 
mutluluklarına ortak olan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim; evlenmek suretiyle en 

kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran 
bütün gençlere mutluluklar dileyerek: “ Akçaabat 
Belediyesi Nikah Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin 
mutluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Birçok genç 
çift Belediye salonlarımızda 'evet' diyerek ömür boyu 
birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. 

Bizler de bir evet ile mutluluklarına ortak, 
evliliklerine vesile oluyoruz.” dedi. 

2020 YILININ
SON NİKAHI 
KIYILDI

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına 
yönelik etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların 
geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulama bugün 
hayata geçti. Yaya önceliği konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla Akçaabat Kaymakamlığı’nca 
başlatılan yaya farkındalık uygulamasına Akçaabat 
Belediyesi de destek verdi.

Akçaabat Kaymakamlığı tarafından Abdullah 
Fazıl Ağanoğlu ilköğretim okulu önündeki yaya 
geçidinde uygulamalı etkinlik düzenlendi. Yayalar 
‘kırmızı çizgimizdir’ diyerek farkındalık etkinliğin-
de öğrenciler: ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ ve 
‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ pankartları açarak 
uygulamaya destek verdi.

"YAYA ÖNCELİĞİ
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR" 
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
talimatları doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü organizasyonunda, Anneler Günü olması 
vesilesiyle, anneleri evlerinde ziyaret ederek çiçek ve 
çeşitli hediyeler verdi.

Her yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle ‘Anneler Günü’nü 
kutlayan Akçaabat Belediyesi, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle toplu 
olarak Anneler Günü kutlama etkinliği yapamayınca 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim anneleri ziyaret 
ederek onlara sürpriz yaptı.

Annelere sürpriz yaptıklarını ifade eden 
Başkan Osman Nuri Ekim; “Akçaabat Belediyesi 
olarak temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında 
sosyal işleri de yapmayı ihmal etmiyoruz. 
Pandemiden kaynaklı sosyal faaliyetlerimizi 

ve etkinliklerimizi toplu olarak yapamıyoruz. 
Gönlümüzden geçen Anneler Günü'nde annelerimiz 
için daha coşkulu, farklı etkinliklerle anneler günü  
kutlama programı düzenlemekti. Fakat malum 
süreçten dolayı, tedbirler kapsamında, etkinlikler 
düzenleyemiyoruz. Anneler günü vesilesiyle bugün 
kırsal Mahallelerimizdeki anneleri ziyaret ederek 
Anneler gününü kutlamak istedik. Ziyaret ettiğimiz 
annelerin yüzlerindeki tebessümü, gözlerindeki 
sevinç duygusunu fark edince yaptığımız işin ne 
kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha 
anlamış olduk. Aldığımız bu enerjiler bizleri 
yılmadan, yorulmadan daha çok çalışmaya ve daha 
fazla üretmeye sevk ediyor. Bu vesileyle evlatları için 
tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle 
yolumuzu aydınlatan, başta annem ve eşim olmak 
üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyor 
aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler 
geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.  

BAŞKAN EKİM’DEN
ANNELERE SÜRPRİZ
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle Akçaabat 
Haçkalı Baba Devlet Hastanesini ziyaret ederek 
kadın sağlık çalışanlarını temsilen bir hemşireye ve 
bir doktora çiçek takdim etti.

Koronavirüs ile mücadelede özverili ve 
fedakarca çalışan; her türlü zorluğa ve sıkıntıya 
göğüs geren başta kadın sağlık çalışanları olmak 
üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayan Başkan Ekim “ Kadınlarımız; 
bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek 
nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her 
kademesinde önemli roller üstlenen kadınlarımız, 
üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları 
çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında 
büyük paya sahiptirler. Toplumun her kesiminde 

olduğu gibi özellikle pandemi döneminde sağlık 
setöründe üstün mücadele gösteren kadınlarımızı 
takdir ediyorum”

Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik 
ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik “şiddet” 
tutumunun son bulmasını temenni ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle başta eşim ve annem 
olmak üzere kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyorum.” dedi.

Sağlık Çalışanlarını ziyaret sonrasına Akçaabat 
İlçesi Yenimahallede, engelli çocuğu olan anneyi 
ziyaret eden Başkan Ekim; annenin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nü kutlayarak anneye çiçek takdim 
etti ve bisiklet meraklısı engelli çocuğa bisiklet 
hediye etti.

BAŞKAN EKİM’DEN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SÜRPRİZ
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Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler nedeniyle 
toplu olarak bayramlaşma organizasyonlarının 
yapılamayışından dolayı ilçede birkaç kurum ve 
kuruluşa ziyaretler düzenleyen Başkan Ekim, hem 
gittiği yerlerdeki hem de güzergah boyunca gördüğü 
vatandaşlarla bayramlaşarak olanlara tatlı ve 
çikolata ikram etti.

Program kapsamında Yıldızlı Mahallesinde 
bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini, 
İlçe Emniyet Müdürlüğünü, 112 Acil İstasyonlarını, 
İtfaiyeyi ve Belediye çalışanları ziyaret edildi.

Huzurevi ziyaretinde duygularını dile getiren 
Başkan Ekim, “Akçaabatlı bir kardeşiniz olarak 
sizlerin bayramını kutlamak için bugün sizleri 
ziyarete geldim. Bizleri evladınız, kardeşleriniz, 
arkadaşlarınız kabul edin. Hayatın her türlü hali var. 
Burada yaşayan kimseyi yalnız bırakmadığımızı, 
yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Huzurlu 
ve mutlu olalım. Birbirimize dua ederek, güzellikleri 
yaşayalım ve yaşatalım. Bizlerden bir isteğiniz 
olursa her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek 
isterim” dedi.

Bayramın paylaşmak demek olduğunu ifade 
eden Ekim, “Covid-19 pandemisi nedeniyle önceki 
dönemlerde yapılan toplu bayramlaşma törenlerini 
bu yıl yapamıyoruz. İstedik ki görevleri başındaki 
çalışanlarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek 
hem bayramlarını kutlayalım hem de onlarla 

BAŞKAN EKİM’DEN
BAYRAM ZİYARETİ
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hasbihal edelim. Bu kapsamda İlçemizdeki 
Huzurevini, Emniyet Müdürlüğünü, itfaiyeyi, 
sağlık çalışanlarını temsilen 112 acil istasyonlarını 
ve Belediyemiz çalışanlarını ziyaret ederek 
onların bayramlarını kutlamayı planladık. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bir kez daha gördük 
ki gönül köprüleri ne kadar sağlamsa birlikteliğimiz 

o kadar güçlü. Bu birlikteliğin daim olmasını 
diliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, koronavirüs 
pandemisinden kurtularak, daha güzel daha coşkulu 
bayramlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle bütün 
hemşehrilerimin Ramazan Bayramı Mübarek olsun.” 
dedi.

/akcaabatbel
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin 
Altıntepe Akçaabat’taki esnaf ve vatandaşları ziyaret 
etti. 

Belirli dönemlerde vatandaşlarla bir araya gelerek 
talep ve sorunlarını dinleyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, esnaf ziyaretini bu kez 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile 
gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu 
ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim,  
Akçaabat ‘ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya 
geldi. Başkan Ekim, “ Esnafın talep ve sorunlarını 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu 
ile bizzat yerinde dinledik.  Çarşı bölgesinde devam 
eden sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarını da 
birlikte inceledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
bu projemizde Akçaabat Belediyesine destek 
olunması noktasında ve Akçaabat’ta yapılacak 
olan katlı otopark projesinde ise sürecin daha hızla 
ilerlemesi konusunda ilgili ekibine talimatlarını 
verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize 
gelerek eksikleri tespit etmesi, vatandaşımızı ve 
esnafımızı dinlemesi bizim için çok önemli. Vermiş 
olduğu destek sözleri bizleri ziyadesiyle memnun 
etti. Murat Zorluoğlu Başkanımıza ilçemize yaptığı ve 
yapacak olduğu hizmetlerden ötürü ilçem ve şahsım 
adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile istişarelerde 
bulunarak ziyaretten duydukları memnuniyetlerini 
dile getirdiler.

TRABZON 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYEMİZLE 
ESNAF ZİYARETİ
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Belirli zamanlarda ilçesindeki esnaf ve 
vatandaşları ziyarette bulunan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, haftanın ilk günü esnafı 
ziyaret etti.

Haftanın belli günlerinde çarşı bölgesindeki 
işyerlerini tek tek gezen Başkan Ekim, esnafa hayırlı 
işler dileyip, samimi sohbetler de bulundu. Başkan 
Ekim “biz Akçaabat’ı en iyi konuma getirmenin 
çalışması ve çabası içindeyiz. Bize düşen görev neyse 
onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki esnafımızın işi 
iyi olsun halkımızın yüzü gülsün” dedi.

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla 
istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Ekim, 
sorunları yerinde görmek, ortak akılla sorunları 
çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, 
tüm esnafı dolaşarak şehrin sorunlarını dinlemek 

amacıyla bu tür geziler gerçekleştirdiklerini ifade 
etti. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha 
verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Ekim 
“halkın ve esnafın yanlarında olduğumuzu bilmesi 
görmesi çok önemli” şeklinde açıklamada bulundu.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun 
olduklarını ve Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in, sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını 
dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen 
esnaflar, Belediye Başkanına olan sevgilerini dile 
getirdiler.

Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde 
rehavete kapılmamalarını isteyen Başkan Ekim, 
esnaf ve vatandaşlardan açıklanan koronavirüs 
tedbirlerine uymalarını istedi.

EKİM ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
/akcaabatbel
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Akçaabat Belediyesi, pandemi kapsamında bilim 
kurulunun açıkladığı temizlik, maske ve mesafe 
kuralları çerçevesinde spor kurslarına yeniden 
başladı.

Akçaabat Belediyesi olarak sağlıklı ve sportif 
bir yaşam hedeflendiği, bu doğrultuda çalışmalar 
yapıldığı belirtildi. Tüm bireyler için özel kursların 
da düzenlendiği toplam 10 branştaki etkinliklere 
7'den 70'e herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart 
ayında ara verilen spor kursu faaliyetlerine yeniden 
başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye 
göre salgına karşı tüm önlemler alınarak 10 branşta 
kurslar, sporseverleri yeniden bir araya getiriyor.

Salonlarda başlayan kurslarda ilk etapta futbol, 
basketbol, voleybol, step, pilates, aerobik,  okçuluk, 

AKÇAABAT BELEDİYESİ’NDEN
10 FARKLI KURS

AKÇAABAT BELEDIYESI SPOR IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ, KORONA VIRÜS TEDBIRLERI KAPSAMINDA GEÇEN 
YIL MART AYINDA ARA VERILEN SPOR KURSU FAALIYETLERINE YENIDEN BAŞLADI.
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yürüyüş-egzersiz ve kültür fizik hareketleri, özel 
eğitimli çocuklar için eğitimler, yaratıcı drama ve 
eğitsel oyunlar, erkek ve bayan folklor kursuları 
ücretsiz veriliyor. Kurslara pandemi kuralları 
gereği sınırlı sayıda kursiyer kabul ediliyor. 
Akçaabat  Belediyesi’nin tüm spor tesislerinde 
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
ve federasyonların belirlediği Covid 19 önlemleri 
uygulanıyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske 
ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Tesislere 
giriş yapan sporcuların öncelikle ateşleri ölçülüyor. 
Her ders arasında tesisler baştan aşağı temizleniyor. 
Spor yaparken gerekli sosyal mesafe ise eğitmenler 
tarafından sağlanıyor. Spor kurslarına katılmak 
isteyenler 0462 228 14 05 telefon numarasından 

detaylı bilgi alabiliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
"Spor insan hayatında önemlidir. Spor yapan 
insanın ailesine, çevresine bakış açısı değişir. 
Belediye olarak spora önem veriyoruz. Kurslarımız 
vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. 10 farklı branşta 
spor kursları düzenlendik. Akçaabat’ımızı spor şehri 
yapma konusunda gayret içerisindeyiz. Çocuklarımız 
çok yetenekli spor ile birlikte hem eğitiyoruz hem de 
geliştiriyoruz.” dedi.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından kayıtların alındığı kurslar, haftanın 
belirli günlerinde gündüz ve akşam grubu olarak 
planlanacak.

/akcaabatbel
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BAŞKAN EKİM, BELEDİYEMİZCE DÜZENLENEN 
STEP AEROBİK VE PİLATES KURSUNU ZİYARET ETTİ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Spor İşleri Müdürlüğü Bünyesinde faaliyet gösteren Step, 
Aerobik ve Pilates Kursu eğitmen ve kursiyerlerini ziyaret etti.

Kursumuza katılan kadınların gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Ekim, “Spor 
faaliyetlerimiz bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Step, Aerobik ve Pilates Kursu’muz özellikle 
bayanlarımız için sportif anlamda önemli bir kazanım. Kursiyerlerimizin isteği ve çalışmaları, bizlere ne kadar 
doğru bir iş yapmış olduğumuzu gösteriyor. Yediden yetmişe spor yapan, sağlıklı bir Akçaabat için çalışıyoruz. 
Bu bağlamda faaliyetlerinizin sıkıntısızca sürmesi için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz.“ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyerler Step, Aerobik, Pilates kurslarında oldukça verimli 
ve keyifli vakit geçirdiklerini, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e 
teşekkür etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ziyaret sonunda kursiyerlere hediye vererek hatıra fotoğrafı 
çektirdi.   

ÇOCUKLARA YÖNELİK YÜZME KURSU BAŞLADI
Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat Gençlik ve Spor İlçe 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. 08-13 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.
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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlık 
Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre salgına 
karşı tüm tedbirleri alarak bu yıl “Minikler Futbol 
Şöleni’nin” ikincisini düzenledi.

Trabzon’un ilçelerden de yoğun katılım olan 
turnuva 13 takımla müsabakalara başladı.

Programın açılışına, TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK 
Parti Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe ve 
yönetimi, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan 
Özdemir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.   

Turnuvanın açılışını yapmadan duygu ve 
düşüncelerini dile getiren AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta; “Bu organizasyonu 
görünce çok mutlu oldum. Spora ve çocuklara değer 

veren belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. 
Çok güzel etkinlikler gerçekleşmesinde emeği 
çok büyük. Bir taraftan Ankara projeler için 
uğraş verirken bu tür etkinlikleri takip ederek 
vatandaşlarımıza sunması çok güzel tebrik 
ediyorum.” dedi. 

Her seferinde spora hassasiyetle vurgu yapan 
Başkan Ekim, “Belediye olarak spora önem 
veriyoruz. Çocuklarımıza spor ahlakını ve bilincini 
kazandırmaya, sporu sevdirmeye ve sağlıklı yaşama 
teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu amacımızı çeşitli 
projeler ve etkinliklerle destekliyoruz, kaliteli zaman 
geçirmeniz ve sağlığınız bizim için önemlidir." dedi. 

Turnuvaya 13 takım, 238 minik sporcu katıldı 
ve hünerlerini sergiledi. Turnuvada minikler çok 
heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı. Turnuvanın; 
birincisi Altın Gençlik Spor oldu. Ardından ikinci 
Ortahisar Kanuni Spor, üçüncü Akçaabat Belediye 
Spor, dördüncü ise 1461 Futbol Kulübü oldu.

MİNİKLER FUTBOL ŞÖLENİ 
DÜZENLENDİ

MİNİKLER FUTBOL ŞÖLENİ 
DÜZENLENDİ
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BELEDİYEMİZDEN SEBAT GENÇLİK'E DESTEK

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Bölgesel Bal Ligi’nde mücadele eden Sebat Gençlik 
Spor Kulübünü ziyaret etti.

Ziyaret Söğütlü Mahallesi sahil kısmında bulunan 
Sebat Spor tesislerinde gerçekleşti. Tesislerde 
yapılan idmanı izleyen Başkan Ekim, idman sonrası 
futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan 
Ekim daha sonra Kulüp Başkanı Erkan Kaynar 
ve Yöneticiler ile kulüp binasında incelemelerde 
bulundu.

Belediye Başkanı Ekim; “İlçemizin köklü 
kulüplerinden Sebat Gençlik Spor Kulübü Bölgesel 
Bal Ligi’nde mücadele etmektedir. Profesyonel Lig 
için tüm gayretleriyle hazırlanan kulübe başarılar 
diliyorum. Bu süreçte bize ne görev düşerse 
elimizi taşın altına koymaya hazırız. Spora ve 
sporcuya elimizden geldiğince destek olma gayreti 
içerisindeyiz. Destek bizden başarı takımımızdan” 
diye belirtti.
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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve 
Akçaabat Sebat Veteranlar Spor Kulübü Derneği 
ile ortaklaşa, ‘Şöhretler Karması Futbol Şöleni’ 
düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi Yaylacık Futbol Sahasında 
yapılan karşılaşmada; Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir Başkan 
Vekili Cevdet Bayraktar ile eski futbolcular mücadele 
ettiler.

Müsabakadan sonra sporun önemini vurgulayan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Akçaabat; kültür, sanat, turizm ve spor şehridir. 
Köklü spor tarihine sahip olan şehrimizde bizler 
de şehrimize yakışır şekilde sportif faaliyetleri 
önemsiyor ve çeşitlendirerek çoğaltıyoruz. Sporsuz 
bir yaşam tarzı düşünülemez. Bu bakımdan 
halkımızı her daim spora davet ediyor ve çeşitli 
kurslar açıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın aktif spordan 
geçtiğinin bilincindeyiz. Bu sene ikincisini 
düzenlediğimiz ‘Şöhretler Karması Futbol Şöleni’ni 
her yıl gelenek haline getireceğiz. Teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan hareketsiz 
bir yaşam tarzının bizi ele geçirmesine fırsat 
vermeyeceğiz. Sağlığınız için hareket edin, sahalara, 
maçlara gelin. Yürüyüşlere çıkın. Egzersizler yapın. 
Çünkü spor sağlıklı bir yaşam tarzıdır.” dedi.

AKÇAABAT’TA
FUTBOL ŞÖLENİ
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KURTULUŞUN
103. YILI KUTLANDI

Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
103. Yıldönümü, Akçaabat Belediyesi'nce Atatürk 
Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen 103. Yılı kutlama 
etkinlikleri, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal 
Marşı’nın okunması ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başladı. 
Ardından Akçaabat Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman 

Nuri Ekim, Atatürk Anıtına çelenk sundular. Günün 
anlam ve önemini belirten konuşmayı; Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptı. Başkan 
Ekim konuşmasında kısaca, “Birlik ve beraberlik 
içinde bayrağımızı, vatanımızı korumalıyız. İsmi 
destanlara sığmayan adsız kahramanlar, Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülke uğruna 
şehit olanlar, ruhunuz şad, mekanınız cennet 
olsun, rahat uyuyun. Türk ulusu dünyaya şunu 
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kanıtlamıştır. Türk Milleti en güç koşullarda bile 
yurdunu müdafaa eder ve savunur." İfadelerine yer 
verdi.

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 
103. Yıldönümünde İstiklal Marşının 100. Yıldönümü 
münasebetiyle TBMM’de İstiklal Marşı’nın ilk kez 
okunuşunun canlandırılması gerçekleştirildi.

Program, Akçaabat Belediyesi Erkek Halk 
Oyunları Ekibi yakın zamanda 13 şehidimiz 
dolayısıyla iptal edilerek sahnede Türk bayrağı açıldı.

Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Şehit Samet Uslu Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde 
12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. Yıl 
dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı 
düzenlendi.

Koronavirüs ve pandemi şartlarına uygun olarak 
maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 
düzenlenen programa; Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Doğrucan, İlçe 
Jandarma Komutanı J. Yzb. Barış Kesici,  İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Tarık Akgün, siyasi parti başkanları 
STK başkaları, daire amirleri okul müdürleri, 

öğretmenler ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.  

Mehmet Akif Ersoy anma programı saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının seslendirilmesi ile başladı. 
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın 
kabulü videosu izlendi. 

Düzenlenen programda duygularını dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; “Şanlı 
İstiklal mücadelemizi en güzel biçimde anlatan 
İstiklal marşımızın kabulünün 100.  Yılında başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere vatan uğruna hayatını hiçe sayan 
tüm kahramanlarımızı, bu kahramanlığı dizelere 
kusursuzca döken İstiklal şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu 
millet ve bu bayrak sizi hiç unutmayacak.” dedi.

Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 
İstiklal Marşımızın 100. Yılı adına  düzenlenen 
yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri 
verildi.

Tören öğrencilerle anı fotoğrafı çekilmesi 
ardından sona erdi.

Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
103. Yıldönümü münasebetiyle aziz şehitlerimizin 
ruhlarına dualar edilerek Kur’an-ı Kerim Tilaveti 
okutuldu.

Akçaabat Kavaklı Mahallesi Rahman Camii'nde 
Cuma Namazını takiben okutulan Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti; Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Akçaabat Müftüsü Alaettin Kırbıyık, muhtarlar, STK 
başkanları, idari amirler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

AKÇAABAT BELEDİYESİ’NDEN 
“KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ” 

OKUTULDU
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18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERİ’NİN

106.YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl dönümü 
dolayısıyla Atatürk Park’ında çelenk sunma töreni 
gerçekleşti.

Karadeniz bölge genelinde koronavirüs vaka 
sayılarının yüksek seyretmesinden ötürü maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Pandemi 
şartlarına uygun bir şekilde düzenlenen Törene;  
Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez,  
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İlçe 
Jandarma Komutanı j. Yzb. Barış Kesici, İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Doğrucan, Belediye Başkan 
Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, siyasi 
partilerin başkanları ve yönetimleri, sivil toplum 
kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, 
okul müdürleri, öğretmenler,  sınırlı sayıda öğrenci 
ve vatandaş katıldı. 

Atatürk Parkı’nda Çanakkale Zaferi’nin 106. 
Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören; İlçe 
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in Atatürk 
Anıtına çelenk bırakılması,  Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın seslendirilmesi ile başlandı. 

18 Mart Çanakkale Zaferi büyük bir kahramanlık 

destanıdır diyerek sözlerine başlayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Çanakkale, 
Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin 
simgesi olmuştur. Her cephede ayrı destan yazan 
askerlerimiz, bu zaferin sonunda” Çanakkale 
Geçilmez!” sözü ile tarihe kazınmıştır. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk 
Ordusu, canı pahasına savaşmış ve destan yazmıştır. 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk milleti için ayrı bir 
özelliği vardır.  Tarihin akışını değiştiren, zaferin 
önem ve büyüklüğünü, savaşın çetinliğinden 
aldığını” söyleyen Başkan Ekim, vatan uğruna 
hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, 
mekânları cennet olsun.” dedi. 

Törende günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Akçaabat Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Nuri Kamçı yaptı.

Düzenlenen Şehitlerimizi anma Töreni’nde;  Şiir, 
resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerini 
takdim edildi.

Tören günün anlam ve önemi adı altında kitap 
dağıtımı ardından sona erdi.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
AKÇAABAT’TA KUTLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü dolayısıyla Atatürk 
Parkı’nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. 

Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen 
Törene; Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez,  
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İlçe Jandarma 
Komutanı j.  Yzb. Barış Kesici, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Doğrucan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Engin Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, 
siyasi partilerin başkanları ve Yönetimleri, meclis 
üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 
muhtarlar, daire amirleri, sınırlı sayıda okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü kutlama töreni, Atatürk anıtına 
İlçe Gençlik Spor Müdürü’nün çelenk sunması ile başlandı. Ardından Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Törende düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; “Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, ‘En büyük eserimdir’ diye belirttiği Türkiye Cumhuriyeti’ni “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. 
Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” diyerek gençlere emanet etmiştir. Türk 
gençliği kendisine atası tarafından emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkacak ve onu yaşatacaktır. 
Akçaabat belediyesi olarak, bizler gençleri önemseyen, onlara inanan ve geleceği onların aydınlatacağını 
düşünen bir millet olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Akçaabat’ımızın 
ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve milli mücadeleye destek veren kahraman milletimizi rahmet, 
şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Uzun’un gerçekleştirdi. 
Ardından öğrencilerin şiir okuması ile tören son buldu.

/akcaabatbel
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Covid-19 pandemisi kapsamında uygulanan 
tedbirler nedeniyle kutlama etkinliklerinin 
yapılamayışından dolayı ilçede çeşitli branşlardaki 
sporcuları ziyaret eden Başkan Ekim, gençlerin 
bayramını kutladı. 19 Mayıs doğumlu sporculara 
da sürpriz doğum günü pastası götüren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim genç 
sporculardan tam not aldı.

Program kapsamında Akçaabat Folklor Derneği 
Horon Ekibini, Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi 
sporcuları, Akçaabat İlçe Gençlik Müdürlüğü 
bünyesinde atletizm, boks, okçuluk, halter, judo 
branşlarındaki sporcuları ve Cumhuriyetle yaşıt 
Sebat Gençlik Sporun A takımının futbolcuları 
ziyaret edildi.

Akçaabat Folklor Derneğindeki genç horoncuları 
ziyaretinde duygularını dile getiren Başkan Ekim 
“Yöremizin eşsiz oyunları içerisinde folklorun ayrı 
bir yeri vardır. Sizlerde genç nesil olarak folklor 

kültürünü benimseyip yaşatacak bireylersiniz.” 
diyerek gençlere destek verdiğini belirtti ve onlarla 
horon halkasında yerini aldı.

Cumhuriyetle yaşıt Akçaabat Sebat Gençlik Sporu 
ziyaret eden Başkan Ekim, “Geçen yıl amatör ligde 

BAŞKAN EKİM'DEN 19 MAYIS'TA
GENÇLERE ZİYARET

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, AKÇAABAT BELEDIYESI SPOR IŞLERI 
MÜDÜRLÜĞÜ ORGANIZASYONUNDA, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI 

DOLAYISIYLA ILÇEDE BIRTAKIM ZIYARETLER GERÇEKLEŞTIRDI.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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mücadele eden takımımız ligi şampiyon olarak 
tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige çıktı. Takımımız 
bu yıl BAL liginde mücadele edecek. Bu takım 
hepimizin. İnşallah bu yıl da şampiyon olarak bir 
üst lige çıkacağız. Bütün Akçaabatlı hemşehrilerimi 
Sebat Sporumuza destek olmaya davet ediyorum. 
Bizler de Akçaabat Belediyesi olarak imkanlarımız 
ölçüsünde Kulübümüzün yanında olacağız” diyerek 
A takımından 19 Mayıs doğumlu bir futbolcuya ve 
Sebat Spor Kulüp Başkanı Erkan Kaynar’a doğum 
günü pastası getirerek sürpriz yaptı ve hem doğum 
günlerini hem de tüm futbolcuların Gençlik ve Spor 
Bayramlarını kutladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 
sporcuları ziyareti esnasında konuşan Başkan Ekim, 
“Sporcu ruhlu gençlere ihtiyacımız var. Dinç ve 
zinde kalmak için spor hayatımızın bir noktasında 
hep yaşatmalıyız. Sizlerde sporcu ruhunu fazlasıyla 
hissettiriyorsunuz. Branş farketmeksizin yaptığınız 
boks, karate, koşu, futbol, folklor, yüzme daha 
binlerce çeşidi olan spor dalları hep zinde olmanızı 
sağlayacaktır. Akçaabat Belediyesi olarak genç 

nesillerimizin istekleri doğrusunda projelerimizi 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gelecek 
neslimizin dinamik ve güçlü olması için durmak 
yok.” diyerek balkan şampiyonu 19 Mayıs doğumlu 
bir judo sporcusuna sürpriz yaparak kendisine 
doğum günü pastası ikram etti.

Gittiği bütün yerlerdeki gençlerden tam not alan 
Başkan Ekim, “Bugün gençlerle bir arada olmaktan 
çok mutlu oldum. Bizler, genç nesillerimizin 
gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, dünya 
gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime 
sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, 
her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin 
geleceği için seferber ediyoruz. Kutsal vatan 
topraklarımızı düşman işgalinden kurtararak bizlere 
emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ederken, 
aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı olan 
gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi 
duygularımla kutluyorum.” dedi.
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Akçaabat Atatürk Park’ında pandemi şartlarına uygun bir şekilde düzenlenen törene;  Akçaabat 
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez,  Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayrullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı j.  Yzb. Barış Kesici, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Doğrucan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, siyasi partilerin başkanları, meclis üyeleri, sınırlı sayıda okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunması ile başladı. Ardından Atatürk ve silah 
arkadaşları anısına saygı duruşu yapılmasının ardından okunan İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün yaptı. Aleyna Bıyıklı adlı öğrencinin “23 
Nisan“ adlı şiirini okumasıyla tören son buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları kapsamında bu yıl A.Fazıl Ağanoğlu 
İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Fatih Emin Güner Belediye 
Başkanı koltuğunu devraldı.

Genç Başkan Fatih Emin Güner temsili görevini 
tamamladıktan sonra makamını tekrar Osman 
Nuri Ekim’e teslim etti.  Akçaabat A.Fazıl Ağanoğlu 
İlkokulu öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette 
Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim, öğrencilerle 
sohbet ederek sorularını yanıtladı. 

Başkan Ekim, sohbetin ardından öğrencilere 
hediyeler takdim etti.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

23 NİSAN ÇOCUKLARI MAKAM KOLTUĞUNDA 
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
ilçedeki 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz 
yaparak hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce organize edilen programla, 
Akçaabat’ta 23 Nisan doğumlu çocuklar tespit 
edilerek çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler 
getirilerek doğum günleri ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı.

Başkan Ekim, bu yıl Koronavirüs salgını tedbirleri 
kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 
nedeniyle evde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik yürekleri 
yalnız bırakmayarak evlerini ziyaret etti. Kapıda 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i gören 
çocuklar büyük heyecan yaşadı.

İlçedeki çocukların sevinçlerine ortak olmak 
istediklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı 

Osman Nuri Ekim, “Malum pandemi sürecinde 
kutlama etkinlikleri yapılamıyor. 

Çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına hasret 
kaldılar. Uzaktan eğitimle okul hayatlarını 
sürdürüyorlar. Alınan tedbirler nedeniyle 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama 
etkinlikleri bu yıl da yapılamayıp çocuklarımız 
bayramlarını evlerinde aileleriyle kutlamıştır. 
Gönlümüz, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın 
umudu olan çocuklarımızın yanındadır. 23 Nisan 
doğumlu çocuklarımızın doğum günlerine ortak 
olmak, bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak 
için, sosyal belediyecilik kapsamında ilçemizdeki 
23 Nisan doğumlu çocuklarımıza doğum günü 
sürprizi yaptık. Bu kadar özel ve anlamlı bir doğum 
günü tarihine sahip olan çocuklarımıza doğum 
günü pastası ve hediyeler getirerek onların doğum 
günlerini ve bu vesileyle de tüm çocuklarımızın 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutladık.” dedi.

BAŞKAN EKİM'DEN 23 NİSAN’DA
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
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Doğal güzelliğiyle gözleri kamaştıran, bol oksijenli havası, doğal kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından 
geçen akarsularıyla doğa harikası Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan yaylalar, kademeli normalleşme 

döneminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Havaların ısınmasıyla açan çiçeklerin yeşillikler içerisinde oluşturduğu güzelliklerle temiz havası, tarihi 

dokusuyla yaşamaya ve görülmeye değer yaylaları, misafirlerini bekliyor.

YAYLALARIMIZ
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Doğal güzelliği, bol oksijenli havası, gür ormanları ve yemyeşil çayırlara sahip olmasının 
yanında özellikle yaz mevsiminde çam ve ladin ağaçlarından oluşan gür ormanları, temiz 
havası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaylalar, her mevsim ilgi odağı 
oldu.

Bölgenin iç kesimlerinde yer alan ve ilkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan 
Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan hıdırnebi, kayabaşı, büyükoba, simba, uçarsu 
erikli vs. yaylalarında, doğanın güzelliğine, yayla çiçekleri ve papatyaların seyrine 
doyumsuz görüntüler eşlik ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, son yıllarda doğal güzellikleri, tarihi ve 
yemek kültürünün yanı sıra Akçaabat'ın yaylalarıyla da ön plana çıktığını söyledi.

"Salgın kurallarına riayet ederek bu sezonda yaylalarımızın turistlere ev sahipliği 
yapacağını düşünüyorum. Bozulmamış doğasıyla birlikte yaylalarımız, bu yılki yeni 
turizm sezonunda özellikle Kovid-19 nedeniyle evlerde kalan birçok yerli ve yabancı 
turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Bu yılda şehir gürültüsünden ve bunaltıcı 
sıcak havadan kurtulmak isteyenlerin yanı sıra salgın nedeniyle bunalan turistlerinde ilk 
tercihleri arasında yaylalar yer alacaktır. Sessizlik içerisinde yükselen kuş sesleri ve serin 
havasıyla kendisini dinlemek isteyenlerin yaylalara akın edeceğini düşünüyorum."

Yeşilin binbir tonunun bulunduğu yaylaların, huzur bulmak isteyenler için vazgeçilmez olduğunu 
vurgulayan Ekim, "Yaylaların birçok noktasında rastlanan büyüklü küçüklü şelalelerinde doğanın içerisinde 
berrak sularıyla güzel görüntüler oluşturuyor. Kademeli normalleşme döneminde yerli ve yabancı 
turistlerimizi Akçaabat'ımıza ve yaylalarımıza bekliyoruz." dedi.
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