






T
rabzon valiliği tarafından düzenlenen 
toplu açılış törenine katılmak üzere 
Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Akçaabat’a gelerek 

“Trabzon Gençlik Buluşmalarını” Akçaabat Halk 
Kütüphanesi’nde yaptı. 

DÜNYA LIDERI ERDOĞAN’I DÜNYA ŞAMPIYONU 
AKÇAABAT HORON EKIBI KARŞILADI.

Dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya 
şampiyonu Akçaabat Horonu ile karşılandı. Akçaabat 
Belediyesi Folklor ekibinin horon gösterisini beğeni 
ile izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini 
karşılayan kalabalığı tek tek selamladı

BAŞKAN 
EKIM FIRSATI 
KAÇIRMADI

Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la birlikte Akçaabat’a gelen Bakanlarla ikili 
görüşmeler yaptı. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Yatırımları 
konusunda görüşen Başkan Ekim; Akçaabat’ta 
projeleri sona eren Spor Kompleksi diye ifade edilen 
içesinde Stadyum, Kapalı Spor Salonu, Yüzme havuzu 
ve Gençlik Merkezine ait gelinen durumu, mali 
tablolar ve detayların yer aldığı dosyayı sunarak 

destek talep etti. Bakan Kasapoğlu, 
dosyayı ekibine vererek dosyayla 
yakından ilgilenilmesi ve gerekenin 
ivedilikle yapılması talimatını verdi. 

Başkan Osman Nuri Ekim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ile AKÇAHASAT Tesisi 
konusunda görüştü. Başkan, Bakan 
Mustafa Varank’a adı Akçaabat’a 
özgü olan çiftçiye ve istihdama 
destek amacıyla hayata geçirilmesi 
planlanan içerisinde yine Akçaabat’a 
özgü ürünlerin yetiştirileceği, 
çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen 
ürünlerin işleneceği, paketleneceği 
ve satışının yapılacağı AKÇAHASAT 
tesisinden bahsetti. AKÇAHASAT 

CUMHURBAŞKANIMIZ
RECEP TAYYIP ERDOĞAN AKÇAABAT’TA

Trabzon valiliği tarafından düzenlenen toplu 
açılış törenine katılmak üzere Trabzon’a gelen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat’a 
gelerek “Trabzon Gençlik Buluşmalarını”

Akçaabat Halk Kütüphanesi’nde yaptı.
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Tesisini önemsediğini ve Akçaabat'ın istihdamına 
katkı sağlayacağını dile getiren Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’e projeyi ilgiyle takip ettiğini ve 
tesisin biran önce hayata geçmesi için çalışmanın 
yapılacağını söyledi. 

TRABZON GENÇLIK BULUŞMASI AKÇAABAT’TA 
YAPILDI

Restorasyonu tamamlanan ve halkın hizmetine 
açılan Akçaabat Halk Kütüphanesi’nde gençlerle 
buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gençlerle sohbet etti. Kütüphane içerisinde 
katılımcılara ‘Koliva’ müzik grubundan dinletiler 

sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere gelinen 
süreç ve gündem hakkında kısa bir hitap ettikten 
sonra sözü gençlere bırakarak onların sorularını 
yanıtladı Gençlik Buluşması programının ardından 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına tablo 
hediye etti.

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM TEŞEKKÜR ETTI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Akçaabat’a gelmesi bizleri ve halkımızı son 
derece mutlu etti. Dünya Liderine yakışır şekilde 
Cumhurbaşkanı’mızı Dünya Şampiyonu Akçaabat 
Belediyesi folklor ekibinin horon gösterisi ile 
karşıladık.  Cumhurbaşkanı’mızla birlikte ilçemize 
gelen Bakanlarımızla Akçaabat ile ilgili projeleri ve 
yatırımları hakkında görüşme fırsatı buldum. Gençlik 
ve Spor Bakanımız Akçaabat Spor tesisi için, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız ise Akçahasat tesisi için 
destek olacaklarını ifade ettiler. 

Akçaabat’ımıza teşrif eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm 
misafirlerimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı soğuk 
havaya rağmen karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 
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Akçaabat Ilçesi Söğütlü 
Mahallesi’nde Erdemoğlu Holding'e 

yaptırılan Akçaabat Spor Lisesi 
Kompleksi inşaatının yapımına 

başlandı.

A
kçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesi sahili Sebat 
Spor Lisesi tesislerinin ön kısmında bulunan 
alana Akçaabat Spor Lisesi kompleksi 
inşaatının ve bu tesisin ön kısmına da iki adet 

tribünlü sentetik sahanın yapımı başladı. 

Spor Lisesi kompleksinin inşaatı Erdemoğlu Holding 
tarafından gerçekleştirilirken sentetik sahaların inşaatı 
ise Trabzon Valiliği  tarafından yapılmaktadır. İnşa 
edilecek olan sentetik spor sahalarda amatör spor 
kulüpleri hem idmanlarını hem de müsabakalarını 
gerçekleştirebilecek. 

Akçaabat’a yapımı devam eden Spor Lisesi 
Kompleksi ve sentetik sahalar için konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Şehrimiz ve 
ülkemiz sporunun gelişimi açısından büyük öneme 
sahip olan Akçaabat Spor Lisesi kompleksi için 
inşaat çalışmaları başladı. Söğütlü Mahalle’miz 
sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin hemen yan 
tarafında Akçaabat’ımıza ve Trabzon’umuza önemli 

AKÇAABAT SPOR LISESI VE SENTETIK 
SAHALARIN YAPIMI BAŞLADI
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katkı sağlayacak, 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok 
amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci 
pansiyonu binasından oluşan Akçaabat Spor 
Lisesi Komplesi inşa ediliyor. Bu kompleksin ön 
kısmına ise mevcuttaki sentetik sahalar tekrardan 
yapılarak amatör spor kulüplerimizin hizmetine 
sunulacak. Belediyemiz tarafından proje aşmasında 
olan Yaylacık Spor kompleksinin çalışmaları 
bir taraftan devam ederken Spor Lisesi ile ilgili 
inşaatın başlıyor olması bizler için gurur verici 
bir duygu. Gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve 
donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin topluma 

sağlıklı bireyler olarak kazandırılarak topluma katkı 
sağlamalarıdır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi 
bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, 
kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken 
diğer taraftan da sporun gelişimi açısından 
Akçaabat’ımızda Ulusal ve Uluslararası alanda 
büyük katkılar sağlayacaktır. Akçaabat Spor Lisesi 
Kompleksi İnşaatının yapımını üstlenen Erdem 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever ve 
saygıdeğer insan İbrahim Erdemoğlu’na ve buna 
vesile olan Akçaabatlı hemşehrimiz Vakıfbank Genel 
Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’e  şahsım ve ilçem 
adına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
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A
kçaabat’ta mevcut Salı (kadınlar) Pazarı 
olarak bilinen alana Akçaabat Belediyesi 
ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliği 
halinde katlı otopark projesi hazırladı; 
ihalesi yapıldı ve inşasına başlandı. 

Salı (Kadınlar) Pazarının yıkımı Akçaabat Belediyesi 
tarafından yapıldı. Proje 
kapsamında yapımı 
devam eden katlı 
otoparkın üst kısmında 
daha modern, sosyal 
donatıları da olan 
mevcut nitelikte pazar 
yeri oluşturulacaktır.

Konu ile ilgili 
konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, 
“Akçaabat’ın uzun 
yıllardan beri süregelen 
bir otopark sorunu 
var. Bu sorun şehrin 
sokaklarının dar olması ve yeterli miktarda boş alanın 
olmaması gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Şehrimizin 
bu sorununu çözmek için Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ile birçok kez istişarelerde bulunduk. 

Akçaabat’ın farklı noktalarında incelemeler ve 
değerlendirmeler yaptık. Bu doğrultuda yine Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akçaabat’ta otopark 
için en uygun yerin bölgemizin büyük pazarlarından 
biri olan Salı (Kadınlar) Pazarı alanı olduğuna kanaat 
getirdik. Salı (Kadınlar) Pazarı’nın olduğu yeri, şehrin 

ihtiyacını büyük oranda 
karşılayacak bir katlı 
otopark ve üst kısmını 
da modern bir pazar 
yeri olacak şekilde 
projelendirdik. Bu 
projemizin inşaatı başladı. 
Mevcut Pazar yerinin 
yıkımı Belediyemiz 
tarafından yapıldı. Zemin 
iyileştirme çalışmalarında 
meşakkatli bir süreci 
geride bıraktık. Zemin 
iyileştirme çalışmalarının 
ardından proje inşaatı 
daha da hızlanacak. 
Proje kapsamında 

yapılacak katlı otoparkın üst kısmında daha modern, 
sosyal donatıları da olan mevcut nitelikte pazar yeri 
oluşturulacak.” Dedi. 

KATLI OTOPARK VE SALI (KADINLAR) 
PAZARI INŞAATI BAŞLADI
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Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesi’nde eski Söğütlü Belediye binasının yerine Kültür Merkezi yapımı için 
kolları sıvadık. 

Bu alanda bulunan eski belediye binasının yıkımı yapıldı; yerine yapılacak olan Kültü Merkezi’nin inşaatı 
başladı. Kültür Merkezi’nin içerisinde; 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.) çok amaçlı salon, 
fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya, kapalı otopark, 
sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunmaktadır. 

Kültür Merkezinin Akçaabat için önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “ Kültür Sanat ve Turizm şehri Akçaabat’ımızı adına yakışır, şehrimizin ihtiyacı olan 
modern bir Kültür Merkezi Tesisini Akçaabat’ımıza kazandırıyoruz. Tesisin hayata geçmesi hem ilçemize 

Kongre Turizmi açısından katkı sağlayacak hem 
de yereldeki etkinlik ve faaliyetler açısından 
büyük bir kazanım sağlayacaktır. Başta Söğütlü, 
Yıldızlı ve Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm 
Akçaabat halkının yararlanabileceği Trabzon 
Üniversitesi’nin hemen yanında inşa etmeye 
başladığımız Akçaabat Kültür Merkezi, üniversite 
öğrencilerinin de ders çalışabileceği, sosyal 
aktivitelerini yapabileceği ve keyiflice vakit 
geçirebileceği bir tesis olacak. Ayrıca Kültür 
Merkezini Akçaabat merkezden başlayarak 
Yıldızlı Mahallesi’ne kadar devam eden bisiklet 
ve yürüyüş yolu ile ilişkilendirdiğimizde bir 
bütünlük sağlanarak daha da işlevsel ve nitelikli 
bir hale gelecek.” dedi

KÜLTÜR MERKEZI INŞAATI BAŞLADI
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AKÇAABAT’TA ISTIHDAMA 
BÜYÜK KATKI

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI 
OSMAN NURI EKIM, GÖREVE 
GELDIĞI GÜNDEN ITIBAREN 

DIŞARDAN BAKANLARIN GIPTA 
ETTIĞI IÇINDE YAŞAYANLARIN ISE 

MUTLU OLDUĞU BIR AKÇAABAT 
INŞA ETMEK IÇIN VAR GÜCÜYLE 

ÇALIŞIYOR. 

A
kçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
göreve geldiği günden itibaren dışardan 
bakanların gıpta ettiği içinde yaşayanların ise 
mutlu olduğu bir Akçaabat inşa etmek için var 

gücüyle çalışıyor. 

Akçaabat Belediyesi ve paydaş kuruluşlarla birlikte 
Akçaabat’taki istihdama büyük oranda destek olacak ve 
katkı sağlayacak projelere imza atıldı. 

ŞINIK OSB BÜYÜYOR
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 
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olup tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
kamulaştırılmıştır. İlk etabı tamamlanan Şinik 
OSB’de 41 fabrika faaliyettedir ve 1630 kişi istihdam 
edilmiştir. 

2. Etap Şinik OSB’ de 27 yeni parsel oluşturulup 
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.

BÖLGEDE ILK VE EN BÜYÜK ET KOMBINA TESISI
Karadeniz Bölgesi’ne ve bölge hayvancılığına 

hizmet için hayata geçirilen proje, Akçaabat'taki 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesiminin yapılacağı 
yer olacak. 

Trabzon’un ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk et 
kombinasının hayata geçirilmesinin ardından 
hayvancılık yeniden canlanacak. Özellikle Akçaabat 

sınırları içerisinde yapılan Et kombina Tesisi, 
Akçaabat sınırları içerisinde olması sebebiyle yörede 
ün yapmış ‘Akçaabat Köftesi'ne de önemli manada 
katkı sağlayacak.  Et Kombinasında;  kesimhane, 
soğuk hava depoları, et işleme alanları, laboratuvar, 
atık su arıtma tesisi, idari bina ve sosyal tesisler 
gibi alanlar mevcut. Bu tesis, günlük 250-300 adet 
büyük ve küçükbaş hayvanın kesimine uygun olarak 
inşa edildi. Et Kombinası, Sadece Trabzon’un değil, 
bölgenin et ve kesim yeri ihtiyacına tamamıyla 
çözüm olacak.

AKÇAHASAT TESISI HAYATA GEÇIYOR
Akçaabat’taki istihdama katkıda bulunmak 

ve çiftçilere destek olmak amacı ile çiftçiler 
tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, 
paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı bir 
tesis yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğiyle 
yapılan tesis, özellikle kadın istihdamı konusunda 
önemli bir adım olacak. İlçeye ekonomik girdi 
sağlayacak olan tesiste ilk etapta 15 kişi iş imkânı 
bulacak. Ayrıca yılda 750 üretici çiftçinin ürünleri 
burada satılacak. Bu tesisin haricinde ilçe genelinde 
belirlenecek 5 noktada satış büfeleri oluşturulacak. 
Tescil ettirilen AKÇAHASAT markası ile; çilek, kivi, 
armut, karayemiş, üzüm, incir, Trabzon hurması, 
aronya, mısır, mandalina ve zeytin gibi her 
coğrafyada yetişmeyen ancak Akçaabat’ta tümü ve 
daha fazlası yetişen ürünler bizzat çiftçiden alınacak 
ve bu tesiste satışa sunulacak. Her gün daha fazla 
aşama kaydeden AKÇAHASAT Projesi için Fen 
İşleri Müdürlüğü’nün eski yeri tadilat ediliyor. Bu 
alan AKÇAHASAT Tesisi olarak hizmete açılacaktır. 
AKÇAHASAT Tesisimizin makine teçhizatlarının 
ihalesi ise 14 Haziran 2022 de yapıldı.

Ocak/Haziran 2022

9



Akçaabat Belediyesi, şehrin tarihini turizme 
kazandırmaya oldukça önem veriyor. 

Akçakale Mahallesi’nde bulunan Akçakale Kalesi 
Akçakale Kentsel Yenileme Projesi kapsamında bir 
düzenlemeye tabii tutuldu. Bu projenin birinci kısmı 
kalenin rölöve-restitüsyon restorasyon çalışmaları 
yaptırıldı ve koruma kurulundan gerekli onaylar alındı.

AKÇAKALE KALESI KAZI ÇALIŞMALARINDA GELINEN 
SON NOKTAYI ANLATTI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Akçakale Kalesi’nin Akçaabat turizmine kazandırılması 
için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan 
Ekim, “ Büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi 

TARIHI KALEDEKI KAZILARDA 
SONA GELINDI

Akçakale Mahallesi’nde bulunan Akçakale Kalesi Akçakale Kentsel Yenileme Projesi kapsamında bir 
düzenlemeye tabii tutuldu. Bu projenin birinci kısmı kalenin rölöve-restitüsyon restorasyon çalışmaları 
yaptırıldı ve koruma kurulundan gerekli onaylar alındı.
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günümüze kadar ulaşan kalenin tahsisi Akçaabat Belediyesince alındı. Yaklaşık 750 yıllık tarihi geçmişe sahip 
olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğu bilinen Akçakale’nin iç alanında 2007 yılında, Trabzon 
Müze Müdürlüğü tarafından ilk kazılar gerçekleştirilmiştir. Kalenin kuzey alanında gerçekleşen bu çalışmalarda 
çok sayıda top güllesi bulunmuştur. 2017 yılında ise Akçaabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında  bir adet Osmanlı topu, kule içinde pithoslar ve avluda tek nefli bir kilise ile çeşitli mezarlar ortaya 
çıkarılmıştır. Kısa zamanda tamamlanması planlanan kazılarda burçlar ve kale içinde yer alan mekânların 
temizlenmesi ile kale iç alanının orijinal kot seviyesine indirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Günümüze kadar aralıksız bir şekilde devam eden kazılarda kalenin kuzey bölümü, burçlar ve bir doğal su 
kaynağı temizlenerek, orijinal kot seviyesine indirilmiştir.” Dedi.

AKÇAKALE KALESI’NDE BIR ÇOK TARIHI ESER BULUNDU

Yapılan kazı çalışmalarında bulunun tarihi eserlerden de kısaca bahseden Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Kalede 2021 yılı sonunda başlayan 3. Dönem kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kazı ödeneği ile başlatılan ve devamında Akçaabat Belediyesince 
sürdürülen kazı çalışmaları Trabzon Müze Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi işbirliğinde, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu’nun  bilimsel danışmanlığında ve 
Akçaabat Belediyesi’nin bünyesinde 8 kişilik profesyonel bir ekip tarafından yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında 
Genç Antik, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 70 sikke,15 sapan, 4 top güllesi, 10 bronz obje, 1 taş oluk, 2 asker 
üniforma düğmesi,6 pipo, 2 ok ucu, 2 tılsım kolye, 1 gümüş yüzük, mezarlar iskeletler ve 19. Yüzyıla ait bir top 
ve kilise temeli bulundu. Kazı çalışmalarının tamamlanması akabinde elde edilecek veriler doğrultusunda imar 
planında rekreasyon alanı olarak gösterilen kale alanında, restorasyon projesi hazırlanacak. Gerekli onayların 
tamamlanmasının ardından uygulamanın yapılması için ihale sürecine başlanılacak. Yapım sürecinin kısa sürede 
tamamlanmasıyla birlikte kale alanı ilçemiz turizmine kazandırılacaktır.” dedi.

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler 
Haftası vesilesiyle Tarihi Akçakale Kalesinde 
devam eden kazı çalışmaları kapsamında Akçaabat 
Belediyesi ve Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından 
Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine 
temsili kazı yaptırıldı. Burada öğrencilere kazı 
süreçleri, kazılarda bulunan objelerin saklanması 
ve değerlendirilmesi süreçleri ve kazıların amaçları 
anlatılarak bilgiler verildi.  

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Akçakale Kalesi’nde devam eden kazı çalışmaları 

kapsamında öğrencilerimizi buraya götürerek 
öğrenciler kalede temsili olarak kazı yaptılar. 
Evveliyatında ise kazı süreçleri hakkında teorik 
bilgileri alan öğrencilerimiz kazı sırasında buldukları 
objeleri arkeologlar gibi çıkartarak işlemleri 
yaptılar. Alanında uzman yetkililer eşliğinde kazı 
çalışmalarını yapan, kazı süreçleri ve önemi ile 
bilgilerle donanan ayrıca Akçakale Kalesi’nin tarihi 
süreçleri hakkında bilgiler alan öğrencilerimiz 
keyifli ve verimli bir gün geçirdiler. Öğrenciler kazı 
çalışmalarının nasıl yapıldığını öğrenirken, tarihi 
eserlerin de önemini kavramış oldular.” dedi.

AKÇAKALE KALESI’NI
GELECEĞIN ARKEOLOGLARI ZIYARET ETTI

Ocak/Haziran 2022

11



SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARINDA SONA GELINDI

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ın sokaklarını 
güzelleştirecek çalışmalar yapmaya devam 
ediyor. 

Akçaabat Belediyesince Akçaabat Çarşı 
bölgesindeki cadde ve sokaklarda cephe 
sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Görüntü 
kirliliği oluşturan bina cephelerinde eski 
mitolojisine uygun cephe iyileştirme, yenileme, 
söze boya gibi çalışmalarla birlikte sokak 
zemini düzenleme ve aydınlatma işlerinde sona 
gelindi. Üst cephelerde çalışmalar tamamlandı; 

Akçaabat Belediyesince Akçaabat Çarşı bölgesindeki cadde ve sokaklarda cephe sağlıklaştırma 
çalışmaları yapıldı. Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde eski mitolojisine uygun cephe 
iyileştirme, yenileme, söze boya gibi çalışmalarla birlikte sokak zemini düzenleme ve aydınlatma 
işlerinde sona gelindi. Üst cephelerde çalışmalar tamamlandı; 

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Devamında ise dükkan cephelerindeki çalışmalar yapılıyor. Daha güzel bir görüntü için sokak sağlıklaştırması 
yapılan alanlarda bulunan dükkanlar için tabelalarda standardizasyon sağlandı. 

Sokak sağlıklaştırmasında son aşama olan zemin iyileştirme çalışmaları için ihale yapıldı. İhale 
aşamasında Ağanoğlu İlkokulu ününden başlayarak İnönü Caddesi boyunca Yapı Kredi Bankası önünde kadar 
İstiklal Caddesi ve devamında ise Mezarlık Camii’ne kadar olan kısımda yenileme, aydınlatma ve kaldırım 
genişleme çalışmaları yapımı başladı. Bunun yanı sıra Akçaabat ilçesi Atatürk Bulvarı boyunca boydan boya 
kaldırım genişleme, ışıklandırma ve peyzaj düzenleme işlemleri tamamlandı.

Akçaabat’ın gözdesi tarihi 
Ortamahalle’de de devam eden sokak 
sağlıklaştırma çalışmalarında 1. Etap 
tamamlandı. Bu kapsamda Ortamahalle 
sokaklarında niteliğini kaybetmiş taş 
duvarlar yenilendi. Hem sokaklarda 
hem de tescilli yapılarda yapılan 
iyileştirme çalışmaları kapsamında 
sokakların döşeme kaplamaları ve 
aydınlatma elemanları yenilendi. 

İlk etap sokak sağlıklaştırma 
çalışmaları tamamlanan tarihi 
Ortamahalle’de ikinci etap sokak 
sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak. 
2.etap sokak sağlıklaştırma projesi 
kapsamında gerekli dosyalar hazırlanıp 
ilgili bakanlığa gönderildi ve bu 
dosyalar onay sürecinde. Bu yılın 
sonlarına doğru buradaki çalışmalar 
bakanlık onayından sonra ihale 
edilecek

ORTAMAHALLE DAHA DA GÜZELLEŞIYOR

Ocak/Haziran 2022
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Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ın her alanda 
gelişmesine, ilerlemesine ve örnek teşkil 
etmesine büyük önem ve destek veriyor. 

Dillere destan tarihiyle, coğrafi konumuyla, 
pazarıyla, folkloruyla ve sanatıyla gönüllere taht 
kuran Akçaabat’ın geçmişine ışık tutma gayreti ve 
kararlılığı içerisinde olan Akçaabat Belediyesi, bu 
minvalde projelerini hayata geçiriyor. 

AKÇAABAT BELLEK MÜZESI ÇEVRE DÜZENLEME 
ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Akçaabat’ın hem bölgesel hem de ulusal çapta 
adından söz ettirecek olan ‘Bellek Müzesi’ için start 
verildi. 

Akçaabat Merkez İlkokulu’nun olduğu alanda 
bulunan tarihi binanın restorasyonu ile şehre 
kazandırılacak olan Akçaabat Bellek Müzesi için 
çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.  

Aslına uygun olarak restore edilecek olan tarihi 
binanın Bellek Müzesi yapılması ile ilgili bilgi veren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Güzel 
ilçemiz Akçaabat’ımızı adına ve ününe yaraşır 
şekilde çağımızın gerekliliklerini de ön planda 
tutarak geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda 
Akçaabat’ın tarihini her yönüyle vatandaşlarımıza 
aktarabileceğimiz bir müze yapıyoruz. Müzede 

Akçaabat’ımızı her yönüyle anlatan envanterler 
yer alacak. Tarihi binanın aslına uygun restore 
edilmesi neticesinde oluşturacağımız müze, her 
yönüyle Akçaabat’ı yansıtacak. Bellek Müzesi örnek 
olacak diyoruz; çünkü müzemizi ziyaret eden 
vatandaşlarımız müzenin içinde geçmişin izlerine 
dokunurken bahçede de günümüzle kucaklaşacak. 
Vatandaşlarımızın verimli vakit geçirmeleri için 
müzemizin bahçesine yemyeşil alanlar, çiçeklerle 
donanmış çimler, deniz havasını soluyarak rahatça 
dinlenilebilecek bölümler planlıyoruz.  Merkez 
İlkokulu’nun bahçesindeki tarihi binada oluşturacak 
olduğumuz müzemiz için çevre düzenleme 
çalışmalarına başladık. Bölgede yer alan eski Milli 
Eğitim Binası ve Balıkhane binalarının yıkımını 
sağladık. Binaların altından akan Hamam Deresinin 
ıslahı DSİ tarafından yapılıyor. Hemen müzenin 
kenarında bulunan ve görüntü bozukluğu oluşturan 
trafo binası ise buradan kaldırılacak. Hala faal 
halde olan Merkez İlkokulu binası ise yaklaşık 
olarak şehrin 200 m daha içerisinde Belediyemizin 
tasarrufunda bulunan bir arsaya taşınacak. Merkez 
İlkokulunun yeniden yapılması ve Bellek Müzemizin 
restorasyonu için bizlere destek veren Vakıfbank 
Genel Müdürümüz, Hemşehrimiz Abdi Serdar 
Üstünsalih’e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi. 

ORTAMAHALLE MÜZESI ZIYARETÇILERINI BEKLIYOR

Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat’ın 
gözdesi tarihi Ortamahalle’de bulunan St. Michael 
Kilisesi aslına uygun restore edilerek ve gerekli resmi 
süreçler tamamlanarak ‘Ortamahalle Müzesi’ olarak 
şehre kazandırıldı. 

AKÇAABAT BELLEK MÜZESI 
ÇEVRE DÜZENLEME 
ÇALIŞMASI 

AKÇAABAT’TA GEÇMIŞIN IZLERI GELECEĞE TAŞINIYOR
B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Ortamahalle Müzesi’nde gelinen son durum 
hakkında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Ortamahalle Müzesi’nin 
içinin donanımı ve gerekli envanterlerin temini 
devam ediyor. Ortamahalle Müzesi’nin iç kısmının 
faaliyete geçmesi için bakanlığımızla süreçlerimiz 
devam ediyor. Bunun yanında müzenin bahçesini 
çok amaçlı alan olarak kullanılmak üzere ve ön 
kısmında ise bir kafeteryayı hizmete açtık. Müzenin 
içinde ve dışında yaptığımız restorasyon çalışmaları 
neticesinde büyük bir bahçe elde ettik. Bu bahçe, 
sanatsal etkinlikler için açık hava galerisi, açık hava 
konserleri veya müzik dinletilerinin yapılabileceği 
bir yer olarak değerlendiriliyor.” dedi. 

MÜZELER, AKÇAABAT TURIZMINE DEĞER KATACAK

Geçmişle günümüzün ve geleceğin 
kucaklaşmasına imkân yaratan müzelerin 
Akçaabat’ın turizmine büyük katkı sağlayacağının 
altını çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, şu değerlendirmelerde bulundu; 
“Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’ı her 
yönüyle yerli ve yabancı turiste tanıtmak istiyoruz. 
Akçaabat’ımız konumu itibariyle sahilde denizle 
iç içe olan bir kent. Merkezden biraz yukarıda 
yemyeşil yaylalarımız var. Biz, Belediye olarak 

turizmin her çeşidinde Akçaabat’ın adını duyurmayı 
amaçlıyoruz. Akçaabat’ımıza kazandırdığımız hem 
Bellek Müzesi hem de Ortamahalle Müzesi özellikle 
kültür turizminde olumlu sonuçlar elde etmemize 
vesile olacaktır. Biz, ekiplerimizle birlikte yaptığımız 
her projeyi birçok yönden tartışıp inceliyoruz. 
Projelerimizin çok amaçlı hizmetlerde yer almasını 
önemsiyoruz. Vatandaşlarımız da turistlerimizde 
müzelerin içinde tarihe yolculuk yapılabilecekken 
bahçelerinde ise verimli vakit geçirilebilecek. Yerli 
turistlerimiz de yabancı turistlerimiz de bizim 
için birer gönüllü turizm elçileridir.  Onların 
memnuniyeti bizim için çok önemlidir.” Dedi.

AKÇAABAT’TA GEÇMIŞIN IZLERI GELECEĞE TAŞINIYOR
Ocak/Haziran 2022
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T
rabzon Valiliği, Akçaabat Belediyesi ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrenim 
çağının dışına çıkmış özel gereksinimli 
bireyler için Yıldızlı Mahallesi'nde TOKİ 

konutlarının üst kısmında tam donanımlı eğitim 
merkezinin açılışı yapıldı. 

Yıldızlı Toki Özel Gereksinimli Bireyler İçin 
Eğitim Merkezi’nin açılış programında konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Hepinizin bildiği üzere özel eğitime ihtiyaç 
duyan bireylerin eğitim süreçleri büyük önem 
arz etmektedir. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği 
ilkesine göre eşit koşullarda eğitim hakkına sahip 
olmaları gereken özel eğitime muhtaç bireyler 
için söz konusu koşulların sağlanması noktasında 
oldukça titiz davranıyoruz. Öncelikli hedefimiz, 
Akçaabat Belediyesi olarak özel gereksinimli 
bireylerin yapabilirliklerini en üst düzeye çıkararak 
kendilerine yeterli, topluma adapte olmuş, üretken 
bireyler olmalarına katkı sağlamaktır. Eğitim 
Merkezimiz, geçmiş dönemde TOKİ Sosyal Konutu 
olarak kullanılıyordu. Binanın tadilatı Belediyemiz 
tarafından yaptırıldı. Okulun masa sandalye gibi 
materyal ve tefrişatları ise Milli Eğitim Bakanlığımız 
tarafından temin edildi.” Dedi.

 Fiziki şartların en üst düzeyde planlandığı 
Yıldızlı Toki Özel Gereksinimli Bireyler İçin yapılan 
Eğitim Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler için 

neler olduğunu anlatan Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “ Merkezimizde derslikler, fizyoterapi 
salonları, hobi atölyeleri yer alıyor. Bu merkezde 
öğrenim çağının dışına çıkmış özel gereksinimli 
bireyler hobilerine ve düzeylerine göre eğitim alıp 
zaman geçirebilecekler. Özel durumlarına göre gün 
boyu ya da belirli saatler içerisinde burada alanında 
uzman öğretmenlerle birlikte eğitim alabilecekler. 
Düşünün ki evinde engelli çocuğu ile yalnız yaşayan 
bir anne var. Anne çocuğunu kimseye bırakamıyor 
ve günlük işleri için dışarıya çıkamıyor. Burada 
görevli servisler annenin o çocuğunu evinden 
alıp buraya getiriyor. Burada ehem eğitim görüyor 
hem aktivite yapıyor ve anne de bu sayede gün 
içerisinde gönlü rahat bir şekilde günlük rutinlerini 
gerçekleştirebilecek.” dedi.

ÖZEL BIREYLERE TAM DONANIMLI OKUL
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Akçaabat’a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
İncelemelerde Bulundu

Trabzon’da yapımına devam edilen çalışmaları 
incelemek üzere Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat Belediyesi’ni 
ziyaret etti.

Akçaabat’ta Nisan 2019 yılından bugüne kadar 
yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında Ulaştırma 
Bakanı’na brifing veren Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ın ulaşım sorununun 
çözüme kavuşması için yapılması gerekenleri ve bu 
konuda Akçaabat kamuoyunun beklentilerini içeren 
dosyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na teslim etti. 

Trabzon’un en büyük ikinci ilçesi olan Akçaabat’ın 
ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak adına 
çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu “Geçmiş dönemlerde  
başlayarak yapımı büyük ölçüde tamamlanan 
Pulathane Bulvarı’nın kavşak bağlantılarını biran 
önce tamamlayarak buradaki sürekli ulaşımı hayata 
geçirmeliyiz. Öncelikle başladığımız bu işi bitirerek 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burası devam 
ederken ekiplerimiz Akçaabat’ın Güneyinden Geçen Yol 
için projeye esas sondaj çalışmalarına devam ediyor. 
Zemin etüt çalışmalarının tamamlanması neticesinde 
buradaki süreci devam ettireceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Eğitimle İlgili 
Projeler Sunuldu

Akçaabat’ta Bakan Özer’le bir araya gelen Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer’e eğitim ile ilgili yatırım projelerini 
sunma fırsatı buldu. Akçaabat’la ilgili projeleri yakından 
takip edeceğini ve destekleyeceğini dile getiren Bakan 

Özer, ilgili ve samimi karşılama için Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim’e teşekkür etti. 

BAŞKAN EKIM TEŞEKKÜR ETTI
Yoğun programı arasında fırsat bularak Akçaabat 

Belediyesi’ni de ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer’e Akçaabat halkı adına 
teşekkür eden Başkan Osman Nuri Ekim “2019 yılı 
seçimlerinden sonra gönül belediyeciliği kapsamında 
Akçaabatımıza hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda 
altyapıdan mimariye, ulaşımdan istihdama, sanattan 
spora ve turizme kadar her alanda çalışmalarımız 
sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı hayata geçirmek için 
her fırsatta Ankara’ya gidip  ilgili bakanlarımızdan 
destek talep etekteyiz. Sağ olsunlar her gittiğimizde 
bizlerden desteğini esirgemiyorlar. Bu sefer de hem 
Ulaştırma Bakanımız hem de Milli Eğitim Bakanımızı 
Akçaabat’ımızda misafir ettik. Çalışmalarımızı anlatıp 
taleplerimizi ilettik. Tıpkı Ankara’da olduğu gibi 
burada da destek sözlerini verdiler. Desteklerinden 
ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe 
Başkanlarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

BAKANLARIMIZ AKÇAABAT'TA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Akçaabat’a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu
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A
kçaabat Belediyesi şehri modernize etmek 
ve kent meydanları oluşturmak için projeler 
üretmeye ve ürettiği projeleri tek tek hayata 
geçirmeye devam ediyor.

Akçaabat şehir merkezinde Fatih 
Parkını yenileyerek nitelikli kullanım alanları içerisine 
kazandırdık diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, yapılan yenileme çalışmalarının detaylarını 
anlattı. Başkan Ekim, “Fatih Parkı’nda bulunan havuz 
ve zemin hem görüntü hem de temizlik açısından 
sıkıntılıydı. Parkın zemininden alt katlara su sızıyordu. 
Biz zemini yeniledik. Havuzu kaldırdık. Havuzun yerine 
oturma alanı oluşturduk. Parkın çevresine yeni kent 
mobilyaları yerleştirdik. Engelli rampaları yaptık ve 
merdivenleri yeniledik. Fatih Parkı’nın ana yol kısmında 
yer alan büfeleri de tamamen yeniledik. Mevcut alanda 
ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları yaptık. Köy dolmuş 
durağının burada bulunması sebebiyle Fatih Parkı’nda 
yoğun bir sirkülasyon var. Vatandaşlarımızın en yüksek 

seviyede istifade edebileceği, hoş vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir meydan oluşturmuş olduk. “ dedi.

FATIH PARKI YENILENDI

Akçaabat Belediyesi şehri modernize etmek ve kent meydanları oluşturmak için projeler üretmeye 
ve ürettiği projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Geçmiş dönemde Söğütlü Mahallesi’ne kadar gelen doğalgaz hattını diğer mahallelerimize de ulaştırmak için 
yüklenici firma olan Aksa Doğalgaz firmasının çalışmaları takip ediliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim doğalgazın bir an önce ilçenin tamamına ulaşması için gerekli 
girişimleri yapıyor.  

Düzköy Deresi ve kara yolu geçişinin tamamlanması uzun zaman alsa da buralardaki çalışmalar tamamlanmış 
ve doğalgaz hattı Yaylacık Mahallesi üzerinden hızlı bir şekilde şehir merkezine ulaşmıştır. İnönü Caddesi 
Hükümet Konağı binasının hizasına kadar doğalgaz hattı ulaşmış ve buralarda kutu bağlantıları yapılmıştır. 
Yaylacık mahallesi Millet Bahçasi’nin ön kısmı ile Kireçhane Mevkii arasındaki doğalgaz hattı yapılmayan kısmın 
hat döşeme işlemi yapılarak bozulan yolların tamiratı yapıldı.  Buralardan sonra da kılcal hatlarla birlikte şehrin 
içerisine gaz bağlantısı proje ve plan kapsamında yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Aksa Doğalgaz 
firması yılsonuna kadar kaldığı yerden başlamak üzere Kavaklı Deresi ve Pulathane Bulvarı’nın alt kısmında 
kalan kısımda düzenleme yapacağını ifade etti.

DOĞALGAZ ŞEHIR MERKEZINDE
Ocak/Haziran 2022
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HER MAHALLEYE BIR PARK VE BIR 
YAŞAM ALANI KAZANDIRIYORUZ

2019 yılı Mahalli Idareler Genel Seçimleri öncesinde vaat edilen projeleri tek tek hayata geçiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Her Mahalleye Bir Park” projesini de uygulamaya devam ediyor.

A
kçaabat Belediyesi; yeşili, mavisi ve 
doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan 
Akçaabat’ın kırsal ve merkez mahallelerine 
çocuklar için bir park yetişkinler için ise bir 

yaşam alanı kazandırıyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
talimatlarıyla park ve yaşam alanı yapımına uygun 
mahallelerde tespitler ve ihtiyaç analizleri yapılıyor. 
Program dahilinde tespit edilen yerlere parklar 
oluşturuluyor. Zemin çalışmaları, oyun gruplarının 

yerleştirilmesi, kamelya ve oturma alanları gibi 
kent mobilyalarının yerleştirilmesi ve peyzaj 
düzenlemelerinin yapılmasının ardından donanımlı 
çocuk oyun parkları ve yaşam alanları hizmete 
açılıyor. Buralarda vatandaşlarımız hem hoşça vakit 
geçiriyor hem de çocuklar güvenli bir şekilde oyun 
oynayabiliyor. 

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Mahallelerimize 
yaptığımız oyun gruplarının yanında spor alanları 
ve sosyal yaşam alanları da oluşturuyoruz. Mahalle 
fark etmeksizin uygun alan bulduğumuz yerlere 
alanın ölçüsüne göre butik sahalar da yerleştiriyoruz. 
Buralarda çocuklarımız ve gençlerimiz için 
basketbol, voleybol ve futbol oynayabiliyor. Çocuk 
oyun parklarının zeminini iyileştiriyor ve kauçuk 
kaplıyoruz. Yaptığımız çocuk oyun parklarında 
toplamda 2.313 m2 kauçuk alan kapladık. Ayrıca 
Söğütlü, Derecik, Doğanköy, Orta, Esentepe, Tatlısu, 
Çiçeklidüz, Demirtaş, Işıklar, Akçakale, Gümüşlü, 
Yaylacık, Kavaklı, Osmanbaba, Yıldızlı, Fındıklı ve 
Akçaköy Mahallerimizde 17 adet park ve yaşam alanı 
aluşturduk. Gayemiz vatandaşlarımızın hareketli 
yaşam felsefesini benimsemeleri ve sağlıklı bir yaşam 
sürmeleridir.” Dedi.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Kendi seralarında fidan üretimine başlayan 
Akçaabat Belediyesi yaklaşık olarak 56.460 
adet çelik elde etti. 

Akçaabat Düzköy yolu üzerinde Akçaabat 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye 
alanında Trabzon Tarım İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 
yapılan ve her biri 256 m2 olan seralarda üretilen 
fidanlar hem Akçaabat Belediyesi tarafından ilçede 
yapılan peyzaj düzenlemeleri için gereken süs 
bitkileri yetiştiriliyor hem de çiftçiyi desteklemek 
amacıyla fidan üretimi yapılıyor.

56 BIN 460 ADET ÇELIK ELDE EDILDI

Akçaabat Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde 
yaptıkları düzenleme çalışmalarından elde ettikleri 
fideleri köklendirip uygun ortam ve sıcaklıkta dikip 
bakımını yapmalarıyla oluşturulan seralardaki 
ürünler ise şöyle; kadife, zinnia, petonya, aronya, 
gül, eşme ayvası, kara mürver, sardunya, limoni 
servi, leylandı, oya ağacı, sarmaşık, ıhlamur, nar, 
dut, manolya,yasemin, ateş dikeni, süs eriği, üzüm, 
biberiye, lavanta, zakkum, ortanca, alev çalısı, taflan, 
mandalina, kiraz, böğürtlen ve defne fideleri.. 

AKÇAABAT’IN HER NOKTASI DAHA YEŞIL DAHA 
RENKLI OLUYOR

İhtiyaç duyulan fidan, çiçek ve süs bitkilerinin 
Akçaabat Belediyesi tarafından kurulan seralarda 
üretilerek bütçede tasarruf sağladıklarını altını 
çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “On binlerce fidan ve çiçeği kendimiz 
üreterek kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde 
kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu seralarda 
yetiştirdiğimiz çiçek ve fidanlarımızı park, bahçe ve 
yeşil alanlarımızda kullanıyoruz. Bizler, ilçemizin 

her noktasının daha yeşil, daha renkli ve daha 
güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefliyoruz. 
Ayrıca seralarımızda çiftçilerimiz için aromatik 
meyve fidanları da yetiştirerek ilçemizdeki çiftçileri 
üretime teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimize 
ücretsiz olarak vereceğimiz fidanlardan üretilecek 
ürünler, oluşturacak olduğumuz Akçahasat tesisinde 
çiftçilerimiz tarafından satışa sunulabilecek. Yılda 
ortalama 750 çiftçimize bu şekilde destek olmayı 
planlıyoruz. Üretilen ürünleri kendi imkanları ile 
satabilecekleri gibi Akçahasat Tesisinde paketleme, 
kurutma ve depolama imkanları da bulmuş 
olacaklar. İnanıyorum ki hayata geçirdiğimiz bu 
uygulama kısa vadede örnek teşkil edecek ve birçok 
yerde benzer uygulamalara görmeye başlayacağız. 
Tüketen değil üreten bir Akçaabat olarak hem 
ilimize hem de ülkemize katkı sağlayabileceğiz. 
Daha yeşil, daha renkli ve daha temiz bir doğa için 
farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Doğamız 
ve dünyamız için el ele çalışıp üreteceğiz ve tüm bu 
güzellikleri yine birlikte koruyacağız. ” dedi.

BELEDIYEMIZ 
SERALARINDA
BINLERCE 
FIDAN ÜRETILDI
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Akçaabat Belediyesi, “Somut Olmayan Kültürel Miraslar 
Listesi’nde” yerini alan Akçaabat Horonu ’nu ve Akçaabat’ı 
dünyaya tanıtmaya devam ediyor. 

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği organizesinde ‘Bir 
Lisan Bin İnsan’ projesi kapsamında Balkan ülkelerinden, Kafkas 
ülkelerinden, Doğu Türk ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden olmak 
üzere toplamda 15 ülkeden gruplar halinde Akçaabat’a gelen turist 
kafileleri Akçaabat belediyesince Akçaabat Folklor Derneğinde 
ağırlandı.

HORONA DOYULMADI

Halk danslarının kaynaşma merkezi Akçaabat’ta horonun ayak 
sesleri kulaklarda çınladı. 

Şehre gelen turist kafilesine Akçaabat Folklor Derneği’nde kız 
ve erkek folklor ekipleri horon gösterisi sundu. Horon gösterisini 
dikkatlice izleyen turistler, oluşturulan horon halkasında figürleri 
uygulamaya çalıştı. 

Davul, zurna ve kemençenin eşlik ettiği horon halkasında 
Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Zimbabve, Cibuti, Çad, Mısır, 
Kenya ve Fas; Akçaabat ile el ele horon oynadı. Dünyaya ün salmış 
Akçaabat Horonu ’nu Dünya Birinciliği olan ekiplerle oynayan turist 

15 ÜLKE AKÇAABAT'TA 
EL ELE

Akçaabat Belediyesi, 
“Somut Olmayan Kültürel 

Miraslar Listesi’nde” 
yerini alan Akçaabat 

Horonu ’nu ve Akçaabat’ı 
dünyaya tanıtmaya 

devam ediyor. 
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kafilesi, horon figürlerinde Karadeniz’in 
coğrafyasını yaşadılar; sert ve hırçın 
dalgalarını hissettiler. Ekiplerle horon 
oynayan turistler, Akçaabat Horonu 
ile merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı ve 
birliktelik duygularını da en üst seviyede 
yaşadılar.

AKÇAABAT FILM ŞERIDI MISALI

Turist kafilesi horon gösterisinin 
ardından Hamam Çimeni Çarşısı’nda 
bulunan Akçaabat Belediyesi’ne ait M.Ö 
2000-M.S 2021 Akçaabat Galerisi’ni 
gezdi. Akçaabat, galerideki tablolara, 
tarihi eşyalara,  kıyafetlere ve el 
işlerine film şeridi gibi yansıtıldı. Adeta 
zamanda yolculuk hissi yaşatan galeride 
Akçaabat’la ilgili savaş yıllarını anlatan 
resimler, cephane taşımak için kullanılan 
sandukalar, 1900’lü yıllarda Akçaabatlı 
kadınların kendilerinin dikip işlediği 
elbiseler ve gelinlikler, el işi çeyizler, 
sandıklar, en kalitelisi Akçaabat’ta yapılan 
tütün ve tütün işleme aletleri, Akçaabat’ta 
görev yapan belediye başkanları 
fotoğrafları ve kullandıkları daktilo ve 
sefer tası, Akçaabat’ta yer alan Atatürk’ün 
ilk büstü ve Ortamahalle tarihi evlerinin 
minyatürü gibi pek çok eser yer alıyor.

DÜNYAYA SELAM VERDIK 

Akçaabat’ın kültürünü dünyaya 
tanıtmayı hedefleyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim konu ile 
ilgili düşüncelerini dile getirdi. Tüm 
dünya ülkelerinden gelen misafirlere 
Akçaabat’ı her yönüyle tanıttıklarını 
ve onları en iyi şekilde ağırladıklarını 
söyleyen Ekim sözlerine şöyle devam etti: 

“Akçaabat, horonun merkezidir. 
Özünde horonun her çeşidini 
barındırır. Yüzyıllardır geleneksel 
halkoyunlarına öncülük eder. 
Bizler, horonu sıradan bir dansmış 
gibi oynamayız. Horonun tüm 
duygularını iliklerimize kadar 
hissederek oynarız. Bu sebeple 
horonda dünya birinciliğimiz 
vardır. Akçaabat’ta horon, davul 
ve zurna ile oynanır. Horon 
figürleri, Karadeniz Bölgesi’nin 
zor coğrafyasını, aniden değişen 
iklimini, Karadeniz’in hırçın ve 

inatçı bir o kadarda kararlı dalgalarını 
ve insanların yaşam tarzını anlatır. 
Horon bizim hücrelerimize kadar 
işlemiştir. Öyle ki mutlu günlerimizde, 
düğünlerimizde, kutlamalarımızda ya da 
asker uğurlamalarımızda horon oynarız.  
Bölgemizi ve insanımızı en iyi şekilde 
anlatan horonumuzla tüm dünyaya selam 
veriyoruz. Bunu da horonun birleştirici, 
bütünleştirici olan, hoşgörüyle kucaklayan 
ve el ele tutuşturan kocaman halkasıyla 
keyifli bir şekilde başarıyoruz. Şehrimize 
gelen turistlerimize Akçaabat’ı geçmişten 
günümüze kadar en iyi şekilde anlatmak 
için hazırladığımız müzeyi de gezdiriyoruz. 
Belediye olarak şehrimizin her yönünü 
anlatmaya çalışıyoruz. Akçaabat’a gelen 
turistlerin her biri bizler için birer gönüllü 
kültür elçisidir. Turistler memleketlerine 
döndüklerinde burada yaşadıkları 
atmosferi, hissettikleri duyguları ve 
tattıkları lezzetleri anlatıyorlar. Bu 
durum da diğer turistlerde merak 
uyandırıyor ve onlar da rotalarını bizim 
memleketimize çeviriyorlar. Akçaabat’ı her 
yönüyle tanıtmaya ve anlatmaya yönelik 
etkinliklerimiz artarak devam edecektir. 
Yurt içinden ve yurt dışından herkesi 
Akçaabat’a davet ediyorum.” Dedi.

23



A
kçaabat Belediyesi, kent merkezinin farklı 
noktalarında gerçekleştirdiği çiçeklendirme 
çalışmaları ile cadde ve sokaklara baharın 
renklerini taşıyor.

Ekiplerin periyodik olarak sürdürdüğü yabani 
ot temizliği, bitki bakımı, budama ve ilaçlama gibi 
çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. 
İlçe genelinde birçok alanda bakım ve onarım 
çalışması yapan ekipler, mevsim şartlarına paralel 
olarak yeşillendirme, çiçek dikimi ve iyileştirme 
çalışmalarına da hız verdi.

İlçenin farklı alanlarında adeta yeşillendirme 
seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması 
vatandaşlardan da takdir topluyor. Yapılan 
çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden 
vatandaşlar Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’e teşekkür etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“ İlçe genelinde yapılan peyzaj çalışmalarıyla 
Akçaabat’ı güzelleştirmeye, şehrimize bahar ve yaz 
aylarında rengârenk bir görünüm kazandırmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

BAHARIN RENKLERI AKÇAABAT SOKAKLARINDA

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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“güneşe doğru ılık bir yol hikayesi 
başlar; önce cemre, sonra nevruz, 
sonra bahar…”

Bahar mevsimi uyanıştır, 
diriliştir, canlanma ve 
hareketliliktir.

Hafiflemek, yüklerden 
kurtulmaktır, kabuğundan 
çıkmak, filizlenmektir. 
Güneşin göz alıcı ışıklarıyla 
birlikte canlandığının, 
yaşadığının kanıtıdır. Bahar 
her şeyden önce bir mutluluk, 
bir yerinde duramama hali, bir 
gençlik heyecanıdır. Düşünce ve 
hayal aleminin alabildiğine derinleştiği, 
ufukların genişlediği, şair olmayanların bile 
şiirler yazmaya başladığı bir mevsimdir ilkbahar. 
İlkbahar, yaza geçiş dönemi olan havaların ısınmaya 
başladığı canlanma mevsimidir. 

Kış döneminden yaza geçiş olduğu için ilkyaz olarak 
da adlandırılan ilkbahar ile karlar erir, yağmurlar ve 
hava sıcaklığı artar, su kaynakları zenginleşir, çiçekler 
açar, doğa canlanır. Kış boyunca bulutların arkasına 
gizlenen güneş, artık kendini göstermeye başlar. Her 
geçen gün daha çok yükselir, ısıtır ve parlar. Baharın 
gelişiyle birlikte genel bir sevinç başlar doğada. Ilık ılık 
esen rüzgar, yavaşça sever daha yeni yeni yeşillenmeye 
ve çiçeklenmeye başlamış ağaçların yapraklarını.

“güneşe doğru ılık bir yol hikayesi başlar;

önce cemre, sonra nevruz, sonra bahar…”

Ne de güzel söylemiş şair değil mi dostlar? Önce; 
havaya sonra suya ve toprağa düşen cemreler ısıttı 
içimizi; ardından nevruz geldi şenlendirdi. Devamında 
ise doğa da uyandı kış uykusundan insan da…

Güneşin, yeşilin ve kuşların tatlı cıvıltılarının 
oluşturduğu şiir dizleri gibi dillerden düşmeyen hoş bir 
nakarat edası oluşturdu bahar. Mutluluğun, huzurun, 
umudun ve hayallerin adeta baharla birlikte canlanıp 
yeşerdiği mevsim geldi; hoş geldi…

Peki, Baharda Neler Yapabiliriz?

İnsana şiir yazdıran, yüreğini heyecan ve sevgiyle 
dolduran bu güzel mevsimde neler yapılmaz ki? Yeni 
yeşermiş tazecik çimlerde uzanıp kışın yorgunluğu 

ve yaşamın stresi atılabilir. Kış boyunca 
evlerde olmaktan çok yorulduk. 

Güneşin sıcak yüzünü görüp 
eşimizle çocuklarımızla ve 

dostlarımızla doğada yürüyüşler 
ya da piknikler yapabiliriz. 
Bahar, bizim gülmemiz, 
güldürmemiz, neşeyle 
dolmamız, huzurlu ve mutlu 
olmamız için tüm güzelliğini 
önümüze serer. Bu mevsimde 

şıpsevdi oluveririz. Güneşi, 
ağacı, yaprağı, yerdeki karıncayı, 

küçücük bir bebeği, yavru kediyi, 
köpeği, koyunu ya da kocaman bir 

çınarı sevebiliriz, hatta sevilebiliriz. 
Yüzlerimizde küçücük de olsa 

tebessüm oluşturan, dünyamızı şenlendiren, 
canlandıran mevsimlerin en güzeli bahar; tekrar hoş 
geldin.

Sevgili dostlarım;

Rabbimizin bize lütfudur bu doğa bu cennet vatan. 
Değerini bilmeliyiz. Dünya üzerinde bizim kadar 
belirgin dört mevsimi yaşayan ülke var mıdır? Her 
köşesi ayrı güzel vatanımızın. Koruyalım, kollayalım; 
geleceğe, çocuklarımıza ve torunlarımıza miras 
bırakalım. Onlara bırakabileceğimiz yaşanabilir bir 
dünyadan ve korunmuş tertemiz doğadan daha büyük 
bir miras yok.  

                                               Osman Nuri Ekim
                                      Akçaabat Belediye Başkanı

BAHAR GELDI GÜNEŞ AÇTI DOĞA 
CANLANMAYA BAŞLADI

Ocak/Haziran 2022
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S
ık sık vatandaşla bir araya gelerek istişarelerde bulunan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çarşı esnafını 
da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yoğun iş 
temposunun yanı sıra sık sık çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya 
geliyor. Güler yüzlü, samimi ve insan odaklı hizmet politikasıyla 
gönüllere taht kuran Başka Ekim, ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi 
ve sevgisiyle karşılaşıyor. Akçaabat Belediye Başkanı ziyaretlerinde, 
esnaf ve vatandaşlarla olan istişarelerinde yaptığı ve yapacağı 
çalışmalarda, ortak akılla hareket etmenin önemini anlatıyor. 
Her geçen gün artan cazibesiyle öne çıkan Akçaabat’ı geliştirmek 
ve kalkındırmakta esnafın önemli bir paya sahip olduğunu 
vurguluyor.

Akçaabat’ı yüksek refah seviyesine ulaştırmak için genç, yaşlı; 
büyük, küçük; kadın, erkek demeden her zaman el ele olmalıyız 
diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, rutin haline 
getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde rızkının peşinde koşan 
tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bol kazançlar, komşularımıza 
ise hayırlı günler diliyor. 

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ziyaretlerinde vatandaşların 
talep, istek ve önerileri dinliyor ve büyük bir titizlikle not ediyor. 
Vatandaşları ilçedeki çalışmalar hakkında da bilgilendirmeyi hiç 
bir zaman ihmal etmeyen Başkan Ekim, vatandaşlarla birlikte 
Akçaabat’ın geleceği için fikir alışverişinde bulunuyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
yoğun iş temposunun yanı sıra sık sık çarşı esnafı ve 
vatandaşlarla bir araya geliyor. Güler yüzlü, samimi ve 
insan odaklı hizmet politikasıyla gönüllere taht kuran 
Başka Ekim, ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi ve 
sevgisiyle karşılaşıyor.

VATANDAŞLARIMIZLA 
HER ZAMAN EL ELE
GÖNÜL GÖNÜLE
OMUZ OMUZAYIZ

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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A
kçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in talimatları doğrultusunda 
merkez kırsal ayırt etmeksizin yol bakım 
onarım çalışmaları yapılıyor.

Akçaabat genelinde Fen İşleri Müdürlüğü 
Merkez, Akçakale, Dörtyol ve Yıldızlı şantiyeleri 
dört koldan eş zamanlı olarak çalışıyor. 

KENTIN HER NOKTASINA HIZMET

Alt yapı alanındaki çalışmalarına büyük 
önem verdiklerine dikkat çeken Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim , “Bu güne kadar 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilçemizin her 
noktasına hizmet götürmeye gayret ediyoruz. 
Ekiplerimiz büyük bir özveri göstererek, kentin 
her noktasındaki ihtiyaçlara kısa zamanda cevap 

verebilmek için çalışmalarını geniş bir yelpazede 
sürüyor. Kentimizin her noktasındaki taleplere 
cevap vermek için sürdürülen çalışmalar hava 
şartlarının da olgunlaşmasıyla hız kazandı. Tüm 
Akçaabatlıların beklediği doğalgaz, şehrimizin 
birçok yerine geldi ve kullanılmaya başlandı. 
Şehrin geri kalan kısmı için çalışmalar hala devam 
ediyor. Doğalgaz altyapı çalışmaları sebebiyle 
şehrimizdeki ara yollar bozuldu. Doğalgaz 
hatlarının döşendiği yerlerde doğalgaz kullanım 
testlerinin tamamlanması ve onay verilmesi 
halinde buradaki yolları belediye olarak yeniden 
yapıyoruz. ” şeklinde konuştu.

Son üç yılda yapılan çalışmaların toplam 
sayısal verileri ise şöyle;

ŞEHRIN DÖRT BIR YANINDA 
ALTYAPI ÇALIŞMASI VAR

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM’IN TALIMATLARI DOĞRULTUSUNDA MERKEZ 
KIRSAL AYIRT ETMEKSIZIN YOL BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
7/24 karla mücadele ederek kapalı yolları açtı.

Ekipmanlar ve personellerle karla mücadele etmeye; 
vatandaşlara tüm hizmetleri eksiksiz ulaştırmaya 
kararlı olan Akçaabat Belediyesi, 30 adet aracı ve 
73 personeli ile karla mücadele ederek kapanan 
tüm yolları açtı. Konu ile ilgili bilgi veren Akçaabat 
belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “İlçemizin yüksek 
kesimlerinde kardan kapanan yolları azami gayretle 
çalışarak ulaşıma açtık. Ulaşıma açılan yollarda 
tuzlama işlemi gerçekleştirdik. Öncelikli olarak ana 

yolları, ana ve ara arterleri, kaldırımları, sokakları 
ve köy yollarını kardan temizledik. Büyükşehir 
Belediyemiz de yolların taranması hususunda her 
zaman destek oluyor. Her şey halkımız için. Halka 
hizmet Hakk’a hizmettir. Biz, Akçaabat’ımıza gönül 
verdik. Akçaabatlılara da söz verdik. Gönlümüzün 
baş tacı şehrimize ve vatandaşlarımıza karşı 
sorumluluklarımızı ve görevlerimizi eksiksiz olarak 
yerine getirme çabası içerisindeyiz. Ulaşmadık, 
dokunmadık hiçbir vatandaşımız kalmayana dek 
çalışacağız. Karla mücadelede destekleri için Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na  ve 
kala mücadelede görev alan personellere ve ekibine de 
teşekkür ederim. ” Dedi.

112 ACIL SERVIS EKIPLERIYLE KOORDINELIYIZ

Kar kalınlığının ve buzlanmanın fazla olduğu 
yüksek kesimlerde bulunan hasta vatandaşlara 
ulaşmak için 112 Acil Servis Ekipleriyle koordineli 
olarak çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ekim, 
“Sağlık ekiplerinin karla kaplı yolda ilerleyebilmesi ve 
hastaya ulaşabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü Karla 
Mücadele Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. 
Belediye olarak halkımızın mağduriyet yaşamaması 
adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. “ şeklinde 
konuştu.

KAR ILE MÜCADELEDE TÜM 
YOLLAR AÇILDI

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Belediyesi tarafından Orman Bölge 
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Orman Haftası 
sebebiyle 10 bin adet fidan dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar konuşmasında, “Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, 
bugün elinizdeki fidanı dikiniz demiştir. Bizler 
böyle bir düsturla yetişmiş milletin evlatlarıyız. 
Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde 
fidan dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Nasıl ki 
dedelerimiz babalarımız bizlere fidan dikip bizlere 
bırakmışsa bizler de çocuklarımız için fidan dikip 
bırakalım. Çocuklarımıza yeşil bir dünya armağan 
edelim. Dağıtılan fidanları en kısa sürede torakla 
buluşturmanızı temenni ediyorum.” Dedi. 

Konuşmanın ardından 3 bin adet sahil çamı, 
2 bin adet dağ muşmulası, 3 bin adet ligustrum, 
bin adet çınar ve bin adet akçaağaç olmak üzere 
toplamda 10 bin adet fidan vatandaşlara dağıtıldı. 

AKÇAABAT’TA 
10 BIN FIDAN 

DAĞITILDI
Akçaabat Belediyesi başta olmak üzere diğer 

kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları gibi paydaşlarla önemli resmi günler 
ve haftalar kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nde Çelenk Sunuldu

Akçaabat’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü’nün 107. yıldönümü vesilesiyle Atatürk 
Parkı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından Akçaabat’ta 12 Mart İstiklal 
Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program 
açılış konuşmasının yapılması ve  Kur’an-ı Kerim 
Tilavetiyle devam etti. Akçaabat İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafından ‘Akif’çe Sesleniş’ şiir dinletisi 
yapıldı. İzleyenlere Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve 
ruhunu, milletmizin bağımsızlık, istek ve azmini 
dile getiren İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul 
sürecini ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatmak için 
öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERI ÇELENK SUNMA 

TÖRENI YAPILDI

ISTIKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 
101. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Ocak/Haziran 2022
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A
kçaabat Belediyesi “Minik Ellerle Çevre 
Temizliği” sloganı kapsamında; Belediye, 
Trabzon Üniversitesi ve Söğütlü İlkokulu 
iş birliğinde Söğütlü Sahilinde temizlik 

farkındalığı oluşturmak adına faaliyet yaptı.

Trabzon’un en önemli sahillerinden biri olan 
Söğütlü Mahallesi sahilindeki kumsalda bulunan 
çöpleri Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
Personelleri ile Trabzon Üniversitesi Öğrencileri ve 
Söğütlü İlkokulu öğrencileri birlikte topladılar.

Asıl temizliğin kirletmemek olduğunu ve bu bilinci 
tüm hemşerilerimize vermeliyiz diyen Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim sözlerine 
şöyle devam etti. “Yerlere, doğaya çöp atmamak 
ve kirletmemek konularına dikkat çekmek adına 
bugün geçlerimizle ve çocuklarımızla birlikte böyle 
bir temizlik etkinliği tertipledik. Temizlik bilincinin 
küçük yaşlardan itibaren kazandırmak adına 
bugünkü faaliyetimiz çok çok önemli. Belediyemiz, 
Trabzon Üniversitemiz ve Söğütlü İlkokulumuz 
olarak bugün bir farkındalık mesajı vermiş olacağız. 
Temel maksadımız doğaya olan bilincin, doğaya 
olan ilginin ve geleceğe bırakabileceğimiz en 
güzel mirası korumaktır. Birlikte temizlik faaliyeti 
yaptığımız gençlerimize ve çocuklarımıza nasıl 
bir çevre bırakmak istiyorsak bu bilinçle hareket 
etmeliyiz. Bizden önceki büyüklerimizden aldığımız 
bu doğayı bizden sonraki nesillere düzgün bir şekilde 
aktarmamız gerekmektedir." Dedi.

AKÇAABAT 
BELEDIYESI’NDEN 
ANLAMLI ETKINLIK

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Belediyesi ve Evra Enerji işbirliğinde 
Akçaabat’ta bilinçlendirme ve bilgilendirme 
eğitimleri yapılıyor.

Akçaabat Belediyesi ve Evra Enerji işbirliğinde ‘Sıfır 
Atık Geleceğe Değer Kattık’ sloganıyla ilkokullarda ve 
ana okullarında geri dönüşüm bilinci ve farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirdi.

Eğitimlerde, geri dönüşümle ilgili sunumlar 
yapılarak,  öğrencilere, sıfır atık, geri dönüşüm, 
ayrıştırma, atık pil, bitkisel atık ve atık yağlar gibi 
konular anlatılarak onlara geri dönüşümün çevremiz, 
geleceğimiz ve dünyamız için ne kadar önemli olduğu 
anlatılarak bu konuda neler yapılabileceği öğretildi.

‘Ayrıştırcan’ adlı Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi 
Maskotu ile yapılan bilinçlendirme çalışması öğrenciler 
tarafından oldukça dikkat çekti.

DOĞAYI KORU GELECEĞI KURTAR

Kendisi de Çevre Mühendisi olan ve doğa dostu 
projeler hayata geçirmeye önem veren Akçaabat 

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Sıfır atık 
projesi kaynakların verimli kullanılması ile birlikte 
israfın önlenmesini, atık oluşumunun önlenmesi 
veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda 
kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir. 
Bu bilinç ve farkındalıkla çocuklarımıza yeşil ve 
yaşanabilir bir doğa bırakmak için gereken özveriyi 
göstermeliyiz. Eğitim ailede başlar; okullarda ve 
sosyal ortamlarda devam eder. Anne ve babalar geri 
dönüştürmeyi, doğaya sahip çıkmayı ve korumayı 
çocuklarına öğretmeli aynı zamanda uygulamalıdır. 
Yeşili bol denizi masmavi cennet ülkemizi, dünyamızı 
geç kalmadan el ele vererek koruyalım. Unutmayalım 
ki geri dönüşüm var oluşumdur. ” Dedi. 

Unutmayalım Geri Dönüşüm Var Oluşumdur !

 Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras 
temiz bir çevre ve geri dönüşümle olur. Evlerimizdeki 
çöpler atık değildir; geri dönüştürülmek üzere hazır 
bekleyen hammaddelerdir.

ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE FARKINDALIĞI 
EĞITIMLERI

Ocak/Haziran 2022

33



Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ın yerel, bölgesel ve uluslararası alanda 
tanıtımına büyük önem veriyor. Ülkenin ve dünyanın farklı yerlerinde 
yapılan tanıtım günlerinde her zaman yerini alıyor.

AKÇAABAT’I ANKARA’YA TAŞIDIK

Her yıl düzenli olarak yapılan ancak pandemi nedeniyle iki yıl 
ara verilen Ankara Trabzon Tanıtım Günleri, bu yıl 26-29 Mayıs 2022 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu yıl 17.’si düzenlenen ve Trabzon’un tanıtımına büyük oranda 
katkıda bulunan geleneksel Trabzon Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü. 
İki yıl Aranın ardından yapılan Ankara Trabzon Tanıtım Günleri’nde 
memleket hasreti çekenler, Trabzon’u ve Trabzon’un diğer ilçelerini 
merak edip tanımak isteyenler stantlara akın ettiler. Akçaabat’ın simgesi 
haline gelen Ortamahalle’yi devasa boyutlardaki minyatürüyle Ankara’ya 
taşıyan Akçaabat Belediyesi, standı ziyarete gelenlere Ortamahalle’nin 
tarihi dokusunda soluklanma imkânı sundu. 

AKÇAABAT, TRABZON TANITIM GÜNLERI’NDE 
HER ZAMAN KI GIBI  YERINI ALDI

Akçaabat Belediyesi, 
Akçaabat’ın yerel, 

bölgesel ve uluslararası 
alanda tanıtımına büyük 
önem veriyor. Ülkenin ve 

dünyanın farklı yerlerinde 
yapılan tanıtım günlerinde 

her zaman yerini alıyor.

34



KOCAELI’NDEN AKÇAABAT GEÇTI 

Akçaabat Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
ve Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin işbirliği ile 
düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nde devasa 
boyutlardaki Akçaabat’ın simgesi haline gelen ve 
devasa boyutlardaki Ortamahalle standı ile katıldı.

Görkemli bir açılışa sahne olan Kocaeli Trabzon 
Tanıtım Günleri’ne Açılış programında Akçaabat 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin horon gösterisi 
damga vurdu. İzleyenlerden tam not alan ekip, 
oynadıkları horonla Karadeniz’i de Trabzon’u da 
Akçaabat’ı da en özet haliyle anlattı. Akçaabat’ın 
coğrafyasını, yaşam şartlarını ve denizin dalgalarını 
anlatan Akçaabat Horonu, Akçaabat insanının sert, 
kendinden emin, inatçı bir o kadar da yufka yürekli, 
merhametli oluşunu vurguluyor. 

GÜLER YÜZLÜ KARŞILAMA DOSTÇA 
MUHABBETLE TACLANDI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
standı ziyaret eden büyük küçük herkesle tek tek 
ilgilendi. Başkan Ekim; alçakgönüllü, güler yüzlü ve 
dostça sohbetiyle gönüllere taht kurdu. Akçaabat’ı 
önce tüm ülkeye sonra tüm dünyaya tanıtmayı 
hedeflediğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Akçaabat; horonuyla, kültürüyle, 
sanatıyla, sporuyla, turizmiyle, doğasıyla, yaylalarıyla, 
kendine has mutfağıyla kısacası tüm vizyonuyla 

önce ülkeye sonrada dünyaya açılmaya hazır bir 
kent. Biz Akçaabat’ın potansiyelinin farkındayız; 
tüm dünya da bunun farkına varacak. Bizim 
şehrimiz; halk danslarının buluşma merkezidir; 
bizim şehrimiz yeşille mavinin kavuştuğu yerdir; 
bizim şehrimiz kültür beşiğidir; bizim şehrimiz 
sımsıkı kucaklaşmaların adresidir. Karadeniz insanı 
horon gibidir. Birbirine bağlıdır; merttir; kararlıdır; 
merhametlidir… Akçaabat’ımızı tanıtmaya devam 
edeceğiz; durmak yok.” dedi.
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2
1-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Akçaabat Belediyesi 
Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen kitap 
şenliğine vatandaşlardan öğrencilere yediden yetmişe 
yoğun katılım oldu.

Kitap Şenliğinde 25 yazar ve 40 yayın evi yerini aldı. 
Ziyarete gelenler birbirinden değerli kitapları alma imkânı 
bulurken birbirinden ünlü yazarlar da ziyaretçilere kitaplarını 
imzaladılar. Bunun yanında 2. Kitap Şenliği kapsamında 
12 farklı okulda da yazar öğrenci buluşması gerçekleştiren 
Akçaabat Belediyesi, toplamda 2800 öğrencinin yazarlarla 
birebir diyaloglar kurabilmesini sağladı. Kitap şenliği 
kapsamında düzenlenen şiir dinletisi ile katılımcılara keyif 
dolu anlar yaşatan Akçaabat Belediyesi katılımcılardan tam 
not aldı. Kitap okumayı teşvik etmek amacıyla Akçaabat 
Belediyesi tarafından 1350 öğrenciye kitap alışverişinde 
geçerli olmak üzere 30 TL lik hediye çeki dağıtıldı.

Bundan Sonra Geleneksel Hale Getirmeyi Hedefliyoruz
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Bu 

yıl ikincisini düzenlediğimiz Akçaabat Belediyesi kitap 
şenliğimiz sona erdi. Bundan yaklaşık 11 yıl önce birinci 
kitap şenliği yine aynı yerde düzenlenmişti. Uzunca bir 
aradan sonra ikincisini gerçekleştirmiş olduk. Arzumuz ve 
hedefimiz bunu her yıl yapıp geleneksel hale getirmektir. 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi 
kitaplarla buluşturmak, kitapların içindeki doğru bilgilerle 
onları donatmak ve kitap dostu bir toplum inşa etmek 
adına bu etkinliklerimizi çok önemsiyoruz. Okuma oranının 
düşük sayılabilecek bir seviyede olduğu şehrimizde bu tür 
etkinlikler bu oranın artmasına vesile olacaktır.

Emeği Geçenlere ve Katkı Sunanlara Teşekkür
Başkan Ekim “2. Kitap Şenliğimizi ziyaret eden tüm 

vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, etkinliğimize katılan 
yazarlarımıza ve yayınevlerimize, okullarımız organize ederek 
şenlik alanına öğrencilerimizi ulaştıran ve yazar öğrenci 
buluşmalarında planlamalarımıza destek veren İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımıza, öğretmenlerimize, 
velilerimize ve emek veren katkı sağlayan herkese şahsım ve 
ilçem adına şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

2. KITAP ŞENLIĞI 
DÜZENLENDI
AKÇAABAT BELEDIYESI TARAFINDAN DÜZENLENEN KITAP 
ŞENLIĞI’NIN BU YIL IKINCISI YAPILDI.

B e l e d i y e  B ü l t e n i

36



A
kçaabat Belediyesi, Akçaabat Kent 
Konseyi ve Akçaabat Güzel Sanatlar 
Lisesi ile iş birliğinde AGSL Orkestra 
Topluluğu tarafından Ortamahalle 

Müzesi’nin bahçesinde ‘1. Klasik Tınılar 
Konseri’ düzenlendi. 

1. Klasik Tınılar Konseri’nde kemanlar, 
flütler, viyolalar, viyolonseller ve 
perküsyonların birbirinden eşsiz tınılarıyla 
Türk ve Dünya eserleri çalındı. Konserde solo 
eserler de seslendirildi. Dinleyenlere tadına 
doyum olmaz bir gece yaşatan AGSL Orkestra 
Topluluğu, sanatseverlerin gönlüne taht 
kurdu. 

Konserin sonunda konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Klasik 
tınılar konserinin ilkini bugün burada icra 
etmiş olduk. Tarihle sanatın bütünleştiği 
farklı duyguların hissedildiği keyifli anların 
yaşandığı bir etkinlik icra ettik. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda farklı mekanlarda 
ve farklı konseptlerde de bu etkinliğimizi 
geleneksel olarak devam ettireceğiz.” Dedi.

SANAT DEYINCE ILK AKLA GELEN YER 
ORTAMAHALLE
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A
kçaabat’taki kadınların yöresel el işlerinin 
satışına destek olmak amacıyla Akçaabat 
Belediyesi tarafından yaptırılan ahşap 
büfeler yeni yerinde, Akçaabat sahil parkta 
hizmet vermeye başladı. 

Akçaabat sahil parkta hizmete giren büfelerde; 
yöremize özgü el işleri, süs eşyaları, çeyizlikler, örme 
bebekler, dikiş nakış ürünleri, takılar, birbirinden 
çeşitli ve renkli daha nice ürünler yer alıyor. Ekonomik 
gelir elde etmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak 
için kolları sıvayan kadınların el emeği göz nuru 

ürünlerinin yer aldığı büfeler, yerli ve yabancı 
turistlerin de ilgisini çekiyor. 

Faaliyete geçen büfeleri ziyaret edip hanımlarla bir 
süre sohbet eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim,  kadınların göz alıcı el işi ürünlerini 
sergilemekte mekân sıkıntısının büfelerle birlikte 
büyük oranda ortadan kalktığını belirtti. Başkan Ekim, 
ziyareti esnasında büfeleri işleten hanımların talep 
ve isteklerini dinleyerek tek tek not etti. Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim hanımlarla 
gerçekleştirdiği sohbette büfelerle ilgili eksiklerin en 
kısa zamanda giderileceğinin altını çizdi.  Akçaabat 
sahil parka kurulan büfelerin hem ekonomik hem 
de kültürel bir hizmet olduğunu vurgulayan Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim,  ilgi odağı haline geldiğini 
dile getirdi. Yöresel ürünler satış alanında gizli bir 
istihdamın söz konusu olduğunu dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Büfelerde satılan 
ürünler tezgahlara gelene kadar birçok aşamadan ve 
elden geçerek tezgahları süslüyor. Hanımlar evlerinde 
dahi çalışıyor. Aynı şekilde çevrelerindeki hanımlardan 
da destek alıyor. Bu şekilde ekonomik anlamda 
birbirine destek olunan bir döngü işliyor. Sahilde adeta 
bir renk cümbüşü yaşanıyor. Dedi. 

AKÇAABAT’TA YÖRESEL ÜRÜN
SATIŞ ALANI OLUŞTURULDU

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Y
erel ve ulusal alanda Akçaabat’ı her yönüyle anlatmayı ve tanıtmayı hedef edinen Akçaabat 
Belediyesi, Akçaabat’ın tarihini el emeği göz nuru işlenen halılara yansıtıyor. Akçaabat belediyesi 
Hanımlar Kültür Evi’nde kadınlara yönelik açılan ‘Halı Dokum Kursu’ ile Akçaabat’ın tarihi değerler 
motiflerle vücut buluyor.

ÜRETMEK; MADDI MANEVI BÜYÜK BIR GÜÇTÜR

Halı Dokuma Kursu ziyaretinde mevcut durum hakkında bilgi alan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, şimdiden 15 adet halının bittiğini ve satışa hazır olduğunu söyledi. Başkan Ekim, Akçaabatlı hanımların 
ekonomik olarak özgürlük kazanmalarına önem verdiğini belirterek “ Bugüne dek açtığımız tüm el sanatları 

kursları, halı dokuma kursu hanımlar için ekonomik 
anlamda gelir kapısı olabilecek niteliktedir. 
Ayrıca bu kurslar hanımlar için oldukça etkili bir 
sosyalleşme programlarıdır. Hanımlar bir şeyler 
üretince ve ürettiğini satmaya başlayınca maddi 
manevi güçleniyor. Akçaabatlı hanımlarımızın 
üretmek için geç kalmasını istemiyoruz. Aksine 
tüm dünyaya örnek olmalarını istiyoruz ve belediye 
olarak destekliyoruz. Belediye olarak her manada 
geçmişi bugüne bugünü de yarına taşımaya ve 
aktarmaya çalışıyoruz. Halı Dokuma sanattır; 
zanaattır. Kursiyerlerimiz, yaptıkları her halıya 
büyük bir emek ve zaman harcıyorlar. Böylesine 
değerli halılara Akçaabat’ın tarihini yansıtan 
motifler işliyorlar. Akçaabat’ın tarihi halıları, halılar 
da evleri süslüyor. Tüm kursiyerlerimizin ellerine ve 
emeklerine sağlık. “dedi. 

HALI DOKUMADA CANLI PERFORMANS

Örnek teşkil eden kurslar, etkinlikler ve projeler 
yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, halı dokumaya farklı bir boyut kazandıracak. Başkan 
Ekim, Akçaabat’ın tarihini motiflere yansıtarak halı dokuyan Halı Dokuma Kursu kursiyerlerinin yazın sahilde 
canlı performans sergileyebileceklerinin müjdesini verdi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatlarıyla yaz mevsiminde 6 adet halı dokuma tezgahı 
sahile kurulacak. Kursiyerler burada hem açık havada çalışarak ferahlayacak hem de izleyenlere örnek 
olacaklar. 

HER MOTIFE 
AKÇAABAT’IN 
TARIHINI 
IŞLIYORLAR

Ocak/Haziran 2022
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Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat 

Halk Eğitim Merkezi’nin 
Hayat Boyu Öğrenme Haftası 

etkinlikleri kapsamında 
düzenledikleri yıl sonu 

sergisinin açılışına katıldı.

AKÇAABAT’TA EL EMEĞI 
ÜRÜNLER SERGILENDI

A
kçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Halk 
Eğitim Merkezi’nin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri 
kapsamında düzenledikleri yıl sonu sergisinin açılışına 
katıldı.

Yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “ Halk Eğitim Merkezimizle biz İlçemizde uyumlu 
bir şekilde yıllardır çalışıyoruz. Belediyemiz ve Halk Eğitimle 
işbirliğindi yıl boyunca birçok kurs ve etkinlik yapıyoruz. Halı 
dokuma kursundan takı tasarım kursuna, halk oyunlarından el 
sanatları kursuna, resim kursundan fotoğrafçılık kursuna kadar 
birçok alanda vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Eğitmeni Halk 
Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tahsis ediliyor. Belediye olarak biz 
de yer ve donanın desteği sağlamak suretiyle kurslarımızı hayata 

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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ÜRETEN ELLERLE GURUR 
DUYUYORUZ

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim konuşmasının 
sonunda; üreten, üretken olan, 
azimle ve sabırla çalışan herkesle 
gurur duyduğunu ve desteklediğini 
ifade ederek “Ürünlerin sahipleri 
kendi ürettikleri ürünlerle gurur 
duyarken bizler de buna vesile 
olduğumuz için gurur duyuyoruz. 
Bu vesileyle el emeği göz nuru 
bu serginin hazırlanmasında 
emeği geçen İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğümüze, 
kursiyerlerimize, eğitmenlere ve 
katkı sunan herkese şükranlarımı 
sunuyorum.” Şeklinde konuştu. 

Birbirinden farklı ve renkli 
stantları tek tek ziyaret eden 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, el emeği göz 
nuru ürünleri beğeniyle inceledi. 
Kursiyerlerin tüm ürünlerini bin 
bir emekle ilmek ilmek işlediğini 
ve birbirinden değerli bu ürünleri 
inceleyebilmenin kendisinde 
büyük bir mutluluk uyandırdığını 
dile getiren Başkan Ekim, tüm 
kursiyerlere emeklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

geçiriyoruz. Kurslar 
başladığında birkaç 
kez halı dokuma ve 
takı tasarım kursunu 
ziyaret ettim. Orada 
birbirinden güzel 
ve değerli motiflerle 
halılar dokunurken 
eskiden büyüklerimizin 
çeyizlerinde yer alan 
işlemeli dokuma 
ürünler yapılıyor. 
Buradan Akçaabat’a 
has ürünler ortaya 
çıkıyor. Ve el emeği 
göz nuru bu ürünler 
Belediyemiz tarafından 
Halk Eğitim Merkezi 
Kursiyerlerine tahsis 
edilen yöresel ürünler 
satış reyonunda satılmak 
suretiyle üreticilere maddi destek sağlıyor. Aynı zamanda 
da unutulmaya yüz tutmuş, geçmiş dönemlerde adeta 
gelenek ve görenek halinde olan el sanatları mesleklerimiz 
nesillerden nesillere aktarılmış oluyor. “ dedi 

ÜRETIMIN OLDUĞU HER YERDE BIZ DE PAYDAŞ OLACAĞIZ

Konuşmasında AKÇAHASAT Projesine de değinen 
Başkan Ekim sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle 
kadın istihdamına önemli katkı sağlayan bu ve bunun 
gibi faaliyetleri Belediye olarak desteklediğimizi 
ve desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha 
belirtmek istiyorum. Üretimin olduğu her yerde biz de 
paydaş olacağız. Tüketen değil üreten bir nesil geleceğe 
bırakmamız gerekiyor. Belediye olarak biz de örnek 
modeller oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun için 
tıpkı Halk Eğitim Müdürlüğümüz gibi diğer kurum ve 
kuruluşlarla da istişare yapıyoruz. Örneğin Akçaabat 
Ziraat Odamızla birlikte en son olarak hayata geçirdiğimiz 
AKÇAHASAT projesi. Bu proje için tesisimizin yapımına 
başlandı. Tesisin makine teçhizat ihalesini 14 Haziranda 
yapıyoruz. Bu minvalde iki tane sera oluşturduk. Seranın 
içerisinde elli bin fidan ürettik. Hem peyzaj düzenleme 
çalışmalarında kullandığımız süs bitkilerini buradan 
üretirken hem de aronya başta olmak üzere çiftçilere 
ücretsiz olarak verecek olduğumuz bir sürü meyve 
fidanını burada üretiyoruz. Bu sayede sözleşmeli kadın 
çiftçi uygulamasını başlatarak yıllık ortalama 750 kadın 
istihdamını hayata geçirmiş olacağız. AKÇAHASAT 
diye Akçaabat’a özgü bir marka tescil ettirdik. Kendi 
fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Artık Anneler gününde 
veya özel günlerde bir yere çiçek götüreceksek Akçaabat 
Belediyesinin kendi ürettiği çiçekleri götürüyoruz.”

Ocak/Haziran 2022
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A
kçaabat Belediyesi’nce, kültürel gelişmeye 
katkı sağlamak, insanlara bir toplum ve 
yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, 
şehrin kültür ve sanat hayatını canlı 

tutabilmek adına düzenlenen "Erol Günaydın 
Tiyatro Günleri"nin 10'uncusu 2-10 Mart 2022 
tarihlerinde yapıldı.

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri’ne Giresun 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Ebe Gümeci", Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 
"Kamyon". Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler 
Tiyatrosu "Çalıntı Eserler Galerisi". Trabzon Sanat 
Tiyatrosu "Köşe", Erzurum Medya Sanatevi 
"Anlaşma", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yaşlı Bir 
Palyaço Aranıyor", Akçaabat Belediye Tiyatrosu "Süt 
Kardeşler", KTÜ Tiyatro Kulübü "Oto Gargara” ve 
Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu "Koleksiyoncu" adlı 
oyunla katıldı.

Tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve 
birleştirici unsurlarını tiyatro günleri ile birlikte 

10. EROL GÜNAYDIN TIYATRO 
GÜNLERI TIYATRO
SEVERLERDEN
TAM NOT ALDI

AKÇAABAT BELEDIYESI 
TARAFINDAN 10.’SU DÜZENLENEN 
EROL GÜNAYDIN TIYATRO 
GÜNLERINDE 4 BIN SEYIRCI ILE 
BULUŞTU.
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sanatseverlerle buluşturan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Belediye olarak 
şehrimizin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak 
adına çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu 
faaliyetlerimizin içerisinde en önemlilerinden 
biri de Erol Günaydın Tiyatro Günleri’dir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıl önce 
yapacak olduğumuz 10. Erol Günaydın Tiyatro günlerini iptal etmek zorunda kalmıştık. 
Hasretle beklenen tiyatro günlerini bu yıl tiyatro severlerle yeniden buluşturduk. Tiyatro 
Günleri’nde yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ekipler ilçemizde oyunlarını sergiledi. Erol 
Günaydın Tiyatro Günleri’nde her akşam farklı bir oyun ücretsiz olarak vatandaşımızın 
beğenisine sunuldu.” Dedi.
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Akçaabat Belediyesi büyük küçük tüm 
Akçaabatlıların sanatla buluşmaları için hiç 
durmadan kültür ve sanat etkinliklerine devam 
ediyor. 

Akçaabat Belediye Tiyatrosu tarafından 
Akçaabatlı küçük tiyatro severler için ‘Cırcır ile 
Karci Tospik’le Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro 
oyunu sahnelendi. 

Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde sahnelenen 
oyuna Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı 
Serkan Özdemir’in yanı sıra Akçaabatlı minik 
tiyatro severler aileleriyle birlikte katıldı. Tüm 
çocuklara hitap eden ‘Cırcır ile Karci Tospik’le 
Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyunu, miniklere 
ve ailelerine eğlence dolu anlar yaşattı. Çocukların 
yaş ve davranış psikolojisine uygun olarak yazılan 
ve oynanan oyun, onların hayal dünyasına 
hitap ediyor. Minik tiyatro severleri her sahnede 
farklı dünyalara götüren Cırcır ile Karci Tospik’le 
Tepetaklak’ adlı çocuk tiyatro oyununda renkli, 
eğlenceli, eğitsel ve düşünsel öğelere yer verildi. 

Seyirci tarafından büyük ilgi gören ve 
devamının gelmesi istenilen oyun, gündüz karne 
alacak çocuklara hediye amaçlı oynanırken 
yoğun istek üzerine akşam ise iki seans şeklinde 
sahnelendi. 

AKÇAABAT 
BELEDIYESI’NDEN
ÖZEL TIYATRO

B e l e d i y e  B ü l t e n i

44



Akçaabat Belediyesi'nce çocuklar için ‘Bir Varmış, Bir Yokmuş Masal Şenliği’ düzenlendi.

Bir Varmış, Bir Yokmuş Masal Şenliği’ programında Kırmızı Başlıklı Kız ve Bremen Mızıkacıları profesyonel bir 
tiyatro ekibi tarafından sahnelendi. 

Çocukların kahkaha ve eğlence 
seslerinin bolca yer aldığı tiyatro 
oyunu minik seyircilerini mest etti. 
Güldürü öğelerinin yanı sıra eğitici 
ve ders verici niteliklerin de işlendiği 
oyunda kitap okumanın önemine 
değinildi. Oyunda, gelişen teknolojinin 
esiri olan; bilgisayar, telefon, tablet 
ve televizyon bağımlısı haline gelen 
çocukların bu bağımlılıktan kitapla 
kurtulabileceklerinin altı çizildi. Türk 
ve Dünya edebiyatında her yaşa uygun 
kitapların mevcut olduğu, zihinsel 
ve bedensel gelişime en büyük 
katkının kitaplarla ve çok okuyarak 
sağlanabileceği minik tiyatro severlere 
eğlenceli bir şekilde anlatıldı. 

AKÇAABAT’TA MASALLAR TIYATRODA ANLATILDI
Ocak/Haziran 2022
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Akçaabat Belediyesi; Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği Korolarının gerçekleştirdiği konserlerle 
kulakların pasını silmeye devam ediyor. 

Belirli aralıklarla Akçaabat’ta simge haline gelen 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde halka açık konserler 
yapılıyor. Türk Sanat Müziği’nde Şef Eylem Derçin, 
Türk Halk Müziği’nde ise Şef Muharrem Gaydan 
yönetimindeki korolar Türk Müziği’nin seçkin 
eserlerini hem koro hem de solo olarak seslendiriyor. 

Konserlerde Akçaabatlı sanatsever vatandaşlar, 
sanat ve keyif dolu anlar geçiriyor. Kültür, Sanat, 
Spor ve Turizm şehri olan Akçaabat’ta sanatın tüm 
güzellikleri yansıtılmaya ve yaşatılmaya önem 
veriliyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini belirten Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "1996 yılında 
kurulan TSM, 2001 yılında kurulan THM koroları 
her yıl konserlerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 
Bu oluşuma vesile olan önceki dönem Belediye 
Başkanımız Şefik Türkmen'e teşekkür ediyorum. 
Aldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma 
gayretindeyiz. Çok sesli koromuzda daha aktif 
olacak. Akçaabatlı hemşehrilerimiz için kolları 
sıvadık. Sanatın her dalını Akçaabat'ta icra etmeye 
çalışıyoruz. Halkımızın bu konuda istek ve beklentisi 
olduğunu biliyorum. Zamanla planladığımız sanatsal 
faaliyetlerimizi de hayata geçireceğiz".  dedi.

BELEDIYEMIZ KOROLARINDAN
UNUTULMAZ KONSERLER
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A
kçaabat Belediyesi ve Akçaabatlılar Vakfı 
işbirliğinde Yetim ve Öksüz Çocukların 
eğitimlerine katkı amaçlı Piyano Konseri 
düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi ve Akçaabatlılar Vakfı 
organizesinde Akçaabat Erol Günaydın Sanat 
Merkezinde düzenlenen piyano konserinde 
Trabzon Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Çağlar 
Bakıoğlu ve öğrencileri sevilen eserleri piyano 
ile seslendirirken solist olarak İlkay Yavuz Sahne 
aldı. Repertuvarın son parçası Dr. Öğretim Üyesi 
çağlar Bakıoğlu’na ait olan Trabzonspor Marşı 
izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Programın sonunda konuşan Akçaabat 
Belediye Başkan V. Cevdet Bayraktar “ Kültür 
Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’ta yine bir ilke 
imza atıyoruz. Belediye Başkanımız Osman 
Nuri Ekim’in selamını sizlere ileterek sözlerime 
başlamak istiyorum. Sanatın her alanına Akçaabat 
halkı yoğun ilgi gösteriyor. Aylardan beri bu 
salonda çeşitli etkinlikler oldu. Her programa 
farklı farklı insanlar ilgi alanlarına göre katılım 
sağlıyor. Buraları böyle dolu görmek bizleri daha da 
azimlendiriyor ve yaptığımız işin doğru olduğunu 
bize hissettiriyor. Bu konseri de güzel işlere imza 
atan hayır kurumumuz Akçaabatlılar Vakfımız 
ile işbirliği halinde yapıyoruz. Gelirinin de yine 
Vakfımız vasıtasıyla yetim ve öksüz çocukların 
eğitimine gidecek olması bizleri ayrıca mutlu 
etmiştir. Bu vesileyle Vakıf Başkanımız Yaşar 
Erbaşaran’a ve yönetimine teşekkür ediyor bir 
sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere hepinize 
saygılar sunuyorum. ”

AKÇAABAT’TA ILK 
PIYANO KONSERI

Akçaabat Belediyesi 
ve Akçaabatlılar Vakfı 

işbirliğinde Yetim ve Öksüz 
Çocukların eğitimlerine 

katkı amaçlı Piyano Konseri 
düzenlendi.
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A
kçaabat Belediyesi, gelişen dünyanın olumsuzluklarına karşı bireylerin, çocukların, 
yetişkinlerin ve aileleri temel değerlerinin farkında olmalarını sağlamak için alanında 
uzman konuşmacıların yer aldığı birbirinden farklı konferanslar düzenliyor.

SALIHA ERDIM AKÇAABAT’TA

Akçaabat Belediyesi tarafından Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim’in konuşmacı olduğu 
‘Ailede Eşler Arası İletişim ve Genciz, Biz Geleceğiz’ adlı konferanslar düzenlendi. 

Gündüz ayrı akşam ayrı seanslarla 
gerçekleştirilen konferansa vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gösterildi. Salon hınca 
hınç doldu. Uzman Aile Danışmanı Saliha 
Erdim, konferansta eşler arasındaki iletişimin 
inceliklerini ve çocuklarımızı geleceğe 
doğru hazırlamanın püf noktalarını anlattı. 
Nüktedan ve akıcı bir dille izleyenleri kendine 
hayran bırakan Uzman Alie Danışmanı Saliha 
Erdim, ebeveynlerin dil ve üslubu nasıl oluşur 
ve çocuğu nasıl etkiler, insanların kendilerini 
sevmelerinin ve değer vermelerinin ruh halini 
nasıl etkilediğinden bahsetti. 

TOPLUMU BILINÇLENDIRECEK KONFERANSLAR 
YAPMAYA DEVAM EDIYORUZ

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Belediyesi ve Uluslararası Akçaabat Bilim 
Kültür Sanat Derneği organizesinde, toplamda 40 
sanatseverin katılımıyla ‘Kadrajlarla Trabzon-1’ adlı 
fotoğraf sergisi Akçaabat’ta sanatseverlerle buluştu.

 ‘Kadrajlarla Trabzon-1’ adlı fotoğraf sergisinin 
açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Akçaabat Kültür Sanat ve Turizm şehri olarak 
dünyada adından sıkça söz ettiren bir ilçedir. Bu sloganın 
gerekliliklerini yerine getirebilmek adına Belediye olarak 
kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek veriyoruz. Bu 
faaliyetlerimizi rutinin dışına çıkarak çeşitlendirmeye 
gayret gösteriyoruz. El sanatları kursundan tiyatroya, 
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinden festivallere, 
sempozyumlardan seminerlere kadar birçok faaliyeti 

hayata geçiriyoruz. Akçaabatlı 40 fotoğraf sanatçısı Trabzon ve Akçaabat konulu fotoğraflarını kendi kadrajlarıyla 
çekerek anı ölümsüzleştirdiler. 40 Sanatçının kendilerine göre en güzel gördükleri eserler görücüye çıkıyor. 
Akçaabat Belediyesi olarak açtığımız fotoğrafçılık kursunda yetişen yaklaşık 20 arkadaşımızın da fotoğraflarını 
görmek beni hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Güzel serginin açılmasında emeği geçenlere, 
fotoğraf sanatçılarına ve paydaş kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Dedi.

KADRAJLARLA TRABZON FOTOĞRAF SERGISI 
AKÇAABAT’TA AÇILDI

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Folklor Derneği 
işbirliği’nde gerçekleştirdiği “Trabzon Yöresi 
Geleneksel Giysileri, Müzikleri ve Halk Oyunları 
Öğretim Teknikleri" adlı seminer ile bir ile daha imza 
attı. 

Halk Bilimci Araştırmacı Yazar Selim 
Cihanoğlu tarafından Halk Eğitim Merkezlerindeki 
Usta Öğreticilere, okullardaki Halk Oyunları 
Eğitmenlerine ve derneklerdeki antrenörlere özel 
olarak verilen seminerde horonun tarihçesi, kadın-
erkek folklorik kıyafetlerin manaları ve kullanım 

amaçları, kadın-erkek takıları, horonda oynanan 
figürlerin anlamları ve el işleri anlatılıyor. Bu 
bilgilerin doğur ve kalıcı olarak kayıt altına alınması 
hedefleniyor.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat, 
horonun ayak sesleriyle çınlayan kenttir. Horonun 
tüm hikayesi Akçaabat’ta şekillenmiştir. Gelecek 
nesillere horonu en doğru şekliyle öğretmek ve 
aktarabilmek adına bu semineri düzenledik. 
Usta öğreticilere yönelik olan bu seminerimizde 
horonun tarihçesinden başlayarak tüm detayları 
Selim Cihanoğlu tarafından anlatılıyor. Horonda, 
Karadeniz insanının zor coğrafyayla mücadelesi, 
kişiler arası ilişkileri, hayata bakış açısı, geleceği, 
umutları ve hayalleri çeşitli figürlerle anlatılıyor. 
Böylesine değerli ve büyük mirasa en doğru şekliyle 
sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu 
sebeple bölgemizde ilk olma özelliğine sahip olan 
‘Trabzon Yöresi Geleneksel Giysileri, Müzikleri ve 
Halk Oyunları Öğretim Teknikleri’ adlı semineri 
yapıyoruz. Akçaabat Folklor Derneği ile birlikte 
yaptığımız bu seminerin devamının gelmesini 
istiyoruz.” Dedi. 

AKÇAABAT BELEDIYESI ILKLERE IMZA ATMAYA DEVAM EDIYOR
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17 Şubat Akçaabat’ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 
104. Yıldönümü Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 
törenle ve çeşitli etkinliklerle Akçaabat’ta kutlandı.

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104. 
Yıldönümü töreni, Akçaabat Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Tören, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının 
muhteşem konseriyle devam etti.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin, 
destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz 
böyle bir tarihin ürünleridir. Bizler bugün burada sıradan 
bir kutlama yapmak için değil, 104 yıl önce bu vatan için 
nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta 
olduğumuzu göstermek için toplandık. 104 yıl önce huduttan 
hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden 
düşmeyecek bir destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; 
silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle 
anıyor, Bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden 
kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allahtan güç kuvvet 
diliyor. Tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir 
gururla kutluyorum.“ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akçaabat Belediyesi Erkek Halk 
Oyunları Ekibi, Cumhuriyet Ortaokulu ve Akçaabat Folklor 
Derneği Kız Halkoyunları Ekibi horon gösterisi sundu. 
Ardından günün önemine uygun şiirler okundu.

AKÇAABAT’IN 
GURUR GÜNÜ 
KUTLANDI

17 Şubat Akçaabat’ın Düşman 
Işgalinden kurtuluşunun 104. 
Yıldönümü Akçaabat Belediyesi 
tarafından düzenlenen törenle ve 
çeşitli etkinliklerle Akçaabat’ta 
kutlandı.
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104. YILDÖNÜMÜ ETKINLIKLERI KAPSAMINDA DART 
TURNUVASI YAPILDI

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 17 Şubat 
Akçaabat’ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104. 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında ‘Dart Turnuvası’ 
yapıldı. Toplamda üç gün devam eden Dart 
Turnuvasına erkek-kadın kategorisinde büyükler, 
gençler ve yıldızlar gruplarında 111 kişi katıldı. 

TRABZON VILAYETINDE SAVAŞ VE GÖÇ (1914-1918)’ 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDI 

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
104. Yıldönümü münasebetiyle Erol Günaydın Sanat 
Merkezi’nde ‘Trabzon Vilayetinde Savaş ve Göç (1914-
1918)’ konulu konferans düzenlendi. 

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Çiçek’in konuşmacı olduğu konferansta savaş 
yıllarında Akçaabat’ın durumu, savaşta yaşananlar, 
şehrin savunması, göç olayları, göç sebebiyle azalan 
nüfus, göç ederken yaşananlar ve Akçaabat’tan göç 
edenlerin izlediği güzergah gibi konular anlatıldı. 

ANKARA’DA AKÇAABATIN KURTULUŞU KUTLANDI

Akçaabat Belediyesi ve Ankara Akçaabatlılar 
Derneğinin organizesinde Akçaabat’ın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıldönümü vesilesiyle 
Ankara’da birlik beraberlik gecesi düzenlendi.

KURAN-I KERIM OKUTULDU

Akçaabat Belediyesi tarafından 17 Şubat 
Akçaabat’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
104. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve 
gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim okutuldu. Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti’nden sonra vatandaşlara gül kolonyası 
ve akide şekeri ikram edildi.

RESIM SERGISI AÇILDI

17 Şubat Akçaabat’ın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 104. Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında Hamam Çimeni Çarşısı Akçaabat 
Belediyesi Resim ve Fotoğraf Galerisinde Trabzonlu 
Resim Sanatçısı Abdulkadir Yıldırım’ın Akçaabat 
konulu Resim Sergisi açıldı.
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Akçaabat Belediyesi Yaylacık Futbol Sahasında birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Müzikli gösteriler, 
kız ve erkek horon ekiplerinin horon gösterileri, şiirler ve çeşitli oyunlar oynandı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren 

öğrencilere ödüller verildi.

ÇOCUK ŞENLIĞI’NDE YOK YOK!

Akçaabat Belediyesi’nin açmış olduğu Drama 
Kursu’na katılan çocuklar tarafından 23 Nisan şarkıları 
işaret diliyle söylendi. Farklılık ve farkındalık yaratan 
çalışmaların bir arada olduğu etkinlikte çocuklar 
dans gösterileri ve kolbastı şov yaptılar. Eğlencenin 
tavan yaptığı Çocuk Şenliği’ne ise dev Trabzonspor 
Bayrağı damga vurdu. Bayrağın etrafında meşaleler 
yakıldı; sloganlar atıldı; Trabzonspor için oluşturulan 
dans koreografileri sergilendi; şampiyonluk erkenden 
kutlandı. Palyaçolar eşliğinde yüzleri boyanan ve 
birbirinden farklı oyunlarla eğlenen çocuklar, günün 
anısına gökyüzüne rengârenk balonlar uçurdular.

23 NISAN BÜYÜK
COŞKUYLA KUTLANDI

23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA ETKINLIKLERI 
AKÇAABAT’TA BÜYÜK COŞKUYLA YAPILDI. AKÇAABAT ATATÜRK PARKINDA ATATÜRK 
ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENI ILE BAŞLAYAN ETKINLIKLER AKÇAABAT BELEDIYESI 

FUTBOL SAHASINDA MUHTEŞEM GÖSTERILERLE KUTLANDI.
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PENALTI TURNUVASI YAPILDI
23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı 

vesilesiyle düzenlenen Penaltı Turnuvası’na toplamda 
310 çocuk katıldı.

Gollerin havada uçuştuğu turnuvada Reha 
Kocaoğlu, Hamza Berat, Bedirhan Kolaylı, Yusuf 
Ayvadalı, Ender Samast, Bekir Serbest, Yekta Kurtuluş 
ve Göktuğ Şılbır dereceye girdi.Turnuvada dereceye 
girenlere ödüllerini Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim verdi.

AKÇAABAT’TAN IĞDIR’A UZANAN 23 NISAN HEDIYESI
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Iğdır Bayraktutan Hacıhanım Taşdemir İlkokulu-

Ortaokulu’nda görev yapan Gülşen öğretmenin ve öğrencilerin bayram sevincine ortak oldu.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda görev yaptığı okuldaki öğrencileri mutlu etme gayreti içinde olan Gülşen Koçak Özbey, 
Başkan Ekim’den bayram gösterileri için öğrenciler adına kostüm talebinde bulundu. Gülşen Öğretmenin 
bu talebine kayıtsız kalmayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hemen okulla irtibata geçerek 
gerekli bilgileri aldı. Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in talimatları doğrultusunda birbirinden 
kıymetli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda sergileyecekleri oyunlara uygun 
kostümler gönderildi. 

76 (IĞDIR) VE 61 (TRABZON) ELELE

‘Çocukların gözlerindeki ışık ve mutluluk bizi 
ziyadesiyle bahtiyar ediyor.’ Diyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, tüm dünya çocuklarına çok büyük ve 
anlamlı bir bayram hediye etti. Bizler de bu bayramda 
memleketimizin her köşesindeki çocukların mutlu 
olması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Dün, biz 
çocuktuk; bugünün gençleri olduk. Bugün ise onlar 
çocuk; yarının ve geleceğimizin gençleri olacaklar." 
dedi.
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B
elediye Başkanı Osman Nuri Ekim’i 
çeşitli hediyeler ve pasta ile karşısında 
gören çocuklar şaşkınlıklarını ve 
sevinçlerini gizleyemediler. Çocuklara 

çifte mutluluk yaşatan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, doğum günü sürprizi 
yaptığı çocuklarla birlikte pasta kesti. 

AKÇAABAT’TA BAYRAM COŞKUSUNU 
'ÖZEL' YAŞADILAR

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 23 

Nisan doğum tarihli çocukların evlerine 
giderek onların hem doğum günlerini 
hem de çocuk bayramlarını kutladı. 
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ÖZEL GEREKSINIMLI ÇOCUKLARA 23 NISAN 
SÜRPRIZI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel 
gereksinimli çocukları evlerinde ziyaret etti. 

Özel gereksinimli çocuklara sevdikleri ve ilgi 
duydukları hediyeler armağan eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim’i elinde mumlar yanan 
pastayla gören özel gereksinimli çocuklar, Başkan 
Ekim’i mutlulukla kucakladılar. Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, özel çocuklarla ve aileleriyle bir süre 
sohbet ederek onlara daima kapısının ve gönlünün 
açık olduğunu  diledikleri zaman kendisini ziyaret 
edebileceklerini söyledi.

ERIKLI ILKOKULUNDA ERKEN BAYRAM SEVINCI 

Başkan Ekim, 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle Akçaabat’ın Erikli Mahallesi’ndeki 
Erikli ilkokulu öğrencilerini de ziyaret etti. Erikli 
İlkokulu öğrencileri, Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim’i ‘Başkan amca çok yaşa.’ Sloganı eşliğinde 
karşıladılar. Tüm öğrencilere kitap hediye eden Başkan 
Ekim, okuldaki öğrencilerle tek tek sohbet etti.

ÇOCUKLAR, DÜNYAMIZIN EN KUVVETLI 
NEFESLERIDIR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

dolayısıyla Akçaabat’taki çocuklara erken bayram 
sürprizi yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Elimizden geldiğince tüm çocuklarımızı mutlu 
etmeye çok önem veriyorum. Onların yüzlerindeki 
gülümseme gözlerindeki mutluluk ışığı bana hem 
hayat enerjisi hem de daha çok çalışma azmi veriyor. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla hem farkındalık yaratmak hem örnek teşkil 
etmek hem de çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. 
Çocuklarımızla birlikte onların büyüdüklerinde de 
hatırlayıp anlatabilecekleri anlar yaşadık. Onlar bizim 
her şeyimiz; onlar bizim geleceğimizin mimarları; 
onlar bizim dünyamızın en güçlü nefesleridir. Onların 
hayatlarına dokunmak çok önemlidir. Her biri, 
birbirinden farklı ilgi alanları ve yetenekleri olan çok 
kıymetli bireyler. Biz büyükler olarak onları milli ve 
manevi duygulara sahip bireyler olarak yetiştirmek 
ve örnek olup doğru yönlendirmekle yükümlüyüz. 
Onların hayatlarında yer edinebildiysem, akıllarında 
kalıcı olabildiysem ne mutlu bana. Mustafa Kemal 
Atatürk, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına çok güzel 
ve anlamlı bir bayram hediye etti. Biz de bu bayramda 
tüm çocuklarımız sevinsin istedik. Tüm çocukların 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi 
duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Ramazan Ayı’nın ilk günlerinden itibaren mahalleleri 
ziyaret ediyor, Akçaabatlı hemşerileriyle birlikte oruç 
açtı. 

Akçaabat Belediyesi ve Yaylacık Sahil camii ile 
ortaklaşa açılan iftar çadırında, yemeklerin başına 
geçerek oruç açmak için çadıra gelen vatandaşlara 
yemek servisi yapan Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim; bolluk, bereket, dayanışma ve kardeşlik ayı olan 
Ramazan’da vatandaşlarla bir arada oruç açmanın 
kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getirdi. 
Yaylacık Sahil Camii’nin bahçesinde kurulan ve 
öğrencilerin çoğunlukta olduğu iftar çadırında yediden 
yetmişe herkes oruç açtı. 

Yüzlerindeki Bir Tebessüm Bizleri Bahtiyar Ediyor

Bu mübarek ayın güzelliği birlik ve beraberlikte 
saklı diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, sözlerine şöyle devam etti; “ Yaylacık Sahil 
Cami ile ortaklaşa kurduğumuz iftar çadırımızda 
orucumuzu sizlerle birlikte açmak benim için büyük 

bir mutluluk kaynağıdır. Emeklerinden ötürü başta 
Yaylacık sahil camii imamı Fehmi hocamız olmak 
üzere katkı sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 
Her gün hijyenik bir ortamda yemeklerimiz pişiyor ve 
sofralarımız kuruluyor. Her bir nimet için Rabbimize 
binlerce kez şükürler olsun. 

AYNI SOFRAYI PAYLAŞIYOR,
BIRLIKTE ORUÇ AÇIYORUZ
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A
kçaabat Belediyesi ve İHH Akçaabat Şube 
Başkanlığı işbirliğinde Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle iftar programı 
düzenlendi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
her yıl Ramazan Ayı’nın 15. Gününde düzenlenen 
Dünya Yetimler Günü iftar programına katıldı

YETIM GÜLERSE DÜNYA ŞENLENIR

Yetim ve öksüz yavrularımızla aynı sofrada 
oruç açmaktan duyduğu hoşnutluğu dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Sizlerle birlikte oruç açmak benim için çok 
kıymetli. Hepiniz iftar soframıza hoş geldiniz safalar 
getirdiniz. Bizler, çocuklara değer veren hele hele 
sizin gibi yavrularımıza farklı değer veren, yetime 
sahip çıkan bir inancın mensuplarıyız. Bizler yetim 
bir peygamberin ümmetiyiz. Sizlerin yüzlerindeki 
tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. 
Sevgili dostlarım; bir yetimi sevindirip, yüzünü 
güldürene ne mutlu! Peygamber Efendimiz (s.a.v) 
bir hadisinde şöyle buyuruyor. Yetimin başını Allah 
rızası için okşayanla cennette komşu olacağız. İşte 
biz de dinimizin ve insanlığın gereği bu vazifemizi 
yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Devletimizin 
ve milletimizin şefkat ve merhamet eli daima siz 
değerli kardeşlerimin üzerinde olacaktır. Bizler 
sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz 
dağ gibiyiz. Kapımız da gönlümüz de daima 
sizlere açıktır. Tabi ki sizlerin anne babalarınızın 
yerlerini dolduramayız ama onların hissiyatını 
bir nebzecik sizlere hissettirebilmek için ben 
daima yanınızdayım. Bir Belediye başkanı olarak 
yanınızdayım. Bir abi olarak ya da bir amcanız 
olarak her daim yanınızdayım. Kapımız da 
gönlümüz de daima sizlere açıktır.” Dedi. 

SIZLERE BIR TELEFON KADAR YAKINIM

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Sizlere 
bir telefon kadar yakınım. Her zaman beni 
ziyaret edebilirsiniz. Her derdinizi benimle 
paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek 
olmaya hazırım. Çocuklarımızın gözlerinden 
öpüyorum, siz değerli ailelerine da saygılar 
sunuyorum.” Diyerek sözlerini sonlandırdı. 

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM 
YETIM ÇOCUKLARLA BULUŞTU
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S
osyal Belediyecilik 
Misyonu’ ile çalışmalarını 
sürdüren Akçaabat 
Belediyesi’ne bağlı ekipler, 
ihtiyaç sahibi ailelere 

yardım eli uzatmaya ve taleplerini 
anında yerine getirmeye devam 
ediyor. 

HER ZAMAN HALKIMIZIN 
YANINDAYIZ

‘Her alanda olduğu gibi gönül 
belediyeciliği kapsamında da 
sosyal yardımlarla vatandaşımızın 
yanında gayret ediyoruz.’ Diyen 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Vatandaşların; 
sosyal yardımları hızlı, sürekli 
ve adil bir şekilde alabildikleri, 
görmezden gelinmedikleri, sosyal 
hayata güvenle katılabildikleri 
bir sistem kurmaya çalışıyoruz. 

Gelen her talebi inceliyor, detaylı 
araştırmaların ardından bir geri 
dönüş sağlıyoruz. Akçaabat’ımızda 
yaşayan her bir bireye elimizi 
uzatmaya gayret ediyoruz. 
Doğuştan engelli olan veya 
sonradan sakat kalan, hasta 
ve yaşlılara tekerlekli sandalye 
yardımı yaparak onların yanında 
oluyoruz. Eğitime yerel ölçüde 
katkı sağlayarak, fırsat eşitliği 
oluşturmak hedefiyle ihtiyaçlı 
ailelerin çocuklarına kırtasiye 
yardımı yapıyoruz. İlçemizde 
ikamet eden ve yeni bebek 
heyecanı yaşayan ailelerimizin 
mutluluğunu paylaşmak adına 
içerisinde temel ihtiyaçların 
bulunduğu ‘’Hoş Geldin Bebek’’ 
paketini ailelere ulaştırıyoruz. 
Maddi durumdan yoksun veya 
düşük olan vatandaşlarımıza yıl 
boyunca gıda yardımı yapıyoruz. 
Gönül Çorbası projesi kapsamında 
Salı Pazarına alışverişe gelen 
hemşerilerimize sıcak çorba ikram 
ediyoruz.” Şeklinde konuştu. 

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, son bir yıl 
içerisindeki sosyal yardımlaşma 
rakamlarını paylaştı. Başkan 
Ekim, “Son bir yılda 26 adet hasta 
yatağı, 8 adet tekerlekli sandalye, 
523 paket ana sınıfı-ilkokul- orta 

okul-lise kırtasiye yardımı, 10 adet 
hoş geldin bebek paketi, 2.000 adet 
kumanya yardımı ve Ramazan 
Ayı’nda sıcak yemek yardımı 
gibi sosyal destek paketlerimizle 
vatandaşlarımızın yanındayız 
ve her zaman yanlarında 
olmaya da devam edeceğiz. Bu 
saydıklarım buz dağının görünen 
kısmıdır. Elbette ki görünmeyen 
kısımlardaki yardımlarımız ve 
desteklerimiz devam etmektedir.” 
Dedi.

GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ, 
DUALARA MISAFIR OLUYORUZ

SOSYAL BELEDIYECILIK ANLAYIŞI ILE HALKIN 
HER KADEMESINE DOKUNMAYI HEDEFLEYEN 

ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN AKÇAABAT BELEDIYESI, 
IHTIYAÇ SAHIBI AILELERIN TALEPLERINE VE 

IHTIYAÇLARINA DA ANINDA CEVAP VERIYOR.

B e l e d i y e  B ü l t e n i

58



Akçaabat Belediyesi, Kızılay 
ve Yaylacık Sahil Camii ile 
ortaklaşa Ramazan Ayı’nın ilk 
gününden son gününe kadar 
ihtiyaç sahibi ailelere sıcak 
yemek dağıtıldı.

Her gün üç çeşit yemek 
Öğretmen Evi’nde steril bir 
ortamda pişirildi. İftar saatine 
yakın evlere; ihtiyaç sahibi 
ailelere teslim edildi. Akçaabat 
Belediyesi, Kızılay ve Yaylacık 
Sahil Camii ile ortaklaşa yapılan 
sıcak yemek pişirme ve dağıtma 
yardımı Ramazan Ayı’na yakışır 
yardımlaşma ve dayanışma 
örneği teşkil etti. 

RAMAZAN AYI, PAYLAŞMA 
AYIDIR

Manevi duyguların hat safhada hissedildiği 
Ramazan Ayı’nda da elimiz hemşehrilerimizin 
üzerinde oldu diyen Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Öğretmen Evi’nde canla başla 
çalışan ve bu işe gönül veren Kızılay Akçaabat ekibine 
de teşekkür ediyorum. Orada 
gerçekten ihtiyaçlı kimseler 
için sıcacık yemekler özenle 
hazırlandı, paketlendi ve 
evlerine götürüldü. Ramazan 
Ayı; yardımlaşma, paylaşma, 
dayanışma ve birlik olma 
ayıdır. Bu uğurda yorulmanın, 
çalışmanın ve ter dökmenin 
mükafatına değer biçilemez. 
Yaptığımız bu uygulama 
sayesinde herkesin sofrası 
şenlendi; yüzü güldü. İnsanların 
yüzlerindeki tebessüm, 
gönüllerindeki sevinç ve mutluluk 
bizi ziyadesiyle bahtiyar etti. 
Ramazan Ayı’nda ve daha 
sonra da ihtiyaçlı kimselere el 
uzatmalıyız. Birlik ve beraberlik 
içerisinde birbirimize sahip 

çıkmalıyız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu 
cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanı 
Şerifinizde Rabbim dualarımızı makbul; hayırlarımızı 
kabul eylesin.”

RAMAZAN AYI’NDA IHTIYAÇLI AILELERE 
SICAK YEMEKLER DAĞITTIK
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Akçaabat’ta Ramazan Bayramı vesilesiyle 
geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, herkesin 
Ramazan Bayramını en kalbi duygularıyla kutlayarak 
paylaşmanın, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın 
önemine vurgu yaparak “On bir ayın sultanı Ramazan 
Ayı’nı geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bizleri 
Ramazan Bayramı’na kavuşturan Rabbimize şükürler 
olsun. Bayramlar; birlik olmanın, yakınlaşmanın, 
paylaşmanın ve gönülden buluşmaların en güzel 
yaşandığı günlerdir. Pandemi sebebiyle iki yıldır 
hemşehrilerimizle buluşamıyorduk. Nihayet, 
pandeminin etkisinin azaldığı günlere geldik ve siz 
birbirinden kıymetli hemşehrilerimizle yine gerekli 
kurallara riayet ederek bayramlaşabiliyoruz. Ramazan 
Bayramımızın bayram havasında geçmesini temenni 
ediyorum. Rabbim, tüm dünyada yüzlerin güldüğü, 
çocukların mutlu olduğu, barışın ve huzurun hakim 
olduğu, rızkımızın bereketlendiği ve sıhhatimizin 
daim olduğu bir bayram geçirmemizi nasip eylesin. Bu 
duygu ve düşüncelerle başta Akçaabatlı hemşehrilerim 
olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını 
yürekten tebrik ediyor, Yüce Allah’tan bir sonraki 
bayrama hep birlikte kavuşmamızı niyaz ediyorum.” 
Dedi.

Bayramlaşma töreninde duygu ve düşüncelerini 
dile getiren AK Parti Milletvekilleri Adnan Günnar, 
Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu ve Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez  iyi dileklerde bulunarak 
herkesin Ramazan Bayramını kutladılar.

Konuşmaların ardından Akçaabat Müftülüğü Şube 
Müdürü Erkan Bebek, Ramazan Bayramı duası yaptı 
ve vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek tokalaşarak 
bayramlaştı. Bayramlaşma töreni Akçaabat 
Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramların 
sunulmasıyla sona erdi.

AKÇAABAT'TA BAYRAMLAŞMA TÖRENI
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Akçaabat Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için kadınlara özel ‘Anlat Bakalım’ adlı 
yarışma ve ‘Her Kadın Bin Renk’ adlı resim sergisi 
düzenledi.

‘ANLAT BAKALIM’ ADLI YARIŞMAYLA DOYASIYA 
EĞLENDILER

 İkili gruplar halinde gerçekleştirilen yarışmaya 
toplamda 40 grup katıldı. Grup yarışmacılarının 
biri yasaklı kelimeleri söylemeden istenen kelimeyi 
anlatmaya çalışırken diğeri de tahminlerde bulunarak 
doğru bilmeye çalıştılar. Yarışmanın ardından kadınlar 
Pelin Karaağaçlı ile doyasıya eğlendiler. Günün anısına 
programa katılanlara el aynası ve tarak hediye edildi.

‘HER KADIN BIN RENK’ ADLI SERGIDE KADINLARIN 
ESERLERINI SERGILEDILER

Akçaabat Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle 30 kadın ressamın 
eserlerinin sergilendiği ‘Her Kadın Bin Renk’ konulu 
resim sergisi açıldı. 

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “8 Mart günü 
değil aslında yılın 365 günü kadınlarımızın günüdür. 
Sizler için ne yapsak az, neler söylesek yetersiz gelir. 
Çünkü kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini 
sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. 
Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, 
evlatlarımızın analarıdırlar. Zira bizler “ Cennet 
Annelerin Ayakları Altındadır” diyen Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın ümmetiyiz. 

Biz kadınlara pozitif ayırımı savunan, her daim 
imkanlarımız ölçüsünde kadınlarımızın yanında 
olan bir Belediyeyiz. Kadınlarımızın iş hayatında ve 
toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Kadınların sorunlarının ele 
alınacağı, önerilerinizin ve isteklerinizin bizlere daha 
hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla Kadınlarımızın 
yer alacağı çeşitli platformlar kuruyoruz. Biz bu 
dünyayı kadınların daha güzel yapacağına inanıyoruz. 
Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım 
olduğunu düşünüyoruz. Her biri kıymetli, değerli ve 
saygıdeğer olan siz kadınların önünde saygıyla eğiliyor 
ve kadınlara yönelik şiddetin her türlüsünü buradan 
bir kez daha yürekten kınıyorum. Her başarılı erkeğin 
arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bu sebeple eşim 
Yasemin Hanım’ın ve annemin nezdinde bütün 
kadınların 8 Mart Dünya Kadılar Gününü kutluyorum.” 
Dedi.

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLANDI
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, her 
yıl Mayıs Ayı’nın ikinci pazar günü kutlanan Anneler 
Günü’nde Akçaabat Yıldızlı Mahallesinde bulunan 
huzur evinde kalan yaşlı anneleri ziyaret ederek 
Anneler Gününü kutladı. 

Huzur evindeki tüm yaşlı annelerle tek tek sohbet 
edip onlarla keyifli anlar geçiren Başkan Ekim, 
“Annelerimiz evimizin bereketi, güneşimiz, ışığımız, 
mazimiz ve geleceğimizdir. Annelerimiz bütün kadim 
değerlerin anlam bulduğu ve her güzelliğin onlarda 
yeşerdiği kutsal insanlardır. Evlatları tarafından belki 
bugün aranmamış, belki sorulmamış, belki Anneler 

Günü kutlanmamış 
yaşlılarımızın bu 

anlamda bir 
yalnızlık 

ve 

yoksunluk hissetmelerine asla gönlümüz razı değil. 
Akçaabat Belediyesi olarak her yıl kutlanan Anneler 
Gününde ilçemizin çeşitli yerlerindeki annelerimizin 
yanına gidiyoruz. Binbir emekle, çileyle ve uğraşla 
vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeye gayret eden 
annelerimizin ellerini öpüyoruz, onlarla yakından 
ilgileniyoruz ve hayır dualarını alıyoruz. Annelerimizin 
bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları ve 
duaları olmasaydı bu dünya asla harika bir yer 
olamazdı.” Dedi. 

CENNET ANNELERIMIZIN AYAKLARININ ALTINDADIR

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
sözlerine şöyle devam etti; “Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammet (SAV) hadisi şerifinde ifade ettiği 
üzere cennet; bizi dünyaya getiren, ana rahmine 
düştüğümüz andan itibaren her türlü derdimize 
kocaman yüreğiyle göğüs geren annelerimizin 
ayağının altındadır. Ömrümüzce annelerimizi ve 
babalarımızı baş tacı etmeli gönüllerini yapmalı 
ve dualarını almalıyız. Annelerimiz yeri geldiğinde 
gözü pek bir vatanperver yeri geldiğinde cefakar yeri 
geldiğinde ise fedakardır. Kıymetlerini bilmeliyiz. Bu 
duygu ve düşüncelerimle ilk önce vatan uğruna şehit 
olmuş kadınlarımızın, evlatlarını kaybetmiş annelerin, 
kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin 
eşlerinin ve annelerinin, değerli eşim Yasemin 
Hanım’n, kendi annemin ve tüm annelerimizin 
gününü tüm kalbimle kutluyorum. Yüzlerinden 
gülücükler gözlerinden umut ışığı ve mutluluk eksik 
olmasın inşallah.”

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN 
NURI EKIM, HER YIL MAYIS AYI’NIN 

IKINCI PAZAR GÜNÜ KUTLANAN 
ANNELER GÜNÜ’NDE AKÇAABAT 

YILDIZLI MAHALLESINDE BULUNAN 
HUZUR EVINDE KALAN YAŞLI 

ANNELERI ZIYARET EDEREK ANNELER 
GÜNÜNÜ KUTLADI. 

BAŞ TACI ANNELERIMIZIN EN 
ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADIK
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Akçaabat’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünden 
başlayan kortej yürüyüşüyle program başladı. 
Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla devam 
etti. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri kapsamında okçuluk, judo, boks, bisiklet 
gibi spor dallarında dereceye giren sporculara İlçe 
protokolü tarafından ödülleri verildi.

Programda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin 
Ata'ya Cevabı ve şiirler okundu. Boks, Kick Boks, judo 
ve halk oyunları gösterileri sonrası kutlama programı 
sona erdi.

AKÇAABAT’TA LISELER ARASI FUTBOL 
TURNUVASI SONA ERDI

Akçaabat Belediyesi tarafından Liseler 
Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Akçaabat 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde öğrenciler arasında 
dayanışmayı, kaynaşmayı ve kardeşlik duygusunu 
pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 10 
okul ve 130 sporcu katıldı. Takımların kıyasıya 
mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise 
Harmancık Halı sahada yapıldı.

Büyük çekişmelere sahne olan final maçında 
penaltı atışları sonrasında Yıldızlı Anadolu Lisesi 
şampiyon oldu. Birlik, beraberlik ve dostluğun 
vurgulandığı turnuvada şampiyon olan takımın 
kupasını veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Amacımız, sporun çatısı altında birlik 
ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller 
yetiştirmektir” dedi.

Şampiyon olan takıma kupasını ise Başkan Ekim 
verdi. Turnuvada dereceye giren diğer takımlara, 
kupa ve madalya verilmesiyle program sona erdi.

19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
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D
oğu Karadeniz’in incisi, Arnavut kaldırımlı tarih 
kokan sokakları, merdivenleri, duvarları, çeşmeleri, 
ağaçları ve konaklarıyla ünlü Akçaabat’ın gözdesi 
Ortamahalle; yaz sezonunda yerli ve yabancı 
turistlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AKÇAABAT’TA YAŞAYAN TARIH; ORTAMAHALLE

Mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çeken Ortamahalle, adeta geçmişten 
günümüze kalan bir miras niteliği taşıyor. Yapısını günümüze 
dek sürdürmeyi başaran nadir yerleşim yerlerinden biri olan 
Ortamahalle, Doğuya bakan bir yamaç üzerine kurulmuş 
olup tarihi ve kültürel değerler açısından ülkemizin en zengin 
mahallelerinden biri.

Misafirlerine tabiat ile iç içe vakit geçirmenin yanında konaklama, yöre ürünlerinin tanıtımı, yöresel 
lezzetlerden tatma ve foto safari gibi farklı alternatifler de sunan mahalle, uzaktan bakıldığında adeta yağlı 
boya tabloyu andırıyor.

ÖZEL GIRIŞIMCILERE ÖRNEK OLDUK

Akçaabat’ta turizmi canlandırmak ve Akçaabat’ın gözdesi Ortamahalle’nin tanınırlığını arttırmak adına 
mahallede yer alan tarihi konaklar tek tek restore edildi. Çiçek kokan Arnavut kaldırımlı sokaklar ve cepheler 

YAZ SEZONUNDA 
ORTAMAHALLE’YI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Doğu Karadeniz’in incisi, 
Arnavut kaldırımlı tarih kokan 
sokakları, merdivenleri, 
duvarları, çeşmeleri, 
ağaçları ve konaklarıyla 
ünlü Akçaabat’ın gözdesi 
Ortamahalle; yaz sezonunda 
yerli ve yabancı turistlerini 
ağırlamaya hazırlanıyor.
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sağlıklaştırıldı; duvarlarında sevinçlerin, kederlerin, 
yaşanmışlıkların izlerini taşıyan konaklar restore 
edilerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. 
Sokak ve cephe sağlıklaşatırmalarında birinci etap 
bitti; ikinci etap çalışmaları için ilgili hazırlanan 
proje bakanlığa gönderildi. 

Akçaabat Belediyesi olarak güzel şehrimizin 
güzide mahallesinde yer alan Timurciler Konağı, 
Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı başta 
olmak üzere burada bulunan birçok konağı restore 
ederek turizme kazandırdık.Belediyemizin bu 
girişimi özel müteşebbislere de örnek oldu. Öyle 
ki bazı mahalle sakinlerimiz kendi yaşadıkları 
konakları ve bahçelerini aslına uygun olarak 
restore ederek yeme içme yeri olarak hizmete 
açtı. Ortamahalle, Akçaabat’ın tarihini yansıtan, 
kültürünü özetleyen bir mahalle niteliğindedir. 
Ortamahalle’de yer alan her evin kapısında güzel 
kokulu hoş görünümlü çiçekler bulunmaktadır. 
Timurcier Konağı’nın alt tarafında ise sanata ve 
sanatçıya verilen önemi ve desteği yansıtan sanat 
sokağı vardır. Akçaabat’ın en önemli simgelerinden 
biri olan Ortamahalle, ziyaretçilerine geçmişle 
bugünü sokaklarda yer alan hoş kokulu çiçekler 
eşliğinde nostaljik bir şekilde yaşatıyor. 

ORTAMAHALLE MÜZESI SANAT YUVASI OLACAK

1988'de büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edilen 
ve tarihi dokusunu koruyan Ortamahalle sınırları 

içerisinde kaynaklara göre 1332 yılında yapılmış ST. 
Michael Kilisesi ve ziyaretçiler tarafından henüz çok 
bilinirliği olmayan bir şapel yer almaktadır. 

Her köşesi tarih dolu olan Ortamahalle’deki ST. 
Michael Kilisesi’nin içini ve dışını aslına uygun 
olarak restore ettik ve Ortamahalle Müzesi olarak 
hizmete açtık. Müzenin içinde ve dışında Akçaabat 
Belediyesi olarak yaptığımız restorasyonçalışmaları 
neticesinde büyük bir bahçe elde ettik. Bu 
bahçeyisanatsal etkinlikler için açık hava galerisi, 
açık hava konserleri veya müzik dinletilerinin 
yapılabileceği bir yer olarak değerlendiriliyoruz. 
Gerek Ortamahalle konaklarımız gerekse 
Ortamahalle Müzemiz ziyaretçilerini bekliyor.

FILM VE DIZILERIN YENI MEKÂNI, ORTAMAHALLE

Ortamahalle’de yeni yapılan mekanlar, 
Ortamahalle Müzesi, sokak ve cephe 
sağlıklaştırmaları Türk Filmleri, yöresel filmler ve 
diziler ya da yöre sanatçılarının klip çekimleri için 
aranan yerlerden biri haline geldi. Bu durum yerli 
ve yabancı turistlerde Ortamahalle’yi ziyaret etme 
merakı uyandırdı. Kim istemez ki bugünde yaşayıp 
geçmişe yolculuk etmeyi…

Canlılığının yanı sıra güzel yüzüyle de ilgi çeken 
Ortamahallekonaklarında çayınızı yudumlarken 
etrafı şöyle bir izlediğinizde tüm ihtişamıyla tarihi 
doku size kendini sunacaktır.

Zor günleri büyük oranda geride bıraktık. Yeteri 
kadar evlere kapandık. Şimdi nefes alma zamanı 
geldi. Yaz geldi; havalar ısındı; doğa yeşerdi; güneş 
sıcak yüzünü gösterdi. Yeşille mavinin kucaklaştığı, 
dalga seslerinin etrafı şenlendirdiği Akçaabat’ı ve 
Akçaabat’ın gözdesi Ortamahalle’yi ziyaret etmenin 
zamanı geldi. Biz; yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz 
için gereken tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sizleri 
bekliyoruz… Buyurun şehrimize konuk olun… 

            Osman Nuri Ekim

                                   Akçaabat Belediye Başkanı

65



T
ürkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sık sık 
gençlerle bir araya geliyor ve onlarla samimi sohbetlere 
gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda Belediye Başkanı Ekim; Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Akçaabat Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 
genç öğrencilerle,  Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle, Akçaabat’ın en köklü okullarından biri olan 
Akçaabat Anadolu Lisesi öğrencileriyle,  Şehit Samet Uslu Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle, Akçaabat Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle ve Söğütlü İlkokulu’nun 
minik öğrencileri ile buluştu.

Samimi, dostça sohbetlerin gerçekleştiği buluşmalarda 
konuşan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, eğitim hayatından, 
mesleğinin niteliklerinden ve belediye başkanı olarak Akçaabat 
için hedeflerinden bahsediyor.

BAŞKAN EKIM, ‘GENÇLERIN TALEPLERINE UYGUN PROJELER 
GELIŞTIRIYORUZ’

Konuşmasına şu ifadelerle devam eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Özellikle ilçemizde var olan 
genç nüfusun Akçaabat’ta verimli vakit geçirebilecekleri ve 
eğlenebilecekleri alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu 
anlamda, Söğütlü Mahalle’mizde Kültür Merkezi inşaatının 
yapımına başladık.

Yine siz gençler için Akçaabat’a spor kompleksi kazandırıyoruz. 
Kültür ve Sanat etkinliklerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. 
Tiyatromuz, Türk halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarımız, 
horon kurslarımız, opera bale günlerimiz, konferanslarımız, 
müzik ve resim kurslarımız var. Bunların hepsi sizler için.

Spor faaliyetlerimizi de sizlerden gelen talepler doğrultusunda 
düzenliyoruz. Belediyemize ait Gençlik Merkezi’nde hemen hemen 
her spor dalında kursumuz var. Futboldan voleybola, okçuluktan 
masa tenisine kadar bir sürü spor kursumuz var. Online 

BU YÜZYILIN BILIM INSANLARI 
BUGÜNÜN GENÇLERI OLSUN
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olarak bunlara siz de başvuru yapıp ücretsiz olarak kurslarımıza 
katılabilirsiniz. Bunun haricinde yaptığımız bir sürü çalışmamız var. 
Gençler, lafın özü aslında siz istiyorsunuz; biz yapıyoruz.”

HER BIRI AYRI BIR CEVHER

Geleceğin mimarlarıyla bir arada olmaktan ve karşılıklı 
sohbet etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Ekim, 
“Çocuklarımız; en kıymetlilerimizdir. Hepimiz çocuklarımızı hayata 
en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Her biri pırıl pırıl; 
her biri ayrı bir cevher. Öğrenciler;  güncel konularla hem çok 
ilgililer hem de bilinçliler. Ne istediklerini bilen sağlam karakterli, 
farkındalık sahibi nesillerin yetişiyor olması beni gururlandırıyor. 
Belediye olarak çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 
Tiyatrodan spora, sanattan robotik kodlama gibi zihinsel güce 
yönelik aktivitelere her alanda çocuklarımızın gelişmesine daha çok 
katkı sağlayabilmenin peşindeyiz. Öğrencilerle bir arada olmaktan, 
onların sorularına ve isteklerine cevap vermekten mutluluk 
duydum.” Dedi.

RUTIN BELEDIYECILIK IŞLERINI ZATEN YAPIYORUZ; ASIL MESELE 
GENÇLERI DINLEMEK

 Başkan Ekim sözlerine, ‘Akçaabat Belediyesi olarak rutin 
belediyecilik hizmetlerimizi belirlenen programlar dahilinde 
gerçekleştiriyoruz. Biz, buraya gençler için neler yapabiliriz diye 
sohbet etmeye geldik. Sizler için buradayız. Bizler, tüm makamlarda 
emanetçiyiz. Bu makamları zamanı gelince sizlere, yarının büyükleri 
olan siz gençlerimize devredeceğiz. Rabbim, Belediye Başkanlığı 
makamımı güzel hizmetler yaparak devretmeyi bana nasip etsin.  
Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimiz, eminim ki ülkemizin 
her alanda ileri gitmesini sağlamak için çalışacaklardır. Benim 
gençlerimize naçizane tavsiyem; çok kitap okumak, spor yapmak ve 
teknolojik gelişmelerle yakından ilgilenmektir.” Şeklinde devam etti.

 KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE HERKESE AÇIKTIR

 Başkan Ekim, gençlerle sohbetinde gençlere kendisini 
istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini belirterek “Kapımız 
tüm vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır. Bizim düsturumuz 
gönül belediyeciliğidir. Gönlümüz tüm vatandaşlarımızı 
kucaklayabilmekten yanadır. Bugün ben sizin yanınıza geldim. Sizler 
gibi pırıl pırıl genç kardeşlerimi Akçaabat Belediye Başkanlığı’nda 
ağırlamayı çok isteriz.” Dedi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, gençlerden de bir istekte bulundu. “Alimler, bilim insanları, 
şairler, ozanlar dediğimizde hepimizin aklına geçmiş yüzyıllardan 
isimler gelir. Elbette bu şahıslar hepimiz için çok değerli. Benim 
gençlerden istirhamım, çok okuyup çok araştırmalarıdır. İlim ve 
irfan Peşinde koşmalarıdır. Gelişen teknolojiyi bilim için fayda 
sağlamak için kullanmalarıdır. Neden 21.yüzyılın ozanları, şairleri, 
yazarları, araştırmacıları, mimarları, edebiyatçıları, yazılımcıları 
vs. sizler olmayasınız? Her geçen gün gelişen dünyamızda ve 
teknolojide tüm bunları mümkün kılmak artık çok daha kolay. 
Değerli genç kardeşlerim, gelecek sizin ellerinizde şekillenecek. 
Geleceğimizin söz sahibi sizlersiniz. Geleceği bugünden 
tasarlamalısınız. İnanarak çok çalışırsanız başarı kaçınılmaz olur.” 
Dedi.

MILLI VE MANEVI 
DUYGULARIMIZI ASLA 
KAYBETMEMELIYIZ

 Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
sözlerini “Mesleklerinizde, 
kariyer hayatınızda ilerlerken 
unutmamanız gerek iki şeyi 
sizlere hatırlatmak istiyorum. 
Milli ve Manevi duygularımız. 
Çok iyi bir ressam olabilirsiniz, 
çok iyi bir mimar, mühendis 
vs. olabilirsiniz. Ama Milli ve 
Manevi Duygularımızdan uzak 
iseniz bunun bir anlamı yok.  Bu 
yüzden size büyük iş düşüyor. 
Üzerinizdeki sorumluluk çok 
fazla ama bir o kadar da kutsal. 
Bu sorumluluğunuz bilincinde 
olarak derslerinize çalışın ve 
geleceğinizi planlayın.” Diyerek 
sonlandırdı.

 Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
konuşmasının ardından gençler 
tek tek söz alarak istek, talep, 
şikâyet ve önerilerini dile 
getirdiler. Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in gençleri 
ziyaretinden ve sohbetinden 
fazlasıyla hoşnut kaldıklarını 
belirten gençler istişare 
buluşmalarının her iki taraf 
için de oldukça verimli geçtiğini 
söylediler.

 Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in Akçaabat 
Meslek Yüksekokulu ziyareti, 
genç kardeşlerimizle birlikte 
günün anısına hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.
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Akçaabat Kent Konseyi organizesinde Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat 
Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Akçaabat’ta aktif olarak faaliyet gösteren Akçaabat 
Kent Konseyi kuruluş işlemlerinde sonra geldiği 
Gençlik ve Kadın Meclislerinin yanında Mahalle 
Meclislerinin de kurulabilmesi için çalışmalarını 
hızlandırdı. Mahalle Meclislerinin kuruluş amacının 
ve işleyişlerinin ne olduğunun mahalle muhtarlarına 
anlatıldığı bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen 
toplantıya Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, 
Akçaabat Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Hotaman, 
Türkiye Muhtarlar Derneği Akçaabat Şubesi eski 
Başkanı Eyüp Gedikli ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Kıymetli muhtarlarım, 2019 
yılından bu yana birçok kez sizlerle bir araya gelerek 
istişareler yapıyoruz.  Ben birlik beraberliğe istişareye 
çok önem veriyorum. Ben karar verdim yaptım oldu 
bitti mantığı ile değil ortak akılla hareket etmek 
işlerimizi yapmak gayretindeyiz. İstişarede bereket 

vardır. Sizler mahallelerinizde bizlerin temsilcileri 
adeta çalışma arkadaşlarımızsınız. Fırsat buldukça 
sizlerle bir araya gelmeye gayret ediyorum. Hatta 
geçen haftalarda mahalle ziyaretlerine başladık. 
Müdürlerimizle mahallelere giderek oradaki sorunları 
dinliyor anında müdahale şansı yakalıyoruz. 
İmkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni eşit bir 
şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Şehirdeki sivil 
toplum kuruluşları ile sürekli bir aradayım. Şehrin 
dinamikleri ile istişareler çok önemli. Kent Konseyimiz 
başta olmak üzere ilçemizdeki bütün Sivil Toplum 
Kuruluşları ile sürekli dirsek temasındayız. Akçaabat 
Kent Konseyimiz önemli bir misyon üstlendi ve 
çalışmalarını sürdürüyor. Onlara bir yer tahsis ettik 
içini bitirip yeni yerinde güzel işler yapmalarına 
destek olacağız. Kent konseyini ve altında kurulan 
meclisleri çok önemsiyorum. Kadın meclisi, gençlik 
meclisleri kuruluyor. Mahalle meclisleri için sizlere yazı 
gönderildi. Lütfen duyarlı olun ve mahallelerimizde 
meclisleri kuralım. Sizlere çok katkı sağlayacağına 
inanıyorum.” Dedi.

Programın sonunda muhtarlara üstün gayretlerden 
ve çalışmalardan ötürü teşekkür belgeleri takdim 
edildi.

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM 
MUHTARLARLA BIR ARAYA GELDI
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Türkiye Halk Oyunları 
Federasyonu (THOF) bölge 
müsabakaları 14-15 Mayıs 2022 
tarihinde Gümüşhane'de yapıldı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı 
süren Halkoyunları yarışmasında 
Akçaabat Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü, erkekler büyükler  
kategorisinde bölge ikincisi oldu.

Akçaabat Folklor Gençlik ve Spor 
Kulübü; Yıldızlar kategorisinde kız 
ekibiyle yarışmaya katılarak bölge 
ikincisi oldu.

Akçaabat Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü ve Akçaabat Folklor 
Gençlik ve Spor Kulübü; elde ettikleri 
başarılı dereceler ile ilçemizi ülke 
genelinde layıkıyla temsil ettiler.

HALKOYUNLARINDA YINE AKÇAABAT’I 
GURURLANDIRDILAR

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanları ile bir araya 
gelerek sohbet etti.

Trabzon Üniversitesi Bizim Göz Bebeğimizdir

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Üniversitesine verdiği önemi şu sözlerle dile 
getirdi; “Sevgili gençler, Trabzon 
Üniversitemiz biliyorsunuz kanunla 
Akçaabat’ta, Akçaabat sınırları 
içerisinde kuruldu. Bu bizim için, 
Akçaabat’ımız için çok önemli 
bir karar. Trabzon üniversitemiz 
bizim göz bebeğimiz. Trabzon 
Üniversitesi bize emanet olduğu gibi 
Üniversitemizin öğrencileri olan sizler 
de bizim emanetlerimizsiniz. Onun 
için bizler daima sizin yanınızdayız. 
Hem merkezi hükümetimiz hem 
de yerel yönetimler olarak bizler 
gençlere yani sizlere yönelik önemli 
yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki bu ülkenin geleceği sizlersiniz.”

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM ÖĞRENCI KONSEY 
BAŞKANLARIYLA BULUŞTU
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Akçaabat Belediyesi, yediden yetmişe 
onlarca sporseveri sporun her dalıyla 
buluşturmaya devam ediyor. 

Akçaabat Belediyesi bünyesinde açılan 
spor kurslarına rağbet her geçen gün daha 
da artıyor. Açılan spor kursları sayesinde 
ilçedeki gençler, çocuklar, kadınlar ve bütün 
sporseverler hareketsiz yaşamdan uzaklaşıyor. 

Akçaabat Belediyesi bünyesinde açılan 
Yaratıcı Drama ve Eğitsel Oyunlar Etkinlikleri 
kursu, Yüzme kursu, Step-aerobik-pilates 
kursu, robotik kodlama kursu, voleybol kursu, 
basketbol kursu, futbol kursu, karate kursu, 
judo kursu, masa tenisi kursu, okçuluk kursu, 
bisiklet kursu, besyo hazırlık kursu, sporla iç 
içe yaşam kursu gibi tüm kurslar, alanında 
uzman antrenörler tarafından veriliyor. Ayrıca 
özel gereksinimli bireyler arasında da eşitliği 
sağlamak ve toplumsal hayata adaptasyonunu 
kolaylaştırmak için de çeşitli kurslar açılıyor.

SPORSUZ GENÇLIK DÜŞÜNÜLEMEZ

“Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan 
Akçaabat’ta tüm vatandaşlarımızı sporun her 
dalıyla tanıştırmaya özen gösteriyoruz.” diyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
hareketsiz yaşamdan uzaklaşacağını belirtti. 
Başkan Ekim, “Metrekaresine bir sporcu 
düşen Akçaabat’ta spor çok önemlidir. Öyle 
ki Cumhuriyet’le yaşıt Sebatspor kulübümüz 
dahi vardır. Biz, herkesin hareket etmesini 
ve spor yapmasını istiyoruz. Bunun için 
belirli periyotlarda her branşta gençlere, 
kadınlara, çocuklara ve sporseverlere yönelik 
spor kursları açıyoruz. Kurslarımız alanında 
uzman eğitmen ve antrenörler tarafından 
veriliyor. Bu bağlamda Akçaabat Belediyesi 

AKÇAABAT SPORLA IÇ IÇE
Akçaabat Belediyesi bünyesinde 

açılan spor kurslarına rağbet her 
geçen gün daha da artıyor. Açılan spor 

kursları sayesinde ilçedeki gençler, 
çocuklar, kadınlar ve bütün sporseverler 

hareketsiz yaşamdan uzaklaşıyor. 

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Gençlik Merkezi’miz de spor anlamında gerekli donanıma 
sahiptir. Bedensel sporlara yönelik kurslarımızın yanında 
akıl becerilerine yönelik Robotik Kodlama gibi kurslarımız 
mevcuttur. Akçaabatlı hemşehrilerimiz istiyor; biz belediye 
olarak yapıyoruz. Hizmette de sporda da dur durak yok. Her 
şey tüm hızıyla devam ediyor.” Dedi.

HAREKET ŞART

Sağlığımızı korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için spor 
şarttır diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Teknolojinin her geçen gün daha da hızlanarak geliştiği bir 
çağdayız. Teknolojinin gelişmesiyle hareketsiz yaşam baş 
gösterdi. Hareketsiz kalmanın sağlığımız üzerindeki olumsuz 
etkileri hepimizin malumudur. Bu olumsuzluklardan da en 
çok etkilenen çocuklarımız ve gençlerimizdir. Biz belediye 
olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve hareketsiz yaşam süren 
herkesi spor yapmaya teşvik ediyoruz ve bunun için farklı 
branşlarda birçok spor kursu açıyoruz. Spor yapmak; rekabet 
gücünü arttırır, günlük aktiviteleri destekler, vücuttaki 
kas deformasyonları ve kas gücü kayıplarını önler. Yani 
sağlam kafa her yönüyle sağlam bir vücutta bulunur. Ayrıca 
gençleri ve çocukları açtığımız spor kurslarına teşvik ederek 
sosyalleşmelerine ve verimli vakit geçirmelerine katkı 
sağlıyoruz. Sporla meşgul olan gençlerimiz ve çocuklarımız 
zararlı alışkanlıklardan ve faydasız ortamlardan da uzak 
kalmış oluyor. Geleceğimizin mimarları gençlerimiz ve 
çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Onları en iyi şekilde hayata 
hazırlamak bizim en önemli sorumluluklarımızdandır.” Dedi
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YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI
Belediyemiz ve Akçaabat Gençlik Spor Ilçe Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen Yaz Spor Okullarının Açılış 

töreni Söğütlü Atletizm Sahasında yapıldı.

Yaz Spor Okulları’nın açılış törenine Ortahisar 
Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Engin Uzun, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcileri, spor antrenörleri, sporcular ve aileleri 
katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Öğrencilerin yaz 
tatillerini verimli değerlendirmesi ve faydalı 
aktiviteler yapması amacıyla, bugün Akçaabat’ımızda 
Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştiriyoruz.  
Çocuk ve genç Sporcularımızın yaşadıkları 
heyecanı ve gözlerindeki sevinci görmek beni son 
derece mutlu ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz 
geleceğimizin teminatıdır. Onlara yapılan yatırım 
geleceğimize yapılmış demektir. Çocuklarımızın 
sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmesi için neler 
yapılması gerekiyorsa; hangi kurumlarla ne gibi 
işbirliği yapılması gerekiyorsa; Akçaabat Belediyesi 

olarak bizim buna hazır olduğumuzu buradan ifade 
etmek istiyorum. “dedi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Akçaabat 
Belediyesi Olarak Şehrimizde spora ve sporcuya 
elimizden geldiğince imkânlarımız ölçüsünde katkı 
salamaya çalışıyoruz. Spor İşleri Müdürlüğümüz 
bünyesinde yıl boyunca değişik kategorilerde spor 
kurslarımız uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. 
Step Aerobikten Futbola, Voleyboldan Yüzmeye 
kadar 14 farklı branşta kursumuz Belediyemiz 
bünyesinde devam ediyor. Bunun yanında şehrimize 
Spor yatırımları kazandırma adına var gücümüzle 
çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz Söğütlü Atletizm 
Stadı Akçaabat’ımız için büyük bir kazanımdır. Zira 
2010 yılında EYOF burada yapıldı. Bu alanın hemen 
ön tarafında spor lisesi kompleksi yapılıyor. Onun da 
ön kısımda iki adet sentetik saha yapılacak.  Yaylacık 
Mahallesi Sahil kısımda içerisinde kapalı spor 
salonu, yüzme havuzu, gençlik merkezi ve stadyum 
olan, spor kompleksi diye ifade ettiğimiz tesislerin 
projelerini bitirdik ve bir veya iki tesisin ihalesini 
yapmaya hazırlanıyoruz. Belediyemiz imkânları ile 
Mahallelerimizde uygun bulduğumuz alanlara butik 
sahaların olduğu yaşam alanları oluşturuyoruz. 
Bu yatırımlardaki amacımız yarınlarımız olan 
gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak 
yetişmeleri sağlamaktır.”

Başkan Ekim konuşmasını şöyle bitirdi. 
“Öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmesi 
ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla açılışını 
gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sporcularımıza başarılar 
dilerken ailelerine de çocuklarını bu faydalı okullara 
yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
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BAŞKAN OSMAN NURI EKIM DOKKAF 
KATILIMCILARI ILE BULUŞTU

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı katılımcıları ve 
görevlileri ile Akçaabat’ta bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Koordinesinde ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde ev sahipliğinde bu yıl 
Trabzon’da üçüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz 
Kariyer Fuarı Gala Gecesi Akçaabat Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Akçaabat’ta yapıldı.

Akçaabat’ta yapılan programa Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin 
Aşıkkutlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Üniversitelerin öğretim görevlileri, DOKKAF 
görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde bölgemizdeki 
yedi üniversitenin paydaşlığında düzenleniyor. 
Fuar alanında mühendislikten sanayiye, eğitimden 
iletişime kadar her bölümden öğrencilerine ve 
mezunlarına yönelik yüzlerce firma stantlarını kurdu. 
Bu kapsamlı fuarda, mezun ve mezun adayları için iş 
imkânı, öğrenciler için staj imkânı bulabilecekleri bir 
ortam oluşturuldu. Kazan Kazan metodu kapsamında 
firmalar elde edecekleri CV havuzu ile iyi yetişmiş 
öğrencileri seçme imkânı bulurken, öğrenciler de 
kendilerini geliştirebilecek okul hayatları sürecinde 

stajlarını yapabilecekleri alanlarına uygun kurumları 
keşfetme imkanına sahip oluyorlar. Bu kapsamda 
organize edilen fuarımızın başta geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimize, şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor; 3. Doğu Karadeniz Kariyer 
Fuarının (DOKKAF) organizesinde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Fuarın yapıldığı Medical Park Stadyumunda 
inşallah bu yıl  “ O Sene Bu Sene” diyerek 
Trabzonspor’umuzun şampiyonluğunu kutlamayı 
rabbim bizlere nasip eder temennisi ile sözlerime 
son verirken katılımlarınızdan ötürü sizlere sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, hepinize hayırlı akşamlar 
diliyorum. Kalın Sağlıcakla.” Dedi.
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A
kçaabat Belediyesi tarafından ilçedeki kamu 
kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimi 
güçlendirmek amacıyla organize edilen 
Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın ödül 

töreni Söğütlü Spor Park Söğütlü Halı Sahada yapıldı.

Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında 26 takım, 
300 sporcu yer alırken toplamda 79 maç oynandı. 
Maçların her biri birbirinden heyecanlı ve çekişmeli 
geçti. Rekabetin hat safhada olduğu turnuvada sporun 
getirdiği dostluktan ve centilmenlikten taviz verilmedi.

SAHADAKI DOSTLUĞU SEYRETMEK GÖNLÜMÜZÜ 
ISITTI

‘Sahada güzel oynanan bir futbol var ancak bizi 
gururlandıran sahada maç yapanların dostluğu, 
kardeşliği ve centilmenliği oldu.’ diyen Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “26 takımın yer 
aldığı turnuvada maçlar centilmenlik çerçevesinde 
oynandı. Şunu belirtmek isterim ki aslında burada 
kazanan futboldan ve maç skorundan ziyade kardeşlik 
olmuştur, birlik ve beraberlik olmuştur, Akçaabat 
olmuştur.  Bu tür etkinliklerle kurumlar arasındaki 
bağlar güçleniyor. Akçaabat kültür, sanat ve turizm 
şehri olduğu kadar spor şehridir de. Sporun her 
dalını her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya özen 
gösteriyoruz. Toplamda 79 çekişmeli müsabakanın 
sonunda nihayet bu akşam kazanan belli oldu. 

Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora 
verdiğimiz desteği imkanlarımız ölçüsünde devam 
ettireceğiz” dedi.

Turnuvada birincisi Akçaabat İlçe Tarım 
Müdürlüğü Spor Takımı olurken ikinciliği Akçaabat 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Spor Takımı, 
üçüncülüğü Akçaabat Emniyet Müdürlüğü Spor 
Takımı dördüncülüğü ise Akçaabat Cumhuriyet 
Ortaokulu SporTakımı elde etti. Kurumlar Arası 
Futbol Turnuvasının en centilmen takımı Akçaabat 
TEDAŞ Spor olurken Turnuvanın Gol Kralı 21 gol atan 
Akçaabat Adliye Spor Takımı oyuncusu Mahmut Usta 
oldu.

KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI 
DÜZENLENDI
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A
kçaabat Belediyesi’nin organizesinde 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 
geliştirilen Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Projesi (OLİ), Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde 

ve İlçedeki belirlenen okullarda programlar düzenlendi. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi genç nesilleri 
erken yaşta spor kültürüyle tanıştırmak, spor yoluyla 
bedensel ve sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine 
katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği Spor Kültürü ve 
Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), Türkiye genelinde altmış 
beş şehri ziyaret etti ve ortalama 2,5 milyon öğrenci ile 
buluştu. 

SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA OLUR

Sanatın ve sporun her dalını her yaştan bireyle 
buluşturmaya, gençlere ve çocuklara sağlıklı yaşam 
felsefesini aşılamaya büyük önem veren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konu ile ilgili 
düşüncelerini şöyle ifade etti; “Sağlıklı ve kaliteli bir 
yaşam ancak ve ancak sporla mümkün olur. Spor 
beraberinde hayatımıza; dengeli beslenmek, düzen ve 
disiplin içerisinde yaşam sürmek, zinde olmak, ahlak 
sahibi olmak, iyi insan olmak ve çalışkan olmak gibi 
artıları getirir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği 

gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bedenimizi 
sporla ruhumuzu da sanatla doyurmalıyız. Zira, spor ve 
sanat iç içedir; birbirini destekleyip geliştiren önemli 
elementlerdir. Biz, belediye olarak Akçaabat’taki 
gençlerimize ve çocuklarımıza sporu ve spor kültürünü 
erken yaşta aşılamaya önem veriyoruz. Bu sebeple 
çeşitli spor dallarında kurslar açıyoruz. Gayemiz; her 
yaştan vatandaşımızı becerisi olduğu spor dalıyla 
buluşturarak hareketli ve sağlıklı yaşam sürmelerini 
sağlamak.

OLI ÇOCUKLARA SPOR KÜLTÜRÜNÜ 
AŞILADI

75



T
rabzonspor’un Süper Lig Şampiyonu 
olmasıyla şehre ayrı bir hava geldi. 
Özellikle Antalyaspor ile oynanan ve 
2-2 sonuçlanan karşılaşma sonrasında 
kutlanan şampiyonlukta ortaya çıkan 
görüntüler Dünya’nın gündemine oturdu. 

Akçaabat’ta sokaklar bordo-mavi bayraklarla 
donatıldı. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk, 
büyük coşkuyla kutlandı. Trabzonspor’a gönül veren 
taraftarlar Yaylacık Çimeni’nde gerçekleştirilen 
şampiyonluk kutlamalarında gönüllerince eğlendiler. 
Oldukça renkli anlar yaşanan kutlamada konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim. 

Coşkunun en üst düzeyde olduğu şampiyonluk 
kutlamalarında en küçük olumsuz duruma mahal 
vermeyen Trabzonspor taraftarına yürekten 
teşekkür etti. Tüm dünyaya örnek olduk diyen 
Başkan Ekim, “Hasretle beklenen Trabzonspor 
şampiyonluğunu kurşun sıkmadan, silah 
atmadan, başkasının malına ve canına zarar 
vermeden kutlayan kıymetli taraftarlarımızı 
yürekten tebrik ediyorum. Tüm dünyaya 
şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini 
gösterdik; örnek olduk. Ayrıca canla başla 
mücadele eden Trabzonspor oyuncularına da 
bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür 
ediyorum. Trabzonspor; Karadeniz’le, Trabzon’la, 
Akçaabat’la bütünleşmiş bir futbol takımı. 
Trabzonspor; bir yaşam tarzı; Trabzonspor bir 
sevda. Her zaman takımımızın arkasında ve 
destekçisiyiz. Takımımıza her daim başarılar 
diliyorum.” Dedi.

TRABZONSPOR’UN SÜPER LIG ŞAMPIYONU OLMASIYLA ŞEHRE AYRI BIR HAVA GELDI. ÖZELLIKLE 
ANTALYASPOR ILE OYNANAN VE 2-2 SONUÇLANAN KARŞILAŞMA SONRASINDA KUTLANAN 

ŞAMPIYONLUKTA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DÜNYA’NIN GÜNDEMINE OTURDU. 

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GIBI
AKÇAABAT'TA BORDO MAVI
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A
kçaabat Belediyesi organizesinde Erdoğan Arıkan'la Trabzonspor ve Spor konulu konferans düzenlendi.

Erdoğan Arıkan, salonu dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. ‘Trabzonspor ve Spor’ 
adlı konuşmasına ‘Trabzonspor, Türk futbol tarihinin seyrini değiştiren takımdır.’ diyerek başladı. 
Arıkan sözlerine şöyle devam etti; “Trabzonspor bu sene 40 bin taraftarıyla şampiyonluğu kutlayacak. 

Bu şampiyonluk çok beklendi. Taraftar, bu şampiyonluğu nesilden nesile dilden dile anlatacak; aktaracak. 
Trabzonspor’un Anadolu takımlarının arasından sıyrılmasında ve bugünlere gelmesinde taraftarın Trabzonspor’a 
karşı olan derin sevgisi ve bitmeyen desteği büyük rol oynar. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında gittiğim her 
yerde Anadolu takımlarının Trabzonspor’a olan hayranlıklarına ve ilgilerine şahit oluyorum. Trabzonspor, bu 
ülkenin hem güzel hem de örnek takımlarından biridir. Sezon başından beri şampiyonluk için bütün adımlar çok 
dikkatli ve çok planlı atıldı. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Artık 
Trabzonspor taraftarına şampiyonluk duruşunu hissetmek ve göstermek 
düşüyor. Belki de Trabzonspor taraftarı tarafından Türk futbol tarihinin 
en coşkulu şampiyonluğu kutlanacak. Spor da şampiyonluk kutlaması da 
dostlukla, barışla, anlayışla, hoşgörüyle ve kardeşlik duygularıyla güzel.” 

SIZIN SEVINCINIZ BAŞKALARININ GÖZYAŞI OLMASIN!

Erdoğan Arıkan, konuşmasında şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili çok 
önemli bir noktaya da değindi. Arıkan, “Trabzonspor taraftarı yıllardır 
bu şampiyonluğu bekliyor ve buna hazırlanıyor. Ama herkesten rica 
ediyorum şampiyonluk kutlamalarımızda silah kullanmayalım. Havaya 
sıkılan her kurşun başka birinin canına kast etmeye hazır olarak 
bekliyor. Yıllarca beklenilen bu şampiyonluğun sevinci acıya, kedere 
ve gözyaşına dönüşmesin. Hiçbir şampiyonluk başkasının canından 
daha kıymetli değildir. Herkese örnek olan Trabzonspor’un değeri 
taraftarlarının bu konuda büyük özveri göstereceğine inanıyorum.” Dedi.

ERDOĞAN ARIKAN’LA
TRABZONSPOR VE SPOR KONUŞULDU
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İ
nsanoğlu tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir takım eşyalar yapmış, bu eşyalara 
emeğini, bilgisini, becerisini, hissiyatını katarak el 
sanatlarını oluşturmuştur.

Sanayileşmenin getirdiği ekonomik ve toplumsal 
değişiklikler geleneksel el sanatlarımızın büyük 
kısmının kaybolmasına, yozlaşmasına ve değişikliğe 
uğramasına neden oldu. El sanatlarımızın aslına 
uygun bir biçimde korunarak yaşatılmasının 
ekonomiye, istihdama, kültürel dokuya ve turizme 
katkısının büyük olacağı da su götürmez bir gerçektir.

BIR MESLEK
                  BIR GELENEK
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DEMIRE CAN VERENLER

Kalaycılık, bakırcılık, sepetçilik, mestçilik ve adını 
teknolojinin hakim olduğu devrimizde unuttuğumuz, 
hatırlayamadığımız daha birçok meslek zamanla 
kayboldu veya kaybolmaya yüz tuttu.

Kimimizin belleğinde tatlı bir anı, kimimizin ise 
belleğinde kaydı olmayan fakat duyduğumuz birer 
sözcük ya da ses olarak kaldı. Sanatın ve zanaatın 
bir arada olduğu demircilik mesleği de artık tarihe 
karışmak üzere.

Eskiden her köyde bir demirci dükkânı bulunurdu. 
Motorlu taşıtların parmakla gösterildiği o devirlerde 
köyün demircisi, köy ahalisinin eli ayağı gibiydi. 
Demirciler; çırak yetiştirir, ahiliği öğretir, sevmeyi 
saygı göstermeyi ve sabretmeyi hem kendilerinin hem 
çıraklarının iliklerine kadar işlerlerdi.

Madenlere biçim vermeyi bilen ve usta elleriyle 
sanatla zanaatı birleştirme marifetine sahip demirciler, 
kor ateşte yumuşattıkları demire örs üzerine inen 
çekicinden kıvılcımlar çıkararak şekil verirlerdi çeşitli 
aletler yaparlardı. Ateşin içinde kor gibi kızmış demir 
çubuğu kıskacıyla alıp örsün üzerine yerleştirir, 
kolunun kuvvetini ayarlayıp istediği noktanın tam 
üstüne indirir indirmez maden parçası sanki bir kâğıt 
gibi eğilip bükülür, çekicin altında uzayıp yayılır ve 
bir kazma, bir saban demiri haline geliverir. Bazen de, 
süslü bir bahçe kapısı, işlemeli bir balkon korkuluğu, 
hatta güzel bir çiçek demeti olup çıkar.

ÇEKIÇ SESIYLE KALFA YETIŞTIREN USTALAR

Demirci ustaları bilir; demire şekil vermek ancak 
ve ancak kor ateşte mümkün olur. Ateşin korunu 
sağlamak da kalfanın kutsal görevidir.

Kalfalar, körük yardımıyla kor ateşe kömür atarlar. 
Ateş harlansın diye. Usta, harlı ateşe elinde kıskacıyla 
tuttuğu demiri koyuverir. Demir yeteri kadar ısınıp 
yumuşayınca ateşten çıkar ve örsün üzerine yayılır. 

Bir eliyle kıskacı tutan usta diğer eliyle çekici sallar örs 
üzerindeki şekil almaya hazır olan yumuşamış demire. 
Ustanın çekiç vuruşunun açısına ve vuruş şiddetine 
göre demirci kalfası da balyozuyla demiri dövmeye 
başlar. Balyozun aynı yere vurması gerekiyorsa usta 
çekicini örse yavaş yavaş vurur. Usta çekicini örse yan 
tuttuğu zaman balyozla vurma işlemi de durur.

Demirci ustalarını, bir orkestrayı yöneten şeflere 
benzetmek yanlış olmaz. Çünkü kalfalar çekiçlerini ne 
zaman vuracaklarını ustanın çekiç ritmiyle belirlerler. 
Mesela dört kişinin kullandığı büyük balyozlar kor 
halindeki demirin üzerine inip kalkarken herhangi 
birinin diğerine çarpmaması bu işlemin nasıl bir uyum 
içinde yürüdüğünün en önemli delilidir.

Kömür kokusu ve kömür isi içerisinde her işlerini 
kendilerinin yaptığı ustaların maharetli ellerinden 
çıkan bazen çelik bazen de yumuşak demirden yapılan 
aletler gerçek birer alın teri el emeği ürünüdür.

Demircilik; güçle birlikte zarafet, incelik, dikkat, 
ciddiyet ve titizlik isteyen bir meslektir.

Sevgili hemşehrilerim,

İnsan hafızası her şeyi unuturmuş da sadece sesleri 
ve kokuları unutmazmış. İnanıyorum ki hala çekiç 
sesleri kulağımızda çınlıyor; kömür ve demirle karışık 
alın teri kokusu burnumuzda tütüyor. Ben, demircilik 
mesleğinin inceliklerini yılların eskitemediği Ali 
Rıza Bulut ustadan dinledim, öğrendim ve siz değerli 
okurlarıma anlattım. Kıymetli Ali Rıza ustama sağlıklı 
ve uzun ömürler diliyorum.

Günümüz dünyasındaki teknoloji her geçen 
gün daha da ilerliyor ve insan hayatında neredeyse 
imkansız denen hiçbir şey kalmıyor. Teknolojiyle 
birlikte birçok şey insanlar için kolay ve ulaşılabilir 
hal alıyor. Bu süreçte bazı meslekler bu popülerizme 
direnemiyor ve maalesef ki kaybolmaya başlıyor. 
Umarım ki bu yazım sizlerin hafızasında eskileri 
canlandırmıştır. Unutmamak gerekir ki emek verilen 
ter dökülen ilmek ilmek işlenen her şeyin kıymeti 
ölümsüzdür.

Dip not olarak eklemek isterim;

Her geleneksel mesleğin olduğu gibi demirciliğin 
de bir meslek piri bulunmaktadır. Dâvûd Peygamber 
demircilerce pir olarak kabul edilmektedir. Geleneğe 
göre, demiri yumruğuyla döven Hz. Dâvûd ayrıca 
demirci kıskacını da icat eden kişidir. Bu yüzden 
demircilik mesleğine Peygamber Mesleği de 
denilmektedir.

    Osman Nuri Ekim

       Akçaabat Belediye Başkanı

Ocak/Haziran 2022
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Akçaabat’ın önceki dönem Belediye Başkanlarından Emin 
Hacımusaoğlu’nun vefatı vesilesiyle Akçaabat’ta tören düzenlendi

Akçaabat Belediyesi önü Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene; 
Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan yardımcısı Serkan Özdemir, önceki 
dönem Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Eski Milletvekili Ali Kemal 
Başaran, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, ilçenin önde gelen 
isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenaze töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Sözlerin düğümlendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündeyiz. 
Bizim için, Akçaabat Belediyesi ailesi için, Akçaabat’ımız için hüzünlü bir 
gün.  Önceki dönem Belediye Başkanlarımızdan Emin Hacımusaoğlu’nu, 
değerli büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Rabbim rahmetiyle 
muamele eylesin. Mekânı cennet olsun. 24 Şubat 1944 tarihinde 
Akçaabat Ortamahalle’de dünyaya gözlerini açan Emin amcamız 28 Mart 
2022 tarihinde dünyaya gözlerini yumdu. 78 yıllık bir ömür. Bu ömrün 
yaklaşık 30 yılını Belediyecilikle geçirdi. Bugün de burada kendisine karşı 
son vazifemizi yerine getiriyoruz. Emin Hacımusaoğlu Başkanımız başta 

olmak üzere ahirete irtihal eden başkanlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler dilerim. 
Emin amcamızın kederli ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Akçaabat’ımızın bağı sağ olsun.” Dedi. 

Akçaabat Belediyesi önü Atatürk Parkı’ndaki törenden sonra Emin Hacımusaoğlu’nun naaşı Ak Cami’nin önüne 
getirilerek burada cenaze namazı kılındı. 

BELEDIYE BAŞKANIMIZA SON GÖREV

S
ağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Bağımlılık Çalıştayı, İlçe Sağlık Müdürlüğü 
koordinesinde Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay’ında duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “ İlçe Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele konulu 
programa hepiniz hoş geldiniz. Bağımlılıkla mücadele konusunda 4 konu ele alınacak. İlk Başlık madde 

bağımlılığı, ikincisi tütün yani sigara bağımlılığı, üçüncüsü alkol bağımlılığı dördüncüsü ise son zamanlarda sıkça 
duyduğumuz davranışsal bağımlılık. Baktığımızda bu dört maddenin hepsi ile mücadelenin başında eğitim ve 

öğretim geliyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı dediğimiz sadece 
fiziksel olarak madde bağımlılığı değildir aslında. Bir de şu anda 
gençliğimizin bağımlı hale geldiği dijital eroin bağımlılığı olarak 
ifade edebileceğimiz bir de tablet ve telefon bağımlılığı ortaya çıktı. 
Eğer ilçemizde veya ailelerimizde bu tür sıkıntılar varsa ve giderek 
büyüyorsa, bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir. Bu 
sorunları ilk önce yöneticiler olarak bizler ve anne babalar olarak 
sizeler kendinizde aramalısınız.  Elbette önleyici polisiye tedbirler, 
rehabilitasyona yönelik sosyal programlar, tedaviye yönelik sağlık 
hizmetleri önemlidir. Bu yüzden bizler belediye olarak bu konuda 
“Sanat Bütün Kötülüklerin Panzehridir” sloganı ile bütün halkımıza 
hitap edecek kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Yediden yetmişe 
her yaştan vatandaşımızın katılabileceği, tiyatro müzik konser 
yarışma gibi faaliyetlerle halkımıza kötülüklerin panzehrini sanatı 
aşılıyoruz. ” Dedi.

AKÇAABAT’TA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI YAPILDI
B e l e d i y e  B ü l t e n i
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