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01 Ocak Cuma günü başlayan, 31 Aralık Cuma günü 
sona eren yıl; 21. yüzyılın 21. Yılı: “2021”. 

Şüphesiz 2021, son yılların en çok konuşulan yılı 
oldu. Felaketler, doğal olaylar, teknolojik gelişmeler, 
yatırımlar ve yenilikler hemen hepsi 2021 yılına 
denk geldi. Türk Bilim İnsanlarının geliştirdiği milli 
aşı TÜRKOVAC’ın şehir hastaneleri başta olmak üzere 
uygulanmaya başlanması 2021 yılının müjde yılı 
olarak hafızalarda yerini almasına vesile olmuştur.

Tüm Dünya’yı olduğu gibi Ülkemizi de etkisini 
altına alan Covid – 19 pandemisinde 2021 yılında 
Ülkemizde normalleşme sürecine girilse de ortaya 
çıkan yeni varyantlar endişelere neden olmaya devam 
ediyor. Çin’in Wuhan Kentinde başlayan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Ülkemizde ilk 
vakasını 11 Mart 2020 tarihinde göstermişti. Bugünden 
sonra artan vaka sayıları neticesinde kısıtlamalar 
hayatımızdaki yerini alarak her türlü sosyal kültürel ve 
spor faaliyetlerden uzak kalınmıştı. Aşı çalışmalarının 
tamamlanması, aşı tedarikinin sağlanması ve hızlıca 
aşı uygulanmasına başlanılması Ülkemizde pandemi 
sürecindeki normalleşmeyi başlatmış ve uygulanan 
yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlatmıştır. 
Nihayet 2021 yılında normalleşme sürecinin 
başlaması vesilesiyle hasreti çekilen günlere, maske 
mesafe ve hijyen kuralları kapsamında, yeniden 

dönüldü. Tiyatro, sinema, konserler ve etkinliklere 
kavuşanlar sanatla hasret giderdiler. Öğrenciler EBA 
TV yerine okullara giderek eğitimlerine başladılar ve 
arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Doğal afetler ve Ülkemizde yaşanan Orman 
yangınları bizleri 2021 yılında hüzne boğdu. 
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Akdeniz, 
Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki 49 ile yayılan 299 orman yangınında 8 
kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman 
ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can 
verdi. Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinden yangın 
söndürmeye destekler gelirken diğer Ülkeler de 
desteklerini esirgemedi. Aralarında Azerbaycan, 
Ukrayna, Rusya, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran’ın 
da bulunduğu birçok ülke personel ve araç desteğiyle 
yangın söndürme ekibimiz arasında yerlerini aldı. 
Karadeniz’de etkili olan aşırı yağış sonrasında 
meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonrasında 
Kastamonu, Sinop, Bartın ve Artvin illerinde 88 
kişi hayatını kaybederken 230 kişi yaralandı. Bu 
felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum. 
Rabbim Ülkemizi bu ve bunun gibi felaketlerden 
korusun. İnşallah Ülkemizde böyle felaketler bir daha 
yaşanmaz. 

BİR CUMA 
GÜNÜYDÜ

2021
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Tüm bunlar yaşanırken Devletimiz tüm birimleriyle 
çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanlığımız 
başta olmak üzere; Sağlık Bakanlığımızdan İçişleri 
Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımızdan Tarım ve Orman Bakanlığımıza 
kadar Tüm Bakanlıklarımız salgınla mücadeleden 
afetlerle mücadeleye kadar, yatırımlardan üretime 
ve terörle mücadeleye kadar çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan 
Bilim Kurulu koronavirüsle mücadele kapsamında 
başarılı çalışmalar yapmıştır. İçişleri Bakanlığımız 
terörle mücadelede takdire şayan çalışmalar yaparak 
terör örgütlerine göz açtırmamış adeta ülkemizde 
terörü bitirme noktasına getirmiştir.  Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Tarım ve Orman 
Bakanlığımız doğal afetler ve yangınla başarılı bir 
şekilde mücadele etmiş ve sonrasında ise bölgelerdeki 
olumsuzlukları hızlıca gidermişlerdir. Koronovirüs 
pandemisi, afetler ve ülkemiz çevresinde yaşanan 
savaşların olumsuz etkilerinden mücadelelerinden 
ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, 
sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

2021 yılında Akçaabat’ımızı değerlendirecek 
olursak:

Pandemide normalleşme sürecinin başlaması ile 
birlikte İlçemizde temel Belediyecilik faaliyetlerimizin 
yanında Kültür Sanat ve Sosyal faaliyetler hız kazandı. 
Sanatsal faaliyetlere hasret kalan hemşehrilerimiz, 
Akçaabat Belediyemizin organizesiyle düzenlenen 
çalıştaylara, konferanslara, konserlere tiyatrolara ve 
bunun gibi birçok sanatsal faaliyete kavuşmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. 2. Açık Hava Tiyatro 
günleri ile tiyatro özlemini sona erdiren Akçaabatlılar, 
4.'sü düzenlenen Opera ve Bale Günleri ile eğlenceli 
zaman geçirdiler. İstiklal Marşını tuvallerine resmeden 
sanatçıların eserleri ile açılan 1921-2021 bir asrın sergisi 
ile milli duyguları kabaran Akçaabat Halkı, M.Ö 2000- 
M.S 2021 yılı sergisi ile Akçaabat’ın tarihini adeta bir 
film şeridi gibi yaşama imkanı buldu. Pandemiden 
dolayı ertelenen 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halk Oyunları festivalinin hazırlıklarına 2021 yılının 
sonlarında başlaması halkımız nezdinde heyecan 
yaratmıştır.  

Sosyal belediyecilik ve temel belediyecilik 
çalışmalarımızın yanında halkımıza söz verdiğimiz 
projeleri ve yatırımları hayata geçirmek adına her 

fırsatta İlgili Bakanlıklarla, Kurum ve Kuruluşlarla 
görüşmeler yaparak destek taleplerimizi ilettik. 
Gittiğimiz her kurumdan destek alarak projelerimizi 
ve çalışmalarımızı yürüttük. Akçaabat’ın şehir 
Merkezinde bulunan, kurum görüşleri ile yıkılmasına 
karar verilen, eski hastane binasının yıkımı yapılarak 
Akçaabat’a bir meydan ve otopark kazandırılmış oldu. 
Yapımına başlanan Fatih Parkı Düzleneme çalışması ile 
Ak Cami Meydanını nitelikli hale getirmeyi hedefledik. 
Mevcutta bulunan Salı (Kadınlar) Pazarı'nın yıkımı 
yapılarak yerine katlı otopark ve pazar yeri yapılması 
için ilgili firmaya teslim edildi. Söğütlü Mahallemizde 
bulunan eski belediye binasının yıkımı yapılarak Kültür 
Merkezi yapılması için yüklenici firmaya yer teslimi 
yapıldı. Akçaabat’ımıza özgü “AKÇAHASAT” adında 
bir markayı 2021 yılında tescil ettirdik. Oluşturulan 
markanın ürünleri de yine yerli üreticimizin tarafından 
yetiştirilecek ve Akçahasat tesisimizde işlenip satışa 
sunulacaktır. Akçaabat’ımızın çehresini değiştirecek 
olan çarşı bölgesi ile Ortamahallemizde sokak ve 
cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmalarını yeniden 
başlatarak tarihi gün yüzüne çıkartıyor ve bu bölgeyi 
turizme kazandırmayı arzu ediyoruz. Yapımı büyük 
oranda tamamlanan Pulathane Bulvarı ile şehir içi 
ulaşımının rahata kavuştuğu bugünlerde Akçaabat’ın 
güneyinden geçen yolun proje çalışmalarının devam 
ediyor olması ve 2022 yılının ilk altı ayı içerisinde 
inşaat ihalesinin yapılacak olması Akçaabat halkı 
tarafından müjde olarak kabul görmüştür. Geçmiş 
dönemlerde Yıldızlı'dan başlayarak Söğütlü 
Mahallemizin bir kısmına kadar gelen Doğalgaz 
hattını 2021 yılında şehir merkezine kadar ulaştırarak 
doğalgazı halkımızın kullanımına sunduk. 

Evet Cuma günü başlayan 2021 yine Cuma günü 
sona eriyor. Dilerim ki 2021 bütün kötülükleri alıp 
gitsin. Koronavirüs salgını son bulsun. Ülkemizde 
felaketler ve doğal afetler yaşanmasın. 2022 yılının 
ilçemiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için 
barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Her ne kadar sürçü lisan ettimse af ola.

        
                Osman Nuri Ekim

                 Belediye Başkanı
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Akçaabat Çarşı Bölgesinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Görüntü kirliliği oluşturan bina 
cephelerinde, cephe iyileştirme, cephe yenileme, söve boya gibi işlemlerle sokak zemini düzenlemesi aydınlatma 
işleri yapılıyor. Üst cephelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra dükkân cephelerinde çalışmalar tamamlanacak 
ve tabelalarda standardizasyon sağlanacak. Bu süreçte eş zamanlı olarak doğalgaz hattı döşemesinin yapılması 
planlanmaktadır. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra zemin yenileme çalışmaları başlayacaktır. 
İmalatların devam ettiği alanlarda süreç boyunca hem esnafl arımız hem vatandaşlarımız sıkıntı çekseler de sabır ve 
anlayış içerisinde sürecin tamamlanmasını bekliyorlar. Bu anlamda esnafımıza ve vatandaşlarımıza destekleri için 
teşekkür ediyorum. Akçaabat Çarşı bölgesindeki dükkanlar belli bir standartta nitelikli hale getirilip bu alanın adeta 
bir açık AVM niteliğinde turizme kazandırılmasını hedefl emekteyiz.

ÇARŞI BÖLGESI
AÇIK AVM HALİNE GELİYOR
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Akçaabat Ortamahalle’mizde sokak sağlıklaştırma 
çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etabın çalışmalarında 
sona geldik. İkinci etap için projelerimiz Bakanlığımıza 
gönderdik. Önümüzdeki sezon ikinci etabın çalışmalarını 
başlatmayı planlıyoruz. 1.etap alanında onaylanan projeler 
doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda 
hem de tescilli yapılarda devam etmektedir. 1.etap proje 
alanında yapıların restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu 
sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda çalışmalar 
yapılmaktadır. Devamında ise sokakların döşeme 
kaplamaları ile aydınlatma elemanları da yenilenecektir. 
Bunun yanında Ortamahalle’de bulunan Ortamahalle 
Müzesi’nin restorasyonu tamamlanmış olup; müzenin iç 
dizayn ve envanter çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılı yaz sezonu öncesinde buranın açılışını yapacağız.

DÜNYANIN GÖZDESI
ORTAMAHALLE
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Akçaabat’ın ulaşım sorununa uzun zamandan 
beri çözüm aranıyor. Özellikle yaz aylarında hem 
yerli hem yabancı turistlerin ayrıca yurt dışındaki 
gurbetçilerin şehrimize gelmesi ile nüfus atışı 
ile doğru orantılı olarak trafik yoğunluğu da 
ilçemizde iki üç kat artmaktadır. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü 
ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 
geçmiş dönemlerde yapımına başlanan Pulathane 
Bulvarı inşaatının yapımına hız kazandırdık. 
Pulathane Bulvarının Derecik vadisi ve Düzköy 
Vadisi arasında kalan alan yani Yıldızlı ve Söğütlü 
geçişleri aktif olarak kullanılmaktadır. Yaylacık 
Mahallesi, Harmancık Mevkii ve Çolaklı Mahallesi 

arasındaki yolların asfaltlanması tamamlandı. 
Şimdi buralarda ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. 
Kavşak noktalarındaki kamulaştırma çalışmaları 
tamamlanınca buralarda viyadük ve kavşaklarla 
yolun kesintisiz olarak geçişi tamamlanacaktır.  
Pulathane Bulvarımız şehirlerarası geçiş yolu 
olarak değil şehir içi trafiğin yükünü alması 
için planlanmıştır. Pulathane Bulvarı inşaatının 
tamamlanmasıyla şehir içi trafikte yaklaşık olarak 
%40 rahatlama sağlanacağı öngörülmektedir.

Pulathane Bulvarı inşaatı bir taraftan devam 
ederken diğer taraftan da Güney Çevre Yolunun 
hayata geçmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımı 
ile görüşmelerimizi yürütüyoruz. Akçaabat’ta 
şehirlerarası trafik geçişini büyük ölçüde rahatlatacak 
olan Güney Çevre yolunun Akçaabat geçişinin 
proje çalışmasında sona gelindi. Projede çevre yolu 
Mersin- Akçakale sınırlarından başlayarak Derecik 
Vadisine kadar devam ediyor. Yolun büyük bir 
kısmı tünelle geçilirken Kavaklı, Düzköy Vadisi ve 
Derecik Vadisinden dikine yollarla şehre bağlanıyor.  
Projenin tamamlanmasının ardından yapım 
ihalesi 2022 yılının ilk altı ayı içerisinde yapılması 
planlanmaktadır. Kısa vadede Pulathane Bulvarı 
inşaatının tamamlanması, uzun vadede ise Güney 
Çevre Yolunun Akçaabat geçişinin yapılması ile 
Akçaabat’ın ulaşım sorunu ortadan kalkmış olacak.

AKÇAABAT’TA ULAŞIM
ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
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Akçaabat’a nefes aldıracak; yeşil alanı yoğun, estetik 
görünüşü zengin alanlar oluşturma projelerimiz devam 
ediyor. 

Şehir merkezinde Ak Camii önündeki Fatih Parkı’nı 
yenileme ve nitelikli kullanım alanları inşa etme 
çalışmamız başladı. Fatih Parkı Yenileme Çalışması 
Projesi, ihale edilerek yer teslimi yüklenici firmaya 
yapıldı. Halihazırda devam eden yenileme çalışmaları 
%60- 70 oranında tamamlandı.

Fatih Parkı Yenileme Çalışması ile şehir merkezinde 
nitelikle ve işlevsel bir meydan oluşturuluyor. Bu sayede 

Akçaabat halkı şehir merkezinde daha kaliteli zaman 
geçirebilecek bir alana daha kavuşmuş olacak. 

Mevcut alanda peyzaj düzenlemelerinin yanında 
zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve 
engelli rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” 
çalışmaları da yapılıyor. Proje kapsamında şehir içi 
bağlantı yolundaki trafik ve parklanma sorunu da ele 
alındı. Yenileme çalışmalarının kısa zamanda burayı 
da tamamlanıp vatandaşların kullanımına sunulması 
hedefl eniyor.

FATIH PARKI ŞEKİLLENİYOR
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AKÇAABAT IÇIN SÖZ VERDIĞIMIZ VIZYON 
PROJELERIMIZI TEK TEK HAYATA GEÇIRIYORUZ. 

İlçedeki yatırımların hayata geçmesi için 
çalışmalarına hız veren Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Söz verdiğimiz projelerin bir 
kısmını hayata geçirirken bir kısmının da yapımına 
başladık. İhale sürecinde olan projelerimizin ise ihale 
sonrasında inşaatlarına da başlayacağız.” dedi. 

Şehrin çehresini değiştirmek ve Akçaabat’ı daha 
yaşanılabilir hale getirmek adına vizyon projelerin tek 
tek hayata geçtiğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Belediye Başkanlığı seçimlerinden 
önce halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözleri 
yerine getirebilmemiz adına göreve geldiğimiz 
günden itibaren gerek proje gerek alt yapı gerekse 
finansman noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Söz verdiğimiz projelerin bir kısmını hayata geçirirdik. 
İhale sürecinde olan projelerimizin de ihale sonrasında 
inşaatlarının yapımına başlanacak.” ifadelerini 
kullandı.

SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİN 
BİR KISMINI HAYATA 

GEÇİRİRKEN BİR KISMININ 
DA YAPIMINA BAŞLADIK. 
IHALE SÜRECINDE OLAN 

PROJELERIMIZIN ISE IHALE 
SONRASINDA INŞAATLARINA 

BAŞLAYACAĞIZ.

AKÇAABAT’A
ÇİFTE OTOPARK
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SALI (KADINLAR) PAZARI YERINE KATLI OTOPARK

Akçaabat Merkezde iç yol ve ana yol kenarlarında kullanılan otopark alanları hem görsel açıdan hem de 
şehir içi trafik sıkışıklığı açısından sorun teşkil ediyor. Buralara bir düzen getirebilmemiz için Akçaabat’ımıza 
katlı otopark yapılması gerekiyordu. 
Akçaabat’ın otopark sorununu Büyükşehir 
Belediyemizle çözüme kavuşturuyoruz. 
Bu kapsamda İlçemizde mevcut Salı 
(kadınlar) pazarı olarak bilinen alana 
katlı otopark projesi hazırlanarak ihalesi 
yapılmıştır. Mevcut Pazar yerinin yıkımı 
Belediyemiz tarafından yapılarak katlı 
otoparkın ve yeni pazar yerinin yapımı 
için yer teslimi yüklenici firmaya 
yapıldı. Proje kapsamında yapılacak katlı 
otoparkın üst kısmında daha modern, 
sosyal donatıları da olan mevcut nitelikte 
Pazar yeri oluşturulacaktır. Akçaabat’a 
kazandıracak olduğumuz katlı otopark 
sonrasında mevcutta bulunan cadde-sokak 
kenarlarındaki parklarla ilgili de gerekli 
değerlendirme ve düzenlemeler yapılarak 
şehir içi trafiğin rahatlaması sağlanacaktır.

MEYDAN VE KAPALI OTOPARK

Şehir Merkezinde bir diğer yeniliği ise eski Hastane Binasının yıkımını gerçekleştirerek hayata geçirdik. 
Eski hastane binasından alınan numuneler ile yapılan dayanıklılık testi sonrasında binanın dayanıklı 
olmadığı kurum görüşleri ile tespit edildiğinden bu binanın yıkımı Belediyemiz tarafından ihale edilerek 
yaptırılmıştır.  Binanın yerinde oluşan mevcut alan şu anki hali ile otopark olarak halkımız tarafından 
kullanılmaktadır. İlerleyen süreçte burada, alt kısmı otopark üstü ise meydan olacak şekilde bir çalışmamız 
olacak. Bunun için ekiplerimiz proje çalışmasına başladı. Proje çalışmalarının sonrasında finansman 
desteğinin sağlanması ile buradaki çalışmalarımızı da hayata geçirmiş olacağız. 
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AKÇAABAT 
HIDIRNEBİ 

GÖLETİ 
PROJESİ 

İHALE EDİLDİ

TRABZON İLİ 
İÇERİSİNDE DOĞA 

TURİZMİ AÇISINDAN 
UZUNGÖL’DEN SONRA 

EN ÇOK ZİYARETÇİ 
SAYISINA ULAŞAN 

HIDIRNEBİ YAYLASINA 
YAPILACAK OLAN 

HIDIRNEBI GÖLETININ 
YAPIMI IHALE EDILDI.
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Trabzon ili içerisinde doğa turizmi açısından 
Uzungöl’den sonra en çok ziyaretçi sayısına ulaşan 
Hıdırnebi Yaylası’na yapılacak olan Hıdırnebi 
Göleti’nin yapımı ihale edildi.

Özellikle Körfez Ülkelerinden gelen yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak noktalarından biri olan, Trabzon’da 
Uzungöl’den sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan 
Akçaabat ilçesi sınırlarında bulunan Hıdırnebi 
Yaylasında gölet yapılıyor.

2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde 
Akçaabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim’in 
vaat ettiği projelerden biri olan ve seçim öncesi 
bastırılan projeler kitapçığında da yerini alan Başkan 
Ekim’in büyük önem verdiği vizyon projeleri arasında 
bulunan “Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Göletinin” yapımı 
projesi Trabzon Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü 
tarafından ihale edildi.

Hıdırnebi Yaylası’na yapılacak olan gölet ve 
çevresindeki projelerin hayata geçmesi ile Akçaabat 
turizmin merkezi olacak diyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Kültür Sanat ve Turizm 
Şehri Akçaabatımızda her alanda olduğu gibi turizm 
alanında da vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz. 
2019 yılı seçimlerinden önce halkımıza söz verdiğimiz 
projelerden bir tanesi de Hıdırnebi Yaylası’na bir gölet 
kazandırma ve çevresini de sosyal donatılarla inşa 
etmekti. Bu kapsamda Milletvekillerimizle, Trabzon 
Valimizle, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızla, 
İl ve İlçe Başkanlarımızla ilgili Bakanlıklarımızla 
gerekli takipleri yaparak projemizi neticelendirdik ve 
bunun sonucunda gölet yapımı projesi ihale edildi. 
Yakın zamanda yapımına başlanacak olan gölet 
inşaatı tamamlandığında Hıdırnebi Yaylası turizmin 
göz bebeği haline gelecek ve şehrimizi dünyaya 
tanıtacak. Yapılacak olan göletin çevresinde Hıdırnebi 
Yaylası’nda yine turizme yönelik projelerimizi 
hazırladık. Proje kapsamında, Hıdırnebi Yaylası’nın 
mevcut tesislerine ek olarak harita ve planlaması 
yapılarak yeni turizm alanları belirlenecek. Bu turizm 
alanları için konaklama yerleri, sosyal ve kültürel 
yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları 
tasarlandı. Ziyaret Kayası civarında ve Çatalkaya 
Bölgelerinde seyir terasları, asma köprüler, obalar 
arası yaya ve atlı yürüyüş yolları, piknik alanları 
yapılabilecek. Bunlarla birlikte Hıdırnebi Yaylası 
birçok aktivitelerin yapılabileceği bir yer haline 
gelecek. Bu projenin şehrimize kazandırılması 
adına çaba harcayan Milletvekillerimize, Trabzon 
Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
Bürokratlarımıza, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, 
AK Parti Akçaabat İlçe Başkanımıza, emeği geçenlere 
şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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Söğütlü Mahallemizde eski Söğütlü Belediye 
binasının yerine Kültür Merkezi yapımı için 
kollarımızı sıvadık. Bu alanda bulunan eski Belediye 
Binasının yıkımını yaparak kültür Merkezi inşaatının 
yapılması için yüklenici firmaya yer teslimi 
yapıldı. Şu anda zemin etüt çalışmaları yapılıyor ve 
sonrasında ise Kültür Merkezi inşaatının yapımına 
başlanacaktır. Kültür Merkezi içerisinde kütüphane, 
kafeterya, etkinlik ve sanat sınıfl arı, tiyatro ve 
konferans salonları yer alacak. Başta Söğütlü, Yıldızlı 
ve Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat 

halkının yararlanacağı, Trabzon Üniversite’mizin 
hemen yanında inşa edeceğimiz Akçaabat Kültür 
Merkezi, üniversite öğrencilerimizin de ders 
çalışabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği ve 
keyifl ice vakit geçirebileceği bir tesis olacak. Ayrıca 
Söğütlü Kültür merkezini, Akçaabat Merkezden 
başlayarak Yıldızlı Mahallesine kadar devam eden 
Bisiklet ve Yürüyüş yolu ile ilişkilendirdiğimizde bir 
bütünlük sağlanarak Kültür Merkezi daha işlevsel bir 
nitelik kazanacaktır.

KÜLTÜR MERKEZI YAPILIYOR
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AKÇAABAT’A İKİNCİ GENÇLİK MERKEZİ 

Akçaabat’a ikinci Gençlik Merkezini 
kazandırdıklarını ifade eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Halka Hizmet Hakka 
İbadettir’ düsturu ile Spor şehri Akçaabat’ımıza 
yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Geçmiş 
dönemlerde İlçemiz Söğütlü Mahallemizde yapılan 
Akçaabat Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğümüz 
bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi ve Atletizm 
sahası şehrimize spor turizmi açısından önemli 
katkılar sağlamış, 2010 yılında Trabzon’da 
yapılan EYOF başta olmak üzere birçok ulusal ve 
uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmıştır. 
Geçen sürede özellikle şehrimizde genç nüfusun 
artması ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 
ve gençlerimize spor yapma imkânı sunmak ve 
onların kötü alışkanlık kazanmalarını bir nebze 
önlemek için ve sağlıklı bireylerin yetişmesi adına 
şehrimizdeki spor alanlarını arttırma konusunda 
girişimlerimiz oldu. Belediyemiz bünyesinde 
Yaylacık Mahallemizde Spor kompleksi projemizi bir 
taraftan yürütürken diğer taraftan ilçemizin batı 
kısmına bir Gençlik Merkezi kazandırmak istedik. 
Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün talebi ile İlçemiz 
Kavaklı Mahallesinde bulunan, geçmiş dönemlerde 
yurt olarak kullanılan sonrasında ise boş duran 
Akçaabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait binayı restore ederek burayı 

Gençlik Merkezi olarak halkımızın hizmetine 
sunmayı planladık. Yapılan girişimler ve takipler 
sonrasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
binanın tahsisini Gençlik Spor Bakanlığına yaptı. 
Gençlik Spor Bakanlığımız da binanın Gençlik 
Merkezi olarak hizmet verebilmesi için gerekli 
proje çalışmasını tamamlayarak ihale aşamasına 
geldi. İhale süreçlerinin ardından inşaatının yapımı 
başlayacaktır.

Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesinde bulunan geçmişte öğrenci yurdu olarak kullanılan, son yıllarda atıl 
vaziyette bulunan, Akçaabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına ait bina, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı tarafından tadilatı yapılarak Gençlik Merkezi Olarak Akçaabat’a kazandırılacak.
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Akçaabat Belediyesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde 
öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar, elektronik, 
mekanik ve donanımsal ekipmanları kullanarak 
yenilikçi, özgün ve inovaktif fikirlerini hayata 
geçirmelerine yardımcı olmak için kolları sıvadı.

Akçaabat Yıldızlı Mahallesi Sera Gölü’nün üst 
kesiminde bulunan ve geçmiş dönemde ilkokul 
olarak hizmet veren hali hazırda atıl durumda 
olan bina, Akçaabat Belediyesi, Akçaabat İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı Trabzon 
Temsilciliği ve Bir Fikrim Var derneği işbirliğinde 
‘Hendesetül Cezeri İcathane Atölyesi’ olarak hayata 
geçirildi.

Öğrencilerin Robotik Kodlama, Endüstriyel 
Tasarım, Elektronik Programlama derslerini alarak 
gerekli ekipmanları kullanabilecekleri bir atölye 
ortamı oluşturmak bu projedeki temel hedeftir. 
Hendesetül Cezeri İcathane Atölyesi projesi ile 

yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza keşfetme 
mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam 
sunulmuş oldu. Bu sayede çocukların ve gençlerin 
bilimsel düşünce becerileriyle bilime olan merak 
ve ilgisini artacak; geleceğin bilim insanlarının 
yetişmesine katkı sağlanacaktır.

AKÇAABAT’TA
“HENDESETÜL CEZERİ İCATHANE 

ATÖLYESİ” AÇILDI

AKÇAABAT YILDIZLI MAHALLESI SERA GÖLÜNÜN ÜST KESIMINDE BULUNAN, 
GEÇMIŞ DÖNEMDE ILKOKUL OLARAK HIZMET VEREN BINA, AKÇAABAT 

BELEDIYESI, AKÇAABAT ILÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKIYE GENÇLIK 
VAKFI TRABZON TEMSILCILIĞI VE BIR FIKRIM VAR DERNEĞI IŞBIRLIĞINDE 
“HENDESETÜL CEZERI ICATHANE ATÖLYESI” OLARAK HAYATA GEÇIRILDI.
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Akçaabat Belediyesi tarafından Yıldızlı 
Mahallesinde bulunan bina restore edilerek “Özel 
Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Merkezi” olarak 
hayata geçiriliyor.

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 
Akçaabat Belediyesi tarafından 19/11/2020 tarihinde 
imzalanan ‘Akçaabat Yıldızlı Mahallesi’nde Bulunan 
1+1 Toki Konutlarının Sosyal Tesisi’nin Öğrenim 
Çağı Dışına Çıkmış Özel Gereksinimli Bireyleri 
Destekleme ve Yetiştirme Kursuna Dönüştürülmesi’ 
projesini kapsayan protokol uyarınca söz konusu 
bina Akçaabat Belediyesi’ne tahsis edilmiş ve 
Akçaabat Belediyesi’nin yükümlülüğünde olan 
projeler ve ekleri hazırlanarak ihale edildi. İnşaatın 
yapımına 2021 yılı Ağustos ayında başlandı. 

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda her 
zaman büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerinin 
altını çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim “Normal gelişim gösteren bireylerden farklı 
olarak, zihinsel, görme, işitme, bedensel yetersizliği 
ile dil ve konuşma bozukluğu olan, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite problemi olan, öğrenme güçlüğü 
çeken, otistik ya da üstün zekâlı bireyler, özel 
gereksinimi olan bireyler olarak ifade edilmektedir. 
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. Akçaabat 
Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin 
yapabilirliklerini en üst düzeye çıkararak kendilerine 
yeterli, topluma adapte olmuş, üretken bireyler 
olmalarına katkı sağlamak amacıyla İlçemiz Yıldızlı 
Mahallesinde bulunan TOKİ Sosyal Konutunun 
tadilat edilerek “Öğrenim Çağı Dışına Çıkmış Özel 
Gereksinimli Bireyleri Destekleme ve Yetiştirme 
Kursuna Dönüştürülmesi” işini tamamladık. Şu anda 
tesisin geçici kabul işlemini yapıyoruz. Devamında 
ise milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından mefruşat temini, iç dizayn 
işlemi devamında ise eğitmenlerin görevlendirilmesi 
ile burada eğitim başlayacaktır. Düşünün ki bir 
anne, baba evde özel gereksinimli çocuğu veya 
ailesinde bir birey var ve bırakacak kimsesi yok. Onu 
getirip günü birlik buradaki tesise bırakabilecek. 
Özel gereksinimli birey burada eğitim alarak, sosyal 
aktivitelerle vaktini geçirecek ve ailesi işi bittiğinde 
onu oradan alabilecek.  Çok önem verdiğim ve 
anlamlı bulduğum bu projeyi %75 Belediyemiz ve 
%25 valiliğimizin desteği ile tamamladık.  Merkezde; 
derslikler, fizyoterapi salonları, hobi atölyeleri yer 
alacak.

AKÇAABAT’TA
ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLER IÇIN

EĞİTİM MERKEZİ TAMAMLANDI
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Akçaabat’taki istihdama katkıda bulunmak 
ve çiftçimize destek olmak amacı ile çiftçilerimiz 
tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, 
paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı 
bir tesis yapılacak.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğiyle 
yapılacak olan 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.

İlçemizdeki istihdama katkıda bulunmak ve 
çiftçimize destek olmak amacı ile çiftçilerimiz 
tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, 
paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı 
bir tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da 
desteğiyle kuruyoruz. Yaylacık Mahallesi sahil 
kısmında yapacak olduğumuz tesisisin projesinde 
sona gelindi. İnşallah 2022 yılının şubat ayında 
ihalesini yapacağız. Özellikle kadın istihdamına 
yönelik Akçaabat’a önemli istihdam ve ekonomik 
girdi sağlayacak olan tesisimizde ilk etapta 15 kişi 
iş imkânı bulacak. Ayrıca yılda 750 üretici çiftçinin 

AKÇAHASAT TESISI
HAYATA GEÇİYOR

AKÇAABAT BELEDIYESI TARAFINDAN HAYATA GEÇIRILECEK OLAN 
“AKÇAHASAT” TESISINE SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI TARAFINDAN 

DESTEK VERILDI.
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ürünleri burada satılacak. Bu tesisin haricinde 
ilçemiz genelinde belirlenecek 5 noktada satış 
büfeleri oluşturulacak. Tescil ettirdiğimiz 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 çiftçimizden alınacak ve tesisimizde satışa 
sunulacaktır.

PROJEYE BAKANLIK DESTEĞI
Akçaabat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 

olan “AKÇAHASAT” tesisine Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca destek verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir 
dizi program neticesinde Trabzon’a geldi. Programı 

dahilinde Akçaabat Belediyesi’nin AKÇAHASAT 
projesini de inceleyen Varank, insan odaklı hizmet 
yatırımlarının destekçisi olacaklarını belirtti.

UZUN VADEDE ULUSAL GETIRI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 

Akçaabat’a verdiği önemden memnuniyet duyan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
”Yapmış olduğumuz projeleri ilgili bakanlık ve 
kurumların desteğiyle hayata geçiriyoruz. Biz, 
projelerimizde kısa vadede yerel uzun vadede 
ulusal getirilerinin olmasına dikkat ediyoruz. 
"AKÇAHASAT" projemiz de şehrimize hem istihdam 
hem de ekonomik anlamda büyük katkıda 
bulunacak olan bir proje. Başta Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olmak üzere destek veren tüm kuruluşlara 
teşekkür ediyorum.” Dedi.
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AKÇAABAT SPOR LISESI
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Akçaabat Söğütlü Mahallesinde yapılacak olan 
Spor Lisesi için Protokol Trabzon Valiliği, Akçaabat 
Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, Trabzon il Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever iş İnsanı İbrahim 
Erdemoğlu arasında imzalandı.

İmza töreni ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Spor şehri Akçaabat’ımıza 
yeni bir yatırım kandıracak olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Proje ile ilgili süreçler tamamlanıp ihale 
aşamasına gelinmişti ki Erdem Holding Yönetim 
kurulu Başkanı hayırsever iş insanı İbrahim 

Erdemoğlu Spor Lisesi inşaatının yapımını kendisinin 
üstleneceğini ifade etti.  Değerli şahsiyet Erdem Bey 
başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve İlçem 
adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Akçaabat Spor Lisesinin adeta bir sporcu fabrikası 
olacağını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Spor Turizmi açısından büyük 
öneme sahip olan Spor Lisesi kompleksi için süreç, 
imzalanan protokolle birlikte başlamış oldu. Söğütlü 
Mahalle’mizde bulunan şimdiki Sebat Spor sahalarının 
yerine 16 derslikli lise, kapalı spor salonu ve 144 
öğrenci kapasiteli yurt binasından oluşan Akçaabat 
Spor Lisesi Komplesi yapılacak. Bu kompleksin ön 
kısmına ise mevcuttaki sahalar tekrardan yapılacaktır. 
Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan 
şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve 
sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da 
Spor Turizmi açısından Akçaabat’ımızda Ulusal ve 
Uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. 
Akçaabat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN SPOR LİSESİ İÇİN 
PROTOKOL TRABZON VALILIĞI, AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI, AKÇAABAT 

BELEDIYESI, TRABZON IL MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVER IŞ INSANI 
IBRAHIM ERDEMOĞLU ARASINDA IMZALANDI.
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Bilindiği üzere Doğalgaz Akçaabat sınırlarında Yıldızlı Mahallemizden giriş yaparak Söğütlü Mahallemize 
kadar ulaşmıştı. Bizim göreve geldiğimiz dönemde süreci devam ettirerek gazın ve hattın şehir merkezine 
sonrasında içe tüm şehre ulaştırmak adına girişimlerimizi yapıyoruz. AKSA Doğalgaz firması Genel Müdürü 
ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışan ekip sayısını arttırdık. Pandemi döneminde hastalıktan kaynaklı 
süreçte biraz aksamalar meydana geldi. Düzköy deresi ve kara yolu geçişin tamamlanması uzun zaman alsa 
da buralardaki çalışmalar tamamlanmış ve doğalgaz hattı Yaylacık Mahallemiz üzerinden hızlı bir şekilde 
şehir merkezine ulaşmıştır. Şu anda İnönü Caddesi Hükümet Konağı binasının hizasına kadar doğalgaz 
hattı ulaşmış ve buralarda kutu 
bağlantısı yapılmaktadır. Buralardan 
sonra da kılcal hatlarla birlikte şehrin 
içerisine gaz bağlantısı proje ve plan 
kapsamında yapılması planlanmaktadır. 
Bunu yanında bir diğer gelişme ise 
AKSA Doğalgaz Abone ofisinin, Genel 
Müdürümüzün desteği ile, Akçaabat’ta 
açılmasını sağladık. Hamamçimeni 
çarşısı birinci katta bir ofiste hizmete 
açılan büroda vatandaşlarımız Trabzon 
Merkeze gitmeye gerek kalmadan, 
buradan abonelik, ödeme, abone iptali 
gibi işlemlerini yapma imkânı buluyor.

DOĞALGAZ
ŞEHİR MERKEZİNDE
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AKÇAKALE'DE RESTORASYON
DEVAM EDİYOR

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.

Büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana 
gövdesi günümüze kadar ulaşan kalenin tahsisi 
Akçaabat Belediyesince alındı. Kalede, Akçaabat 
Belediyesi koordinesinde 8 kişilik profesyonel bir 
ekip arkeolojik kazılar yapıyor. Kazı çalışmalarında 
Bizans dönemine ait 8 mezar ve iskeletler, Bizans ve 
Osmanlı dönemine ait t sikkeler, seramik parçaları, 

19. Yüzyıla ait bir top ve kilise temeli bulundu. 

Akçakale Kalesi’nin Akçaabat turizmine 
kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“ Akçakale Kalesi’nde Trabzon Müze Müdürlüğü 
denetiminde Belediyemiz tarafından kazı çalışmaları 
yapılmaktadır. Kazı çalışmalarının önümüzdeki 
yaz başına kadar tamamlanmasını hedefl iyoruz. 
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.
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Akçaabat ‘ta kurulacak olan 
Müze için Müze Komisyonu 
çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaabat Belediyesi 
tarafından şehrin merkezinde 
kazandırılacak olan Müze için 
Müze komisyonu ülkedeki 
müzeleri mercek altına aldı.

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in talimatları 
doğrultusunda nitelikli 
ve yaşayan bir müzenin 
şehre kazandırılması için 
çalışmalarına hız veren müze 
komisyonu geçen aylarda 
Çaykara İlçesi Uzungöl 
mevkiinde bulunan Dursun Ali 
İnan Müzesi ziyaretinin ardından şimdi de Samsun 
Kent Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Müzeler bir şehrin kimliğidir diyerek konu 
hakkında düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; “Bilindiği üzere 
kadim şehrimiz Akçaabat’a bir müze kazandırmak 
için kollarımızı sıvadık. Akçaabat merkezde bulunan 
tarihi Merkez İlkokulu binasını restore ederek 
ilçemize kazandıracağız. Restorasyon için maddi 
destek sağlayan Vakıfbank Genel Müdürlüğüne bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Yapacak olduğumuz 
müze istiyoruz ki “ilk” olma özelliğine sahip olsun. 
Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, folkloru ile ve birçok 
özelliği ile adından sıkça söz ettiren Akçaabat’ımız; 

bir de kuracak olduğumuz Müze ile ses getirsin.  
Bu konuda öncelikle değerli isimlerin yer aldığı bir 
müze komisyonu kurduk ve müze komisyonumuz 
gerekli çalışmalarını yapıyor. Araştırarak, inceleyerek 
ve iyi analiz ederek, ülkemizdeki hatta yurt 
dışındaki müzeleri inceleyerek oluşturulacak 
olan Müzemizin temasını belirlemeye gayret 
ediyoruz. Komisyonumuz ilk olarak Çaykara'da 
bulunan Dursun Ali İnan Müzesini ziyaret etti. 
Ardından ikinci olarak Samsun Kent Müzesi'nde 
incelemelerde bulunan komisyonumuz tema ile ilgili 
çalışmalarında sona geldi. Bir yandan tema ile ilgili 
çalışmalarımız sürerken diğer taraftan da binanın 
restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve 
ilgili kurullar ile proje süreçlerimizi sürdürüyoruz.” 
Dedi.

AKÇABAT BELLEK MÜZESI
TARİHE IŞIK TUTACAK
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AKÇAABAT’TA HER 
MAHALLEYE BİR PARK

Söz verdiğimiz gibi her Mahallemize bir 
park dedik ve sözümüzü yerine getiriyoruz 
diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim “Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde 
vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için 
tüm ekibimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordineli şekilde canla başla çalışıyoruz. Güzel 
Akçaabat’ımızın içerisinde ve Mahallelerinde 
yoğun çalışmalarımız devam ediyor. İhale edilen 
işlerimizin yapımı başladı. Bazı projelerimizde 
de ihale süreçlerimiz devam ediyor. Halkımıza 
vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de “Her 
Mahalleye Bir Park” projesi idi. Park Bahçeler 
Müdürlüğü Ekiplerimiz kırsal-merkez mahalle 
ayırt etmeksizin park yapımına uygun yerleri 

AKÇAABAT MAHALLELERİMİZDEN; 
SÖĞÜTLÜ'YE 6, DERECİK'E 1, 
ESENTEPE'YE 1, TATLISU'YA 1, 

ORTAMAHALLE'YE 1, DEMİRTAŞ'A 
2, DOĞANKÖY'E 1, ÇİÇEKLİDÜZ'E 1, 
OLMAK ÜZERE TOPLAM 14 ADET 

PARK YAPILMIŞTIR. AYRICA ILÇEMIZ 
GENELINDE ZEMINI BOZUK OLAN OYUN 

PARKLARININ ZEMINLERI KAUÇUK 
KAPLANMIŞTIR. TOPLAMDA 1700M2 

KAUÇUK KAPLAMA YAPILMIŞTIR.

AKÇAABAT BELEDIYESI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI, ILÇEDEKI 
“HER MAHALLEYE BIR PARK” PROJESINI HAYATA GEÇIRIYOR.
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Mahallelerimizde tespit etti. Program dahilinde tespit edilen yerlere parklarımızı oluşturuyoruz. Zemin 
çalışmaları, oyun gruplarının yerleştirilmesi, kamelya, oturma alanları gibi kent mobilyalarının yerleştirilmesi 
ve çevresi peyzaj düzenlemesinin yapımının ardından donanımlı çocuk oyun parklarımızı halkımızın 
kullanımına sunuyoruz. Bu parklarda insanlarımız hem hoşça vakit geçirecek hem de çocuklarını güvenli 
bir şekilde oyun oynatma imkânına sahip olacaklar. Akçaabat sınırları içerisinde Akçaabat Belediyesinin 
hizmetlerinin gitmediği hiçbir yer kalmayacak.” Dedi.

NEREDE INSAN ORADA AKÇAABAT BELEDIYESI

Mahallelere hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini ve gittikleri mahallelerde yapılan hizmetleri 
görmenin kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Osman Nuri Ekim, 
“Göreve geldiğimiz ilk günkü gibi aynı heyecan ve aynı azimle gece gündüz demeden çalışarak en güzel 
hizmetleri sunmaya gayret gösteriyoruz. Mahallelerimize yaptığımız oyun gruplarının yanında spor alanları 
ve sosyal yaşam alanları da 
oluşturuyoruz. Her Mahalleye 
Bir Park projemiz kapsamında 
Mahallerimizde uygun alan varsa 
buralara çocuk oyun parkının 
yanında her bir vatandaşımızın 
spor yapabileceği spor aletleri 
yerleştiriyoruz. Çocuklarımızın 
ve gençlerimiz için basketbol, 
voleybol ve futbol oynayabilecekleri 
sahalar oluşturuyoruz. Gayemiz 
vatandaşlarımızın rahat ve 
huzurlu ortamlarda yaşamalarını 
sağlamak. Vatandaşımızın derdini 
kendimize dert, isteğini kendimize 
talimat kabul edip insanın olduğu 
her yere hizmet götürmeye ve 
vatandaşımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz.” Dedi.
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AKÇAABAT HİZMETİN 
EN GÜZELİNE LAYIKTIR

SIK SIK VATANDAŞLA BIR ARAYA GELEREK ISTIŞARE EDEN BAŞKAN EKIM, 
ÇARŞI ESNAFINIDA ZIYARET EDEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA

BILGILENDIRME YAPIYOR.
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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 Başkan 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. 

BIRLIKTEN KUVVET DOĞAR

“Akçaabat’ı yüksek refah seviyesine 
ulaştırmak için genç, yaşlı demeden el 
ele vererek çalışmalıyız.” diyen Başkan 
Ekim, rutin haline getirdiği esnaf ve 
vatandaş ziyaretlerinde, vatandaşların 
istek ve taleplerini tek tek dinliyor; 
not ediyor. Vatandaşları ilçedeki 
çalışmalarla ilgili bilgilendirmeyi 
ihmal etmeyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaş 
ve esnaflarla da Akçaabat için fikir 
alışverişinde bulunuyor. Bölgeye daha 
fazla yatırımcı çekmek istediklerinin 
altını çizen Ekim, “Çalışmalarımız 
büyük oranda halkımızın istek ve 
talepleri doğrultusunda şekilleniyor. 
Daha yaşanılabilir ve modern bir 
şehir için halkımızla el ele vererek 
çalışıyoruz.”dedi.

25

B e l e d i y e  B ü l t e n i /akcaabatbel



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Belediye çalışmalarını yerinde inceliyor.

Yatırım çalışmalarının hız kazandığı Akçaabat’ta, 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in talimatlarıyla tüm 
mahallelerde ihtiyaç analizleri yapılıyor. 

Program dahilinde ilçenin dört bir tarafında eş 
zamanlı olarak çalışmalar ilerliyor. Doğalgaz altyapı 
çalışmaları dolayısıyla bozulan yollar onarılıyor. 
Vatandaşların ve ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için 
Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sathi kaplama, yol 
genişleme ve açma, beton yol yapımı, parke, duvar ve 
asfalt yol yapım çalışmalarına devam ediyor

YATIRIM VE PROJE 
ÇALIŞMALARININ HIZ KAZANDIĞI 

AKÇAABAT’TA BELEDİYE 
BAŞKANI OSMAN NURİ EKİM’İN 

TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA 
TÜM MAHALLELERDE IHTIYAÇ 

ANALIZLERI YAPILARAK 
ŞEHRIN TAMAMINDA PROGRAM 

DAHILINDE ÇALIŞMALAR 
ILERLIYOR.

HALKIMIZA HIZMET IÇIN
BİZE DUR DURAK YOK
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SICAK ASFALT (TON) 28.660 32.260

YOL MALZEMESİ SERİLMESİ (m3) 38.018 41.345

BETON PARKE (m2) 9.056 38.627

BETON TRETUVAR (m) 1.010 1.090

BETON BORDÜR (m) 1.250 3.602

DUVAR (m) 1.040 738

BETON KANALET (m) 1.340 5.053

BETON YOL (m3) 7.668 7.517

BETON MERDİVEN (m) 30 115

DEMİR KORKULUK (m) 2.402 2.403

KARO MOZAİK (m2) 1.030 1.460

YOL AÇILMASI ve GENİŞLEME (m) 2.370 7.360

YÜZEYSUYU HAT DÖŞEME (M) 3.559 7.227

ÇALIŞMANIN ADI 2020 2021
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TEMIZ BIR AKÇAABAT 
İÇİN EL ELE

Akçaabat Belediyesi şehrin tamamındaki çocuk 
oyun parklarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları 
yapıyor.

Akçaabat İlçesindeki tüm parklarda bakım, 
onarım, tamirat ve yenileme çalışmalarının yanında 
yıkama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından şehrin her Mahallesine bir park yapımı 
kapsamında çalışmalara devam ederken diğer 
taraftan da Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve mevcut parklarda 
yıkama ve dezenfekte çalışmaları periyodik olarak 
yapılıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Şehrimizdeki tüm 

çalışmalarımız dört koldan yürütüyoruz. Söz 
verdiğimiz gibi her mahalleye bir park projemizi 
hayata geçiriyoruz. Şehrimizde mevcut parkların 
yanında yeni yapılarak halkımızın hizmetine 
sunulan parklarda bakım onarım, temizlik 
ve dezenfekte çalışmalarına önem veriyoruz. 
Parklarımızda gerçekleştirdiğimiz tadilat çalışmaları 
ve çocuk oyun parklarımızda yürüttüğümüz yıkama 
ve dezenfekte işlemleriyle parklarımız daha sağlıklı 
ve güvenli. Çocukları virüslere karşı korumak için 
rutin olarak sürdürülen yıkama ve dezenfekte 
işlemleri daha da sıklaştırılarak çocuklarımızın 
daha hijyenik ortamlarda oynamaları sağlanıyor. 
Gerek çocuklar gerekse aileleri gönül rahatlığıyla 
parklarımızda vakit geçirebilirler. Bütün gayretimiz 
daha yaşanılabilir bir Akçaabat’ı inşa etmektir.” Dedi.
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PARK VE YEŞIL ALANLARDA 
BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan parklar ile 
yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama 
çalışmalarına ağırlık verdi.

Parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de 
biçip budayan görevli ekipler, özellikle boş arazi ve 
arsalarda bulunan ve yangın riski taşıyan kuru ot ve 
çalıları da iş makinesi yardımıyla biçerek temizliyor. 
Bu çalışmalar sayesinde; dinlenmek, temiz hava 
almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen 
vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar 
çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim;  
“Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz daha yeşil 
bir Akçaabat için yaptıkları çalışmalar kapsamında 
şehirdeki yeşil alanlarda çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, halkın ortak 
kullanımına açık tüm alanların temiz, sağlıklı ve 
bakımlı hale getiriyoruz, doğaya zarar vermeden 
çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz daha yeşil 
bir Akçaabat’ı halkımızla buluşturmak” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belirlenen 
plan ve program dâhilinde, Akçaabat’ta bulunan tüm 
park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, 
yenileme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam 
edecektir.
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AKÇAABAT
15 TEMMUZ’DA TEK YÜREK
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Akçaabat’ta 

Kutlandı. Kutlama Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 
Şehitlerinden Samet Uslu’nun Kabri ziyaret edildi ve 
ardından İlçemiz Belediye Camii’nde tüm şehitler için 
Mevlid-i Şerif ve kuran’ı kerim okundu. 15 Temmuz 
kutlama etkinlikleri Atatürk Parkında düzenlenen 
törenle sona erdi.

 Gecede konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Gecede konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “5 yıl önce bugün, 15 
Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, 
Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek 
isteyen vatan hainleri harekete geçmiş,  Milletin 
silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak 
kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. 

Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve 
meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa 
uğrattı. 

15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye 
yenilmedi.

Dünya tarihinde bir ilki başararak darbecilere 
darbe yapan büyük Türk Milleti’nin önünde saygıyla 
eğiliyorum.

Değerli Hemşehrilerim

Şer odaklarının karşısında 15 Temmuz gecesi, 
büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı.  Bu 
darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce 
Malazgirt’te, 100 yıl önce Büyük Taarruz’da olduğu gibi 
bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki 
kararlılığını ortaya koymuş, 

Tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç 
darbeciye çiğnetmemiştir.

Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, 
yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan 
insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı 
darbecilere bırakmamıştır. 

Milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın mensuplarıyla 
ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı 
Kuvvetleriyle el ele vererek, bu darbe girişimine karşı 
tarihî bir duruş sergilemiştir. 
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Vatanına, kutsal bildiği tüm değerlerine ve 
geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız 
kahramanlık destanı yazmıştır. 

Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden, 70 yaşındaki 
ihtiyarlara, kadınından erkeğine, köylüsünden 
şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri; Parti, 
meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler 
karşısında tek vücut olmuştur. 

Kıymetli Akçaabatlılar

Doğru şekilde tahlil edildiğinde görülecektir ki: 
15 Temmuz gecesi yaşananlar, asırlardır devam eden 
mücadelenin; imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile 
tevhidin savaşıydı. 

Bu büyük millet, şanlı bayrağımızı yere indirtmedi, 
vatanı böldürtmedi ve demokrasiye, milli iradesine 
canı pahasına sahip çıktı.

Babasının “vatana yetiştirdim, vatana verdim” 
diyerek andığı Ömer Halisdemir, 

darbe girişimi karşısında verdiği ilk büyük tepkiyle, 
karanlık zihinlerin, şer odaklarının üzerine cesaretle 
yürüdü.

Henüz 26 yaşında “Türkiye ayağa kalktı, siz uyuyor 
musunuz?”  diyerek  ayrıldığı evine şehit olarak dönen 

hemşehrimiz Samet Uslu, o yolda tereddütsüz yürüyen 
kahramanlardan  biriydi.

Ne diyor İstiklal Şairimiz?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Evet, Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla 
müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. 

15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve 
unutturmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un 
yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi 
sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah 
arkadaşları ile 

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu 
toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan 
ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz 
minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. “ 
Dedi.
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2. AÇIK HAVA TİYATRO 
GÜNLERİ YAPILDI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 2. Açık Hava tiyatro günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altyapı Belediyeciliğinin yanında Kültür Sanat ve Spor Belediyeciliğine de önem verdiklerini ifade eden 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Halk danslarının kaynaşma merkezi horunun başkenti 
Akçaabat’ta büyük bir organizasyonu daha alnımızın akıyla geride bıraktık. Koronavirüs pandemisi 
başlamadan önce şehrimizde Belediyemiz tarafından 10 yıldan bu yana Erol Günaydın Tiyatro Günleri 
düzenleniyordu. Fakat alınan tedbirler kapsamında kapalı alanlardaki etkinlikler geçen yıl iptal edilmişti. 
Bu vesileyle normalleşmenin birinci kademesinde 1. Açık Hava Tiyatro Günlerini geçen yıl şehrimizde 
düzenlemiştik. Açık Hava Tiyatro Günlerinin bölgemizde sadece Akçaabat’ta ve Türkiye genelinde 3-4 ilde 
yapılıyor olması etkinliği bizim için daha da özel kılmıştır. Geçen yıl seyircilerimizden aldığımız olumlu 
dönütler neticesinde ve normalleşmenin son aşamasında da halkımızı sanattan mahrum bırakmamak 

AKÇAABAT BELEDIYESI KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜNCE 02-09 TEMMUZ 
TARIHLERI ARASINDA DÜZENLENEN 2. AÇIK HAVA TIYATRO GÜNLERI DÜZENLENDI.
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adına bu yıl 2. Açık 
Hava Tiyatro günlerini 
tertipledik. Bu ve bunun 
gibi sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerle şehrimizin 
tanıtımına katkı sağlayacağız. Hem 
ülkemiz geneline hem de tüm dünyaya şehrimizi “Kültür 
Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat” olarak tanıtmaya devam 
edeceğiz.” Dedi.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro insanlık için önemli bir sanattır diyen Başkan 
Ekim “ 2-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen 
tiyatro günlerimize Erzurum’dan, Gümüşhane’den, Samsun’dan, 
Giresun’dan ve Trabzon’dan tiyatro ekipleri katıldı. Oyunları ile 
organizasyonumuza destek veren, hem yetişkin hem de çocuk oyunları ile katılan Trabzon Devlet 
Tiyatrosu’na, Erzurum Medya Sanatevi Tiyatrosuna, Gümüşhane Yankı Kumpanyasına, Samsun Hayal 
Atölyesine, Gümüşhane Belediyesi Şehir Tiyatrosuna, Trabzon Sana Tiyatrosuna ve Akçaabat Belediye 
Tiyatrosuna; oyuncularına, yönetmenlerine, genel sanat yönetmenlerine, teknik ekibine, ışıkçısından 
kostümcüsüne kadar emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Açık Hava 
Tiyatro Günlerimizi basına taşıyan yerel ve ulusal basınımıza, etkinliğimizin huzur içerisinde geçmesini 
sağlayan güvenlik güçlerine, ışık - ses sistemiyle ve muhteşem görüntüsüyle bizlere profesyonel bir sahne 
hazırlayan organizasyon firmasına, her akşam alanı dolduran sanatsever halkımıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, Tiyatro Akçaabat’ta izlenir düsturu ile önümüzdeki yıl 3. Açık Hava Tiyatro Günlerinde 
görüşmek üzere diyerek tüm tiyatro ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkesi alkışlıyorum.” Dedi.
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TİYATROYLA
FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Gelişen ve değişen günümüz şartlarının olumsuz 
taraflarından çocukları ve gençleri korumak 
amacıyla ‘Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Annedir’ 
adlı tiyatro düzenlendi. 

Akçaabat Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve 
Trabzon Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin de 
paydaş olduğu İç İşleri Bakanlığı’nın destekleriyle 
düzenlenen tiyatro, Erol Günaydın Sanat Merkezinde 
sahnelendi.

Uyuşturucu madde bağımlılığını konu 
alan tiyatro, hem eğitici hem düşündürücü 

nitelikteydi. Madde bağımlılığının zararlarını ve 
mücadele yöntemlerini anlatan tiyatro oyununu 
izleyen Başkan Ekim, gençlerin bu tür zararlı 
alışkanlıklardan korunması gerektiğini, bu 
maddelere karşı toplumda daha çok farkındalık 
oluşturulması gerektiğini ve en az madde 
bağımlılığı kadar zararlı olan dijital bağımlılığının 
da önüne geçilmesi için çalışmaların başlatılması 
gerektiğini belirtti. Başkan Ekim, sosyal sorumluluk 
niteliğindeki tiyatroda emeği geçenlere ve bu 
tiyatroya destek verenlere gönülden teşekkür etti.
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ÖZEL BIREYLERE
ÖZEL TİYATRO

Akçaabat Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla ilçe genelindeki Özel Eğitim sınıfı 
öğrencileri için tiyatro gösterisi düzenledi. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen 
tiyatro gösterisinde özel gereksinimli öğrenciler, 
gerek kukla gösterisi gerek palyaço oyunu gerekse 
balon şovlarla gönüllerince eğlendiler. 

Programın sonunda konuşan Akçaabat 
Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar özel 
gereksinimli bireylerin saf sevginin birer timsali 
olduklarını dile getirerek “Hepimiz birer engelli 
adayı olduğumuz gerçeğinin farkında olan bireyler 
olmalıyız. Bugün, en kıymetlilerimizi ağırlıyoruz. 
Her daim onların yanında olan cefakar anne ve 
babalarına, öğretmenlerine özellikle teşekkür 

etmek istiyorum. Farkındalık ve duyarlılık sahibi 
bireyler olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal 
hayatın bütün alanlarında bağımsız bireyler olarak 
yer alabilmelerini arzu ediyoruz. Sanatta, sporda, 
iş dünyasında, sivil toplumda, siyasette ve çalışma 
hayatında engelli kardeşlerimizin başarılarıyla daima 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Akçaabat Belediyesi 
olarak Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim’in de 
çalışmaları doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın 
her zaman yanlarında destekçileriyiz. En büyük 
engel sevgisizliktir. Sevgi, farkındalık, duyarlılık, 
vicdan ve inanç oldukça engeller kalmayacaktır.” 
dedi.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet bayraktar, 
konuşmasının ardından tiyatro oyuncusu Erkan 
Köse’ye plaket takdim etti. 
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30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI’NIN 99.YILI 

COŞKUYLA KUTLANDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk Parkı’nda 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. 

Vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
mesajında şunları kaydetti: “1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan 
kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 

30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi 
vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan 
edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir 
milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih 
sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Türkiye’nin 
istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam 
etmektedir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 
kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle 
yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için 
hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler 
diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun.”dedi.
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Akçaabat Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 
ve Gedikli Motor’un organizasyonunda, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet 
yarışları, 5 kategoride 85 sporcunun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Zafer Kupası Bisiklet Yarışmasına; Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye 
Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, İlçe Gençlik 
Spor Müdürü Engin Uzun, sporcular ve çok sayıda 
vatandaşlar katıldı.

Lisanslı sporculara ve halka açık olan yarışlar, 
Yaylacık Mahallesi'nde Akçaabat Belediyesi Futbol 
Sahası (Sahil kısmındaki) alanda başladı.

Başkan Ekim Start Verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan 
kategorilere göre belirlenen yarışların startını 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim verdi.

Başkan Ekim, sporculara tek tek başarılar 
dileyerek; "Sporun merkezi Akçaabat’ta hedefimiz, 
daha sağlıklı ve vizyon sahibi bir nesil yetiştirmektir.  
Hemşehrilerimizi sportif faaliyetlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. Düzenlediğimiz bu etkinlik inşallah 

bisiklet kullanıma vatandaşlarımızı teşvik eder 
ve özendirir. Belediye olarak bizlere de önemli 
bir sorumluluk düşüyor. Şehrimizdeki bisiklet ve 
yürüyüş yollarını da arttırmamız gerekiyor. Bu da 
bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla organize ettiğimiz bu 
yarışlara katılan tüm sporcularımıza teşekkür 
ederim" dedi.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren 
sporculara ödülleri, düzenlenen bir törenle takdim 
edildi.

30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI 
BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi 
(DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. 
Trabzon Opera ve Bale Günleri 5 Ekim 2021 Salı günü 
Akçaabat'ta sahne aldı. 4. Trabzon Opera ve Bale 
Günleri kapsamında Akçaabat Erol Günaydın Sanat 
Merkezi'nde türkü, tango, klasik caz parçalarının 
yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçilen zengin 
bir repertuvar ile "Allegra Ensemble" adlı topluluk 
konser verdi.

Program hakkında duygu ve düşünlerini dile 
getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri; "4. 
Opera ve Bale Günleri kapsamında bu akşam Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
“Allegra Ensemble” adlı topluluk Akçaabat’ımızda 
konser verdi. Türküler, müzikaller ve klasik caz 
parçaları klasik müzik enstrümanları ile icra 
ettiler. Belediye olarak sadece yol, su ve alt yapı 
yapmadığımızın altını çizerek, aynı zamanda kültür, 
sanat ve turizm şehri Akçaabat sloganımızın altını 

doldurmak için de çalışıyoruz. Sanat faaliyetleri 
bakımından Belediyemiz oldukça geniş repertuara 
sahip. Tabi bu arz talep meselesi. Vatandaşımız 
bunu istiyor. Sanatsal Faaliyetlere önem veren, 
yoğun bir şekilde katılım sağlayan halkımız var. 
Akçaabat Belediyesi olarak Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği ve Çok Sesli Korolarımız yıllardır 
faaliyetlerini sürdürüyor. 20 yıldır aşkın süredir 
perdelerini açan Akçaabat Belediye Tiyatromuz 
var. 30 yıldır Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 
Oyunları Festivalini Akçaabat’ta icra ediyoruz. 
Sempozyumlarıyla, çalıştaylarıyla, sergileri ve 
horonuyla Akçaabat’ımız Kültür Sanat ve Turizm 
Şehri olarak dünyaya ün saldı. Dünyanın her yerinde 
kültür ve turizm iç içedir. Birbirinden bağımsız 
değerlendirilmiyor. Bu tür organizasyon ve festivaller 
o bölgenin ciddi anlamda kalkınmasına yardımcı 
oluyor. Bizler de belediye olarak bu tür kültür sanat 
faaliyetlerinin her zaman yanında ve destekçisi 
olacağız.

Belediyemizin de paydaşı olduğu böylesine 
güzel bir programı bizlere sunan Kültür ve Turizm 
Bakanlığımıza, 
Devlet Opera 
ve Balesi Genel 
Müdürlüğüne 
ve “Allegra 
Ensemble” adlı 
sanat topluluğuna 
teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

OPERA VE BALE GÜNLERI
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

DEVLET OPERA VE BALESI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESINDEKI 
“ALLEGRA ENSEMBLE” ADLI 

TOPLULUK AKÇAABATLI 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU.
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CUMHURİYET BAYRAMI 
COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü 
Akçaabat’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk 
Parkında yapılan anma törenin ardından program 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde devam etti. Burada 
Akçaabat Fen Lisesi öğrencileri 29 Ekim Kutlamaları 
kapsamında günün anlam ve önemine istinaden şiirler 
okudu. Ardından Akçaabat Belediyesi Halkoyunları 
ekibi gösteri yaptı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında ilçedeki gençlerin katıldığı Okçuluk 
yarışması düzenlendi. Şehit ve gazilerimiz için mevlid-i 
şerif okutuldu.

Günün anlam ve önemini belirten Başkan Ekim 
“Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal 
Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin 
kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı 
hayırla yad ediyorum.  Cumhuriyet, her şeyini 
kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını 
kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin 
sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. 
Yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye 
Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara 
ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle 
çalışacaktır.

Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz 
şunu iyi bilmelidir; büyük fedakarlıklarla, kan 
ve gözyaşı dökerek, ölüm-kalım mücadeleleri 
verilerek kurulan Cumhuriyetimizin temellerinde, 
binlerce şehidin, binlerce gazinin hakkı vardır. 

Dün atalarımızın savunduğu o hakları gelecekte 
de gençlerimiz kanı ve canı pahasına savunacaktır. 
Cumhuriyetin tüm kuşakları, bu görevin bilinci 
içinde, kendilerine bırakılan emaneti daima 
koruyacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’ni Atatürk, silah 
arkadaşları ve şehit ve gazilerimizin emaneti ilelebet 
yaşatacaklardır. Cumhuriyetimizin kazanımları asla 
vazgeçemeyeceğimiz değerlerimizdir.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal 
Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz 
fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen 
bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla 
anıyorum.  Bizleri aydınlık yarınlara taşıyan 
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü ve 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, tüm 
hemşehrilerimi selam ve muhabbetle selamlıyorum.” 
dedi.
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2021 İSTİKLAL MARŞI YILI 
RESİM SERGİSİ

AKÇAABAT BELEDIYESI TARAFINDAN CUMHURIYET 
BAYRAMININ 99. YILI ETKINLIKLERI KAPSAMINDA 2021 ISTIKLAL 

MARŞI YILI "1921-2021 BIR ASRIN SERGISI" VE MARMARA FLÜT 
ORKESTRASI KONSERI DÜZENLENDI.
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TBMM tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı 
yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ülke 
çapında bir resim çalıştayı düzenledi. Çalıştaya 
katılan ülke genelindeki ünlü ressamlar, İstiklal 
Marşı’nın dörtlüklerinden çıkardıkları anlamları 

resmettiler. Bu çalışmanın sonunda 18 tablo ve 
2 heykel ortaya çıktı. Bu eserler de Cumhuriyet 
Bayramı’nın 98. Yılı kutlamaları kapsamında 
Akçaabat Belediyesi Resim Galerisinde görücüye 
çıktı.

Marmara Üniversitesi Flüt Orkestrası, 
Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı kutlamaları 
kapsamında Akçaabat’ta konser verdi. 

Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan konser, 
dinleyenleri büyüledi. Akçaabat Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde 
Akçaabat’ta bulunan Trabzon Üniversitesi 
salonunda konser veren Marmara Üniversitesi 
Flüt Orkestrası izleyenlerden tam not aldı.

Gecede konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim; “29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı kutlama etkinliklerimizi muhteşem 
bir konserle sona erdirdik. Bu akşam Marmara 
Üniversitesi Marmara Flüt Orkestrası halka 
açık bir konserle bizlerle oldu. Sanatçılarımıza 
şehrimize hoş geldiniz diyorum. Çok keyif 
aldığım bir akşamı burada yaşadığımı ifade 
etmek istiyorum. Flüt orkestrasının bölgede 
İlk defa Akçaabat’ta konser veriyor olması da 
Akçaabat’ımız açısından son derce önem arz 
ediyor. Bu ve bunun gibi etkinlik ve faaliyetlerle 
ilklere imza atan ve farkındalık yaratan bir 
Belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.

1921-2021 BİR ASRIN SERGİSİ

AKÇAABAT'TA BIR ILK; FLÜT ORKESTRASI
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Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat’ta 
M.Ö 2000 – M.S 2021 Akçaabat adlı sergi açıldı.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından açılan sergide 
geçmişten günümüze kadar Akçaabat’ın tarihi, 
kültürü, sporu, yaşanmış olayları ve önemli 
şahsiyetleri; fotoğrafl arla, yazılarla ve objelerle 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.  

Bu sergi katılanları “Zamanda Yolculuğa 
Çıkarıyor” diyerek konuşmasına başlayana 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim “M.Ö. 2000 yılından günümüze ele 

M.Ö. 2000 – M.S. 2021 
AKÇAABAT SERGİSİ 

AÇILDI

AÇILAN SERGİDE GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE KADAR AKÇAABAT’IN 

TARİHİ, KÜLTÜRÜ, SPORU, YAŞANMIŞ 
OLAYLARI VE ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ; 

FOTOĞRAFLARLA, YAZILARLA VE 
OBJELERLE SANATSEVERLERIN 

BEĞENISINE SUNULDU.  
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aldığımız ilk adı Hermonassa olan Akçaabat’ımız, 
eskilerden beri hareketli şehir yaşamı, eski çağlara 
kadar uzanan tarihi, sahip olduğu zengin kültürel 
mirası ve kalıntıları kendine özgü farklılıkları, 
güzellikleri ile görülmesi gereken en önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. 

Bugün burada açtığımız sergi ile Akçaabat’ımızı 
eski çağlardan günümüze kadar işlemeye çalıştık. 
Sergimizi iki başlık altında topladık. Birinci 
kısımda birçok tarihi olaylara sahne olmuş ve 
her Akçaabatlının bilmesi gereken bazı yaşanmış 
olayları tarihi süreç içerisinde vermeye çalıştık. 
Akçaabat’ın ve Trabzon’un Fethi, Sargana Destanı, 
Muhacirlik Yılları ve Akçaabat’ın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu gibi daha birçok olaya sergimizde yer 

verdik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha 
minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları Şad olsun.

Sergimizin ikinci kısımda ise Cumhuriyet sonrası 
ve günümüzdeki Akçaabat'ı vermeye çalıştık. 
Akçaabat’ın sporunu, tütünü, köftesini, pazarını ve 
tabi ki Tarihi Ortamahalle’mize yer verdik. Sergimizi 
gezerken, eski çağlardan başlayıp günümüze 
kadar olan Akçaabat, adeta bir film şeridi gibi 
gözümüzde canlanacak. Özellikle öğrencilerimizin 
ve gençlerimizin bu sergiyi gezmelerini, yaşadıkları 
yerin, Akçaabat’ın tarihini burada görmelerini arzu 
ediyorum.

Sergimizin hazırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür eder katılımlarınızdan dolayı hepinize 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi
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Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, 
Akçaabat Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 52 hafta 
boyunca sürecek olan “Gençler Okudukça Akçaabat 
Okur” projesi başlatıldı. 

“Bilgi sahibi olmak, belirli bir kültür seviyesine 
gelmek her insanın ulaşmak isteyeceği bir hedeftir.” 
Diyen Başkan Ekim, “ Kitaplar kültür seviyemizi 
arttırmanın ve bilgi sahibi olmamızın en etkili 
aracıdır. Kitaplar bizi bazen düşler ülkesinde masallar 
diyarına, bazen tarihin içinde önemli bir olaya, 
bazen de bilim dünyasında önemli bir keşfe sürükler. 
Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet 
ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bir 
toplumun gelişmişlik düzeyi öğrenilmek isteniyorsa 
o toplumdaki kitap okuma düzeyine ve kütüphane 
sayısına bakılmalıdır. Çok okuyan ve kitaplarına 
değer veren ülkeler genellikle gelişmişlik düzeyi 
yüksek olan toplumlardır. Akçaabat Belediyesi 
olarak eğitim ve kültür faaliyetlerimiz kapsamında 
kitap ve beraberindeki okuma alışkanlığına yönelik 
etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
tanıtım ve faaliyet kitapları haricinde kitap basıp 
ücretsiz olarak vatandaşlarına dağıtan nadir 
Belediyelerden biriyiz. ” İfadelerini kullandı.

GENÇLER OKUDUKÇA 
AKÇAABAT OKUR
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"ORMAN HAYATTIR SENDE BİR RESİM AL"

FARKINDALIK OLUŞTURAN SERGİ
Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı, 

Uluslararası Akçaabat Bilim Sanat Kültür Derneği 
ve Paris Trabzonlular Derneği işbirliğinde ülkemiz 
genelinde meydana gelen yangın bölgelerine fidan 
bağışı yapılmak üzere resim sergisi düzenlendi.

Çeşitli illerimizde meydana gelen, ülkemizin 
akciğerleri olan ormanlarımızın yanması sonucunda 
hassasiyetlerini ortaya koymak isteyen  
Trabzonlu 30 Ressam eserlerini yanan ormanların 
yeniden hayat bulması için üretti. 30 farklı ressamın 
ortaya koydukları resimler “Orman Hayattır, Sende 
Bir Resim Al” sloganı ile satışa sunularak kazanılan 
gelirler ülkemizin yanan ormanları için fidan 
dikilmek üzere bağışlandı. 

Sergiye katılıp konu ile ilgili duyarlılığını ve 
düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim  “Maalesef bir süredir 
maruz kaldığımız yangın ve sel felaketleri sebebiyle 
üzüntülü günler geçiriyoruz. Manavgat’ta başlayan 
ve giderek yayılan yangınlara karşı devletimiz ilk 
andan itibaren tüm imkânlarıyla mücadelesini 
vermiş, vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. 
Yangınlarda maddi zarar gören vatandaşlarımızın 
kayıplarının telafisi için gereken her türlü 
çalışma Devletimiz tarafından yürütülmektedir. 
Ülkemizin dört bir tarafından ve dost ülkelerden 
yangın bölgelerine çeşitli yardım kampanyaları 
düzenlenmiştir. Bizler de Akçaabat ilçesi, olarak 
farklı ve anlamlı bir destek kampanyası düzenledik. 
Kampanyamızın sloganı “Orman Hayattır, Sen De 
Bir Fidan Al” Trabzonlu 30 Ressamla görüşerek 
yangın bölgesine bir kampanya düzenleyecek 
olduğumuz sizlerin de eserleri ile destek vermenizi 
istiyoruz dedik. Ve ressamlarımız, Allah Razı Olsun, 

bu teklifimizi büyük bir memnuniyetle karşıladılar. 
Trabzonlu 30 ressamımız eserlerini bu kez, yangın 
bölgesinde destek için yani yanan ormanlarımızın 
yerine yeni fidanlar dikilmesine destek olmak için 
yaptılar. Burada sergilenen her bir eserin fiyatı 
şu kadar TL olarak değil; şu kadar fidan bedeli 
olarak belirlendi. Kampanyamızın Paydaşları olan 
Akçaabatlılar Vakfına, Uluslararası Akçaabat Kültür 
ve Sanat Derneğine ve Paris Trabzonlular Derneğine 
teşekkür ediyorum. Eserleri ile kampanyamıza 
destek veren Trabzonlu 30 Ressamımıza ayrı 
ayrı teşekkür eder hayırsever ve sanatsever 
vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Yangın ve 
Sel felaketlerinde vefat edenlere Allahtan Rahmet 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım Ülkemiz bu 
ve bunun gibi afetlerle bir daha karşılaşmaz. ”dedi. 

45

B e l e d i y e  B ü l t e n i /akcaabatbel



VEFATININ 700. YILINDA
YUNUS EMRE ANILDI

Halk ozanı Yunus Emre vefatının 700’üncü 
yıldönümünde Akçaabat Belediyesi tarafından  
düzenlenen programla anıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı ‘Yunus Emre 
ve Türkçe Yılı’  ilan edilmesi  vesilesiyle Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
Yunus Emre’yi anma ve anlama programı düzenlendi. 
Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen 
programa Akçaabat Kaymakam Ramazan Kurtyemez, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye 
Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayrulah Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Siyasi Parti 
Temsilcileri, Kurum Amirleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Programda, Akçaabat Belediyesi Korosunca 

46

B e l e d i y e  B ü l t e n i /akcaabatbel



Yunus Emre'nin sevilen eserlerini ilahi dinletisi ile 
katılanların beğenisine sunuldu.

Erol Günaydın Sanat Merkezinde gerçekleştirilen 
programda drama gösterisi sahnelendi. Öğretmen 
Süleyman Şirin, Gazeteci Cengiz Bölükbaşı, Antrenör 
Tahir Usman ve Eğitimci Yazar Miktat Eyüboğlu 
Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk 
şairi Yunus Emre'nin sevilen eserlerinden seçme şiirler 
okudular.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, " 
Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması 
münasebetiyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız 
tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan 
edildi.

Biz de Akçaabat Belediyesi olarak, Kültür ve Sanat 
Faaliyetlerimiz kapsamında, Türk dili ve kültürünün 
en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi anmak, 

anlamak ve anlatmak adına bu programı tertipledik. 
Önemli olan da Yunus’u anlamak, yaşantısını örnek 
almak, onun tavsiyelerinden faydalanabilmektir. 
Kısacası önemli olan kıssadan hisse çıkarmaktır.

Programımızda Yunus Emre’yi canlandıran kısa bir 
dramatizasyon gösterisi, Yunus Emre’ye ait şiirlerin 
okunması ve ilahi dinletisi yer alıyor. Üstat Yunus 
Emre’yi anlatma hedefiyle, manevi hava içerisinde 
güzel bir gece geçirmiş olacağız.

Vefatının 700. sene-i devriyesinde gönül sultanımız 
Yunus Emre’yi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 
Rabbim onu Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." 
diyerek Yunus Emre'nin 'Bana Seni Gerek Seni' şiirini 
okudu. Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ise 
'İlim kendin bilmektir' şiirini seslendirdi.

Program sonunda şiir seslendirenlere ve ilahi 
dinletisinde görev alanlara plaketleri takdim edildi.
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İSTANBUL YENİKAPI’DA 
AKÇAABAT COŞKUSU YAŞANDI
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Bu yıl 12.'si düzenlenen İstanbul Trabzon Tanıtım Günleri’nde Akçaabat Belediyesi'nin hazırladığı Otantik 
stant damga vurdu. Standımızı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş başta olmak çok sayıda devlet büyüklerimiz 
ve hemşerilerimiz ziyaret etti. Akçaabat Belediyesi Horon ekibinin gösterileriyle başlayan açılış etkinlikleri; 
Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim’in etkinlik alanındaki tüm stantları ziyaretiyle devam etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İstanbul Trabzon Günleri'nde emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Başkan Ekim, "Akçaabat; kültür, sanat, turizm ve spor şehridir. Şehrimizi ileri noktalara 
taşımaya gayret ediyoruz. Akçaabat'ın adını markalaştırmak ve ülke genelinde bilinirliğini arttırmak için 
çeşitli illerde düzenlenen tanıtım organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Akçaabat'ı horonuyla, davuluyla, 
zurnasıyla, tarihi Ortamahalle'siyle, un helvasıyla, sıcakkanlı ve samimi misafirperverliğiyle gittiğimiz her 
yere taşıyoruz. Memleket sevdalılarının memleket hasretlerini bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Tanıtım 
organizasyonları şehrimizin turizmi açısından da oldukça faydalı oluyor. Standımızda Akçaabat'ı, Trabzon'u 
tanıyan yerli turistleri şehrimize çekiyoruz. Biz, belediye olarak hizmet aşkıyla çalışıyor; insan odaklı hizmet 
üretiyoruz. Tüm kadrolarımıza profesyonel işler çıkarıyoruz. Belediyecilik sadece şehri imar etmek değildir. 
Belediyecilik aynı zamanda kentin kültürel hayatını canlı tutmak ve yenilikleri yakından takip ederek şehre 
uyarlamaktır. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda gönül belediyeciliğini benimseyerek vatandaşlarımızla, 
hemşehrilerimizle, memleket sevdalılarımızla gittiğimiz her yerde samimi sohbetler ediyor; onları dinliyor 
ve onlarla gönül bağı kuruyoruz. Bizler, şehrimizi imar etmekle, sosyal ve kültürel hayatını canlı tutmakla, 
şehrimize yenilikler kazandırmakla, vatandaşlarımızın gönüllerini kazanmakla yükümlüyüz. 
Bunu en iyi şekilde başarmak için elimizden gelen gayreti göstermekte çekimser 
davranmıyoruz. Şehrimizi her yönüyle tanıtmaya çalıştık. Herkesi Akçaabat'ı 
görmeye, Akçaabat'ın her köşesini gezmeye ve tanımaya davet ediyoruz" 
dedi.       
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Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16-21 Kasım 
tarihleri arasında düzenlenen Tam Bana Göre 
Festival'i gençlerden yoğun ilgi gördü.

Program ile ilgili düşencelerini dile getiren Baş 
Ekim "Ankara’da 150 belediyenin katıldığı ve gençlere 
yönelik olarak düzenlenen “tam bana göre festival” 
adlı organizasyonda yerimizi aldık. Son zamanlarda 
ülkemiz genelinde yapılan en büyük organizasyonda 
görev almak bizler için gurur verici bir duygu. Ayrıca 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle organizasyonun açılışının yapılması 
bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine 150 belediye burada 
şehirlerini tanıtırken bir yanda da gençlere yönelik 

“TAM BANA GÖRE FESTİVAL'İNDE”
GENÇLERDEN TAM NOT ALDIK

AKÇAABAT BELEDİYESİ'NİN FESTİVAL ALANINA KURDUĞU STANT VE 
BELEDİYE HALK OYUNLARI EKİBİ HORON GÖSTERİLERİNİ SERGİLEYEREK 

ZIYARETÇILERDEN BÜYÜK ILGI VE BEĞENI TOPLADI.
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organizasyonlar düzenledi. Akçaabat Belediyesi olarak 
bizim burada 3 görevimiz bulunuyor. Birincisi yöresel 
stant kurulumu. Ankara Millet Bahçesinde oluşturulan 
fuar alanına bütün belediyeler stant kurdu. Amacımız 
şehrimizi tanıtmak olduğu için biz de Ortamahalle 
evi standımızı buraya kurduk. Kurmuş olduğum 
tarihi stant festivale otantik bir hava kattı. Standımız 
katılan gençlerden yoğun ilgi gördü. Standımıza 
gelen misafirlere Akçaabat’ı tanıtan ürünlerimizi 
hediye ederken aynı zamanda onlara Akçaabat’ın 
helvası, Akçaabat kurabiyesi ve fındık ikramımız 
oldu. İkinci görevimiz ise halk oyunları gösterileri. 
Folkloru ile ün yapmış olan şehirler halk oyunlarını 
burada gençlerin beğenisine sundu. Tabi bu gösteriler 
horonsuz olmaz. Akçaabat Belediyesi Folklor Ekibi 
sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmaları öncesinde yaklaşık 200 bin seyirciye 
davul zurna eşliğinde horoncularımız ayak sesleri 
ile yankılandı. Horonumuz hem devlet erkânından 

hem seyircilerden tam not aldı. Festivaldeki bir diğer 
büyük görevimiz ise Ayak Tenisi Turnuvası. Buraya 
katılan 150 belediyenin her biri kendi alanlarında 
bir organizasyon üstlendi. Biz de Ayak Tenisi 
Turnuvasının organizatör belediyesiyiz. Katılan bütün 
belediyeler Ayak Tenisi organizasyonuyla Ankara’da 
ev sahipliği yaptık. Kapaklı, Yeşilyurt, Edremit, Gölcük, 
Esenler, Adapazarı, Pamukkale, Gördes Belediyeleri 
gibi birçok belediye ayak tenisinde mücadele etti. 
Yaptığımız tüm bu organizasyonlar neticesinde 
Akçaabat’ın kültürünü sanatını turizmini ve tüm 
güzelliklerini başkentte tüm Türkiye'ye tanıtmaya 
gayret gösterdik. Bizler ilçemizi diğer şehirlere 
tanıtırken aynı zamanda biz de diğer stantları 
gezme fırsatı bulduk. Buralarda yapılanlar da, bizim 
ufkumuzu açabilecek olan faaliyetleri de notlarımızın 
arasına aldık. Akçaabat Belediyesi her zaman en iyisi 
olma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.”dedi.
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AKÇAABAT’TA
OFFROAD COŞKUSU

Karadeniz Off road Kupası 3. Ayak yarışları 
Akçaabat’ta yapıldı.

Trabzon Off road Kulübünün organize ettiği; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOSFED, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi’nin 
desteklediği Karadeniz Off road Kupası 3. Ayak 
yarışları Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesin sahil 
kısmında yapıldı.

Spor Şehri Akçaabat’ta düzenlenen yarışlara 
Gürcistan, İran Azerbaycan ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinden 32 Araç olmak üzere toplamda 64 sporcu 
katıldı.

Off road yarışları ile ilgili düşüncelerini dile 
getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim “ Akçaabat’ımız turizmin her alanında cazibe 
merkezi olarak bölgemizde hatta Ülkemizde adından 
sıkça söz ettirmektedir. Doğa turizminden tarih 
turizmine, Kültür Sanat turizminden spor turizmine 
kadar birçok alanda faaliyetlere ev sahipliği yapan 
Akçaabat’ımız bugün de Karadeniz Off road Kupası 
3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor ve hem 
yurt dışından hem de ülkemizden gelen misafir 
sporcuları ağırlıyor. Böylesine büyük, uluslararası 
bir organizasyonun bizim ev sahipliğimizde 
Akçaabat’ımızda yapılıyor olmasının mutluluğu ve 
heyecanını yaşıyorum. Sahadaki heyecan ve coşku,  
katılan seyirci ve misafirlerin yüzlerindeki mutluluk 
ve tebessüm; yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru 
olduğunun göstergesidir. Organizasyonu düzenleyen 
Trabzon Off road Kulübümüze, yarışlara Akçaabat 
Belediyemizin yanında destek veren Gençlik ve 
Spor Bakanlığımıza, Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonuna, Trabzon Büyükşehir Belediyemize 
şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. 
İran, Gürcistan, Azerbaycan, Artvin, Rize, Kars, 
Trabzon, Ordu, Giresun gibi bütün illerimizden gelen 
sporculara şehrimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” 
Dedi.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
‘Muharrem Ayı’ dolayısıyla hemşehrilerine aşure 
ikramında bulundu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrası 
Akçaabat Fatih Parkı’nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
ile Akçaabat Belediyesi bir etkinlikte bulunarak aşure 
ikramında ettiler.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) 
İl Birinciliği Yarışması’nda Akçaabat Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü Yıldızlar kategorisinde 
birinci, Büyükler kategorisinde ise ikinci oldu.

Horonun, yöre insanının vazgeçilmezi olduğunu 
belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Folklor denilince akla 'Akçaabat' 
horunu geliyor. Bilindiği üzere Akçaabat Horonu 
Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yerini aldı. Folklor derneğimizde öğrencilerimiz ve gençlerimiz 
çalışmalarını sürdürüyorlar. Belli yaş gruplarında çalışmalar yapılıyor ve 'Akçaabat' horonunu geleceğe 
taşıyacak olan çocuklarımıza da horonu öğretiyoruz. Düğünlerde, asker uğurlamalarında, şenliklerde 
horonumuz her daim icra ediliyor. Horon, turizm anlamında da ilçemize oldukça katkı sağlıyor. Zaten bölgede 
yaşayanların davul, zurna ve kemençe duydukları zaman yerlerinde durmaları mümkün değil. Türkiye’nin 
veya dünyanın her yerinde olan folklor yarışmalarına katılıyor, genellikle iyi dereceler alıyoruz. Trabzon’da 
yapılan yarışmada da dereceye giren tüm ekibimizi kutluyorum. Dedi.

BAŞKAN EKİM, 
AKÇAABATLILARA 

AŞURE DAĞITTI 

HORON’DA KUPA 
AKÇAABAT 

BELEDİYESİ’NE

19 Ekim Muhtarlar Günü Akçaabat’ta 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulmasıyla başlayan tören, 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Yaylacık 
Mahallesi Muhtarı Hakan Karan, ilçe 
muhtarları adına günün anlam ve 
önemini belirten konuşma yaptı. 

MUHTARLAR
GÜNÜ KUTLANDI
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GÖNÜLLERE DOKUNMAYA 
DEVAM EDİYORUZ

KIYAFET YARDIMI

Hizmette hep bir fazlasını hedefl ediklerini 
belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Akçaabatlı vatandaşlarımızın her zaman 
yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği 
vermeye çalışıyoruz. Vatandaşların; sosyal yardımları 
hızlı, sürekli ve adil bir şekilde alabildikleri, 
görmezden gelinmedikleri, sosyal hayata güvenle 
katılabildikleri bir sistem kurmaya çalışıyoruz. 
Vatandaşlarımızın özellikle kış mevsiminde herhangi 
bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Sadece 
kıyafet değil bütün sosyal yardımlarımız 12 ay 
boyunca devam ediyor” dedi.

HASTA KARYOLASI YARDIMI

Çeşitli nedenlerle yatağa bağımlı hastaların 
hayatını kolaylaştırmak için Akçaabat Belediyesi 
tarafından ihtiyaçlı hastalara, hasta karyolası 
veriliyor. 

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü,  yatağa bağımlı hastaların evdeki 
bakımına hastane tipi karyola vererek katkıda 
bulunuyor. Böylece hastaların ve ona bakan 
kişilerin hayatının daha kolaylaşması sağlanıyor.  
Akçaabat sınırlarında yaşayan, yatağa bağımlı 
ihtiyaçlı vatandaşlar hastaneden aldıkları rapor 
doğrultusunda Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’ne 
başvurarak hasta yatağı temin edebiliyor. Hastaya 
bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan 

hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda 
aileye veriliyor. Bu durumda bulunan hasta ve 
yaşlılarımızın kaliteli bir yaşam sürebilmesi ve 
sıkıntılarını en aza indirmeleri için elimizdeki 
imkânları seferber etmeye devam edeceğiz.

TEKERLEKLI SANDALYE YARDIMI

Engelli vatandaşlara, hasta ve yaşlılara Akçaabat 
Belediyesi olarak sahip çıktıklarını ve destek 
olduklarını belirten Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Çeşitli nedenlerle sakat kalan veya doğuştan 
engelli olan vatandaşlarımızı topluma kazandırmalı, 
onları sosyal hayatın içerisine çekmeliyiz. Sosyal 
Belediyeciliğin en önemli gereksinimlerinden 
birisi de budur. Akçaabat Belediyesi olarak engelli 
vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yönünde 
çalışmalar yapıyoruz. Bizler belediye olarak 
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti 
içerisindeyiz. İmkânlarımız doğrultusunda engelli 
kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. 
Bizlerin onlara desteği ile evlerine bağlı kalmayarak 
sosyalleşme imkânı bulacaklar. Vermiş olduğumuz 
tekerlekli sandalyeler ailelerimizin derdine bir 
nebze deva olduysa ne mutlu bizlere. Onları mutlu 
gördükçe bizler daha da mutlu oluyoruz. 

KIRTASIYE YARDIMI

Eğitime yerel ölçüde katkı sağlayarak, fırsat 
eşitliği oluşturmayı hedefl eyen Akçaabat Belediyesi, 
daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da okula 
başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından 
belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yapılan 
yardım velilere rahat nefes aldırdı. 

Sosyal Belediyecilik kapsamında Çocuklarımız 
için eğitimin her alanında yardımlara devam 
etmekte kararlıyız diyen Belediye Başkanımız 
Osman Nuri Ekim ; “Belediye olarak eğitime her türlü 
desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın 
ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz 
için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. 
Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin 

ILÇEDEKI IHTIYAÇ SAHIBI VATANDAŞLARA; KIYAFET, HASTA KARYOLASI, TEKERLEKLI 
SANDALYE, KIRTASIYE, HOŞ GELDIN BEBEK VE GIDA YARDIMI GIBI BIRÇOK YARDIM PAKETI 
ILE HALKININ YANINDA OLURKEN SALI GÜNLERI PAZAR YERINDE VATANDAŞLARA SICAK 

ÇORBA IKRAM EDIYOR.
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kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler 
seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin 
çoğalmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

SALI PAZARINDA SICAK ÇORBA IKRAMI

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

Başkan Ekim, “Çorba sabah ayazında 
vatandaşlarımızın içini ısıtıyor Kadınlar pazarı gün 
aymadan hareketin yoğun olduğu yerlerdendir. 
Sabahın erken saatlerinde köyden satış yapmaya 
gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu kahvaltı 
yapacak fırsat bulamadığını dile getiriyordu. Bizler de 
gönül belediyeciliği kapsamında bu şekilde bir proje 
hayata geçirerek çorba ikramına başladık. İkram 
edilen sıcak çorba, vatandaşlarımıza gıda ulaştırmak 
için erkenden yola çıkanlara sabah kahvaltısı oluyor. 
Bu uygulamamızın vatandaşlarımız tarafından hoş 
karşılanması bizle için memnuiyet verici bir duygu. 
Buradan bütün vatandaşlarımıza afiyet olsun diyerek 
hayırlı ve bereketli satışlar diliyorum.” dedi.

HOŞ GELDIN BEBEK PAKETI

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

atmaları için daima yanlarında olmaya devam 
edeceklerini belirtti.

GIDA YARDIMI

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

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda yardımını sürdürüyor. Gerek Belediyemize 
başvuran gerekse ekiplerimiz tarafından tespit 
edilen ihtiyaç sahibi ailelere Belediyemiz tarafından 
belirli dönemlerde gıda kartı veriliyor. Gıda kartı ile 
istedikleri zaman ilçede belirlenen  marketlerden 
ihtiyaç duyduğu alışverişlerini yapabiliyorlar. 

Sadece belirli günlerde değil, yılın 365 günü farklı 
alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini 
ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım 
faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve 
geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü her 
alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. 
Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz 
sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz” 
dedi.
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Akçaabat’ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü 

düzenlenen törenle kutlandı.

Başkan Ekim "Kültürümüzde okuma ve 
eğitme çok büyük önem verilir. Bu bağlamda ilim 
öğrenmek, öğretmek kadın erkek bütün bireyler 
için gerekli edimlerden biridir. Zira ‘Bana bir 
harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturu 
her şeyden önce okumanın, ilim öğrenmenin ve 
öğretmenin önemini vurgular.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
öğretmenlerimizin ’24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlar, öğretmenlerimize başarı, sağlık ve 
mutluluklar dilerim.” Dedi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ
19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta 

olduğu gibi Akçaabat’ta da Atatürk 
Parkı’nda düzenlenen resmi törenle 
kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 
düzenlenen programda duygu ve 
düşünceleri dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; 
tüm gazilerin gününü kutlayarak, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazilerimize 
ve şehitlerimize  minnet ve şükranlarımı 
sundu.

İLKÖĞRETİM HAFTASI 
KUTLANDI

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması 
nedeniyle Akçaabat’ta çelenk sunma töreni ve 
kutlama programı yapıldı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının öğretmenlere, 
öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Osman 
Nuri Ekim, “Geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri 
olan çocuklarımız, ders başı yaparak okulları, 
öğretmenleri ve arkadaşları ile buluştular. Bu güzel 
buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, 
eğitim camiası ve velilerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum." dedi.
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10 KASIM ATATÜRK'Ü 
ANMA TÖRENİ 
DÜZENLENDİ

MEHMET AKİF ERSOY
VEFATININ 85. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yıl 
dönümü dolayısıyla Akçaabat’ta anma töreni 
düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten Başkan 
Ekim, "10 Kasım 1938 günü ebedi âleme 
uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, 
bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla 
anmaktayız. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu 
sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve 
beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı.

Bugün bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş 
ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını 
arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyorum." Dedi.

Akçaabat Belediyesi tarafından Mehmet Akif 
Ersoy'un, ölümünün 85. Yıldönümünde Erol Günaydın 
Sanat Merkezinde ‘Mehmet Akif Ersoy’u Tanımak’ adlı 
konferans düzenlendi. Konferansa, Trabzon Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Ungan konuşmacı olarak 
katıldı.

Program sonunda düşüncelerini dile getiren 
Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Prof. Dr. 
Suat Ungan’a Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile 
ilgili ufuk açan bilgiler paylaştığı için teşekkür etti.  
Geleceğin gençlere emanet olduğunun altını çizen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise 
“Öğrenmenin zamanı da yeri de olmaz. Hepimiz her 
an yeni şeyler öğreniyoruz. Bugün de İstiklal Şairimiz 

Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyenlerini hep birlikte 
değerli hocamız Prof. Dr. Suat Ungan’dan öğrendik. 
Geçmişi örnek alarak geleceğimizi şekillendireceğiz. 
Mukaddes emanetimiz olan vatanımızı bizler sizlere, 
sizler de gelecek nesillere emanet edeceğiz. Bunun için 
evvela çok okumalıyız ve çok çalışmalıyız. Mehmet 
Akif Ersoy’u vefatının 85. Yılında saygı ve minnetle 
anıyoruz. Hocamıza kıymetli bilgilerini bizimle 
paylaştığı için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Prof. Dr. Suat Ungan’ plaket takdim 
ettiler.
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AKÇAABAT BAYRAMLAŞTI
Kurban Bayramı vesilesiyle Akçaabat’ta geleneksel 

bayramlaşma töreni maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyularak düzenlendi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Sizleri 
en Kalbi duygularımla saygıyla muhabbetle 
ve hasretle selamlıyorum. Kurban Bayramı 
vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz bayramlaşma 
programına hoş geldiniz. Sizlerin ve bütün 
hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum. 
Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, Toplumsal 
yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye 

çıktığı, Bir Kurban bayramına daha kavuşmanın 
huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.  
Dostlukların kardeşliklerin en yoğun olarak 
yaşandığı bayram günlerinde; Dostlarımızı, 
komşularımızı, fakir fukarayı da ihmal etmemiz 
büyük önem arz etmektedir. 

Bütün Akçaabatlı Hemşerilerimin Kurban 
Bayramını tebrik ediyorum. Kestiğimiz kurbanların 
ve yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar 
sunuyor hayırlı günler diliyorum.” Dedi.

58

B e l e d i y e  B ü l t e n i /akcaabatbel



KENDIMIZ ÜRETEREK
TASARRUF SAĞLIYORUZ

Akçaabat Belediyesi, ihtiyaç duyduğu fidan ve 
çiçekleri kendi bünyesindeki üretim tesislerinde 
yetiştirecek.

İlçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda 
yapılan peyzaj düzenlemelerinde kullanılan çiçek ve 
fidanları artık kendi bünyemizde üretiyoruz.

Belediyemiz tarafından Akçaabat Düzköy 
yolu üzerinde Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü şantiye alanında çiçek ve fidan 
yetiştirmek için her biri 256 m2 olan iki adet sera 
faaliyete geçti. Trabzon Tarım İl Müdürlüğü’nün 
desteğiyle yapılan seralar tamamlandı.

Her daim çiftçinin yanında olan Akçaabat 
Belediyesi, kendi seralarında bir taraftan belediyenin 
ihtiyacı doğrultusunda fidan ve çiçek üretirken diğer 
taraftan da çiftçiler için aromatik meyve fidanı 
yetiştirecek.

TÜKETEN DEĞIL ÜRETEN BIR BELEDIYE
İhtiyaç duyulan fidan, çiçek ve süs bitkilerinin 

kendimiz üreterek bütçede tasarruf sağlanacağının 
altını çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve 

Tarımsal Hizmetler Şefl iğimiz Düzköy yolu üzerinde 
oluşturduğumuz Park Bahçeler Müdürlüğü şantiye 
binası ve alanında hizmet vermeye başladı. Bu 
alada yaptığımız iki tane serada üretimlerimize 
başladık. Onlarca fidan ve çiçeği kendimiz üreterek 
kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmış 
olacağız. Bu seralarda yetiştireceğimiz çiçek ve 
fidanlarımızı park, bahçe ve yeşil alanlarımızda 
kullanacağız. Ayrıca seralarımızda çiftçilerimiz için 
aromatik meyve fidanları da yetiştirerek ilçemizdeki 
çiftçileri üretime teşvik etmiş olacağız. Bizler, 
ilçemizin her noktasının daha yeşil, daha renkli ve 
daha güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefl iyoruz.” 
dedi.

İLÇE GENELİNDE PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ÇIÇEK VE 
SÜS BITKILERINI KENDI IMKANLARIMIZLA ÜRETIYORUZ.
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AKÇAABAT
MILLET BAHÇESINDE

ÇOCUK ŞENLİĞİ

AKÇAABAT BELEDİYESİ; YAZ 
AYLARININ GÜZEL HAVALARINI 

FIRSATA ÇEVİREREK  2021-2022 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLARA 

MORAL SAĞLAMAK VE ONLARI 
MOTİVE ETMEK İÇİN AKÇAABAT 

MİLLET BAHÇESİNDE “ÇOCUK ŞENLİĞİ 
ETKİNLİĞİ” DÜZENLEDİ.

Pandemi kurallarına ve tedbirlere 
riayet edilerek, Akçaabat Belediyesi Spor 
İşleri Müdürlüğü tarafından Akçaabat 
Millet Bahçesinde düzenlenen çocuk 
şenliği etkinliği çocuklardan ve katılan 
velilerden tam not aldı. Çocuk şenliğinde 
çocuk dansları, tahta bacak, palyaço ve 
maskot gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve 
zeka oyunları ile çocuklar eğlenceli vakit 
geçirdi.
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ÇOCUKLAR IÇIN NE YAPSAK AZDIR
Çocuk şenliği ile ilgili düşüncelerini dile 

getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim “Akçaabat’ımıza deniz manzaralı 
muhteşem bir Millet Bahçesini kazandırdıkları 
için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize ve emeği geçenlere şahsım 
ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. 
Açılışından bugüne Akçaabat Millet Bahçesinde 
her kesime yönelik çeşitli etkinliklerimiz oldu. 
Pandemi kurallarına da titizlikle dikkat ederek 
Akçaabat Belediyemizin Organizasyonunda Çocuk 
Şenliği programını gerçekleştiriyoruz. COVID-19 

pandemisinden en çok etkilenen kitlelerden biri olan 
çocuklara, aileleri ile keyifl i vakit geçirebilecekleri 
bir açık hava etkinliğini gerçekleştirdik. Bu 
etkinliğimiz, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 
eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarımıza moral 
ve motivasyon kaynağı olacaktır. Çocuklarımız 
burada şarkılar eşliğinde dans ederken; tahta bacak, 
palyaço ve maskot gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile 
keyifl i zaman geçirecekler. Amacımız burada sadece 
çocuklarımızı eğlendirmek değil; eğlendirirken aynı 
zamanda öğretmektir. Etkinliğimizin içerisinde 
çeşitli zekâ oyunları da yer alıyor.  Geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Her 
zaman çocuklarımızın yanında olacağız.” dedi.
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SPOR KURSLARIMIZ
DEVAM EDİYOR

AKÇAABAT BELEDIYESI, PANDEMI KISITLAMALARININ ARDINDAN 
BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECI ILE BIRLIKTE YÜZME, FUTBOL, 

BASKETBOL, VOLEYBOL, STEP, PILATES, AEROBIK, OKÇULUK, YÜRÜYÜŞ-
EGZERSIZ VE KÜLTÜR FIZIK HAREKETLERI, ÖZEL EĞITIMLI ÇOCUKLAR IÇIN 

EĞITIMLER, YARATICI DRAMA VE EĞITSEL OYUNLAR, ERKEK VE BAYAN 
FOLKLOR KURSULARI AÇILDI.
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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 
çocuk ve gençlerin gelişimi için açtığı spor kursları 
devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının 
ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte 
yüzme, futbol, basketbol, voleybol, step, pilates, 
aerobik,   okçuluk, yürüyüş-egzersiz ve kültür fizik 
hareketleri, özel eğitimli çocuklar için eğitimler, 
yaratıcı drama ve eğitsel oyunlar, erkek ve bayan 
folklor kursuları ücretsiz veriliyor. Belediyenin, yaz 
boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda 
geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirmelerine fırsat 
vermek için açmış olduğu kurslar uzman eğitmenler 
tarafından tamamen ücretsiz olarak veriliyor. 
Akçaabat  Belediyesi’nin tüm spor tesislerinde 
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
ve federasyonların belirlediği Covid 19 önlemleri 
uygulanıyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske 
ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Tesislere 
giriş yapan sporcuların öncelikle ateşleri ölçülüyor. 
Her ders arasında tesisler baştan aşağı temizleniyor. 
Spor yaparken gerekli sosyal mesafe ise eğitmenler 

tarafından sağlanıyor. 

Göreve geldikleri günden itibaren ilçeyi yalnızca 
temel belediyecilik hizmetleri ile değil, tarihi, sosyal 
ve kültürel alanlarda da marka şehir yapmak için var 
gücü ile çalıştıklarını dile getiren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim; ” Spor insan hayatında 
önemlidir. Belediye olarak spora önem veriyoruz. 
Kurslarımız vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Çeşitli 
branşlarda spor kursları düzenledik ve bu sürece 
davem ettiriyoruz.

Akçaabat’ımızı spor şehri yapma konusunda 
gayret içerisindeyiz. Çocuklarımız çok yetenekli spor 
ile birlikte hem eğitiyoruz hem de geliştiriyoruz. 
Akçaabat’ta yaşayan herkesi sosyal yaşamın 
içine dâhil etmeye çalışıyoruz. Çocuk ve gençler 
bir yandan spor yaparken, bir yandan da sosyal 
çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyor. 
Kurs süreçleri boyunca verilecek sportif eğitimlerle 
gençlere ve çocuklara spor bilincini, spor ahlakını, 
spor kültürünü ve dostluğun aşılanmasını 
amaçlıyoruz” dedi.
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Akçaabat Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde açtığı kurslarla gençlere yatırım yapmaya 
devam ediyor. 

Belediyemiz tarafından açılan kurslar içerinde gençler, 
en çok ‘Robotik Kodlama Kursu’na büyük ilgi gösteriyor. 
Halihazırda devam eden ve 3 ay sürecek olan kursta, 
35 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler, uzman eğitmenlerle 
birlikte çalışıyor. Eğitmenler, kurs öğrencilerini her 
hafta farklı bir konu üzerinde çalıştırıyor. 

Spor İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kursları ziyaret 
eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
gelişmiş ülkelerin Robotik Kodlama ile geleceğin dilini 
oluşturduğunu belirterek Robotik Kodlama Kursunu 
çok önemsediğini vurguladı. Başkan Ekim, Akçaabatlı 

gençleri ve çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya 
devam edeceklerinin altını çizerek “Dünyanın gelişmiş 
ülkelerinin eğitim programlarına baktığımızda, robotik 
kodlamanın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. 
Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın güçlü ve 
dinamik bireyler olmaları için durmadan çalışıyoruz. 
Teknolojik gelişmeleri dikkate alarak yenilikçi bir 
anlayışla hizmet vermeye çaba gösteriyoruz. Robotik 
Kodlama kursundaki çocuklarımızın gelişimlerini 
yakından takip ediyorum. Bu konudaki gelişimleri 
beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Daha geniş 
kitlelere hitap etmek istiyoruz. Robotik Kodlama için 
ekipmanlarımızı ve mekanlarımızı artırarak ilçemizdeki 
tüm çocuklara ve gençlere ulaşmayı amaçlıyoruz. ” Dedi. 

GENÇLERE YATIRIM YAPMAYA
DEVAM EDİYORUZ
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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlık 
Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre salgına karşı tüm 
tedbirleri alarak “Minikler Futbol Şöleni Turnuvasının” 
ikincisini düzenledi.

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

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ödüllü 3x3 Sokak Basketbol 
Turnuvası başladı. Düzenlenen turnuvaya 31 takım 124 
sporcu katıldı. 

Turnuva, Sahil Parktaki alanda 8 gün sürdü. 
Toplamda 63 karşılaşma oynandı. Günde ortalama 
9-10 maçın yapılan turnuva programı Kadın ve Erkek 
kategorilerinden oluşmaktadır. Her bir kategori kendi 
içerisinde 10/14- 14/21 yaş aralığında ayrılmıştır.

KUPA SAHİBİNİ BULDU

3X3 BASKETBOL 
TURNUVASI
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KIŞ GELDİ DOĞA UYUDU

İlkbaharın canlandırıcı neşesi, yazın cezbeden 
enerjisi ve sonbaharın hüznünün ardından kış bir 
teselli gibi geliyor doğaya.

Kış mevsimi neredeyse geldi; kapımızı çaldı. 
Tabiat, kış mevsiminde uykuya geçer; dinlenir; enerji 
toplar. Yeniden yeşermeye, üretmeye hazırlar kendini. 
Kar, pamuktan bir örtü gibi kaplar doğayı. Eşsiz 
manzaralar sunar insanoğluna. İşte, bembeyaz örtü 
altındaki Akçaabat eşsiz manzaralarıyla eşlik eder 
yavaşça ilerleyen zamana…

Evet; belki de insanoğlu için kışın en çekilmez 
yanı soğuk havasıdır. Ama seyrine doyulmaz kar 
manzaraları ısıtır içimizi. . Akçaabat’ta karın kendini 
en güzel gösterdiği yerdir Ortamahalle. Tarihi 
kaldırımları, dokusu ve bolca yaşanmışlıklarıyla 
Ortamahalle’deki evler karşılar kar yağışını. 
Yükseklere çıkıldıkça kar yağışının etkisi arttığı 
gibi manzaranın güzelliği de artar. Çıkalım mı 
Akçatepe’ye? Kar, kaplamıştır tepeyi; soğuktur. 
Bir o kadar da eşsizdir manzara. Sıcacık bir Türk 
kahvesi, çay hem havayı ısıtır hem manzarayı 
doyumsuzlaştırır. 

Pamuktan örtü altındaki doğada zaman, 
normalden biraz daha yavaş ilerler gibi görünür. 
Devam edelim beyaz örtüde gezmeye; gidelim 
yaylalara… Hıdırnebi Yaylası, Kayabaşı Yaylası, Balıklı 
Göl, Uçarsu Şelalesi, Büyük Oba Yaylası Akçaabat’ın 
en nadide yerlerindendir. Doğası, turizmi, şenlikleri, 
yeşili, havası saymakla bitmez ki özellikleri. Yazın 
yeşiline doyulmaz; kışın karına.

Üşüdük mu yaylalarda. Buyurun inelim Sera 
Gölüne. Heyelan sonucu oluşmuş bir doğa harikası. 
Göldeki ördeklerin sadece sizin atacağınız ekmeklere 
konuşlanmış olduğu şirin bir göl. Göl manzarası 
eşliğinde geçirilen güzel bir an. Yazın yeşiline ve 
havasına hayran olursunuz; kışın manzarasına. 
Yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel memleketimin nefes 
aldıran yerlerinden sadece bir tanesidir Sera Gölü. 
Gölün etrafına kurulu tesislerde sevdiklerinizle vakit 
geçirmeye ne dersiniz?

Sahilden başladık kışı anlatmaya. Çıktık yaylalara 
indik yine sahile. Doğayı gezdik dolaştık. Var mısınız 
biraz da tarihin gizemli kalesinde yolculuk yapmaya? 
Gerek bulunduğu konumu gerekse plajların zenginliği 
ve özellikle yaz aylarında çok tercih edilen tarihi 
yerleşim yeri olan Akçakale’de bulunan bir kale; 
Akçakale Kalesi. Neler yaşanmıştır kalede, nelere 
göğüs germiştir? Bütün bunlar Belediyemizin 
öncülüğünde gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor. 
Mavisine de yeşiline de doyamayız Akçaabat’ın. Bir 
de kalenin burçlarını kaplayan o bembeyaz örtüye…. 
Yaşanmışlıkları, savaşları, ölümleri, sırları ve gizemleri 
örter gibi yağar kalenin üzerine kar. Yaz güneşinde 
de gizler sırlarını kale, kışın karında da…Siz de gelip 
görmek; bunlara ortak olmak ister misiniz? Buyurun 
o halde Akçaabatımıza. Birlikte yaşayalım dört 
mevsimin güzelliklerini.

      Selam olsun tüm dostlara….

                         Osman Nuri Ekim
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Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitim 
Merkezi iş birliğinde Hanımlar Kültür Evi’nde 
açılan el sanatları kurslarına yoğun talep oluyor.  

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü bünyesinde, kadın istihdamının 
arttırılmasına yönelik geliştirilen proje 
kapsamında, Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğinde Akçaabat Belediyesi Hanımlar Kültür 
Evinde açılan; Halı Dokuma, Nakış ve Takı 
Tasarım Kursları ile şehirde yaşayan kadınlar hem 
öğreniyor hem de üretiyor.

Akçaabat Belediyesi Hanımlar Kültür 
Evindeki kursları ziyaret ederek konu ile ilgili 
düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Akçaabat Belediyesi 
olarak kadınlara yönelik faaliyetlerimize 
yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Şehrimizde 
yaşayan kadınlarımızın sosyalleşmesi için hem 
de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının 
gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması 
adına Belediyemiz Bünyesinde Halı Dokuma, 
Nakış ve takı tasarım kurslarını İlçe Halk Eğitim 
Merkezi iş birliğinde hayata geçirdik. Kurslarımız, 
Belediyemize ait Hanımlar Kültür Evi'nde devam 
ediyor. Her bir kursa bayanlardan yoğun ilgi var. 

Kadın elinin değdiği her işte güzel sonuçlar, güzel 
ürünler ortaya çıkıyor. Buradaki kurslarımızda da 
kadınlarımızın özverisini, gayretini samimiyetini 
gördüm. Halı dokuma kursumuzda Akçaabat’a 
has halı motifl eri ortaya çıkıyor. Nakış kursunda 
geçmiş dönemde büyüklerimizin özellikle çeyiz 
hazırlarken evlerde yaptıkları işlemeler tekrar 
gün yüzüne çıkartılıyor. Kursların sonunda 
kadınlarımızın buradan öğrendikleri ile meslek 
sahibi olacaklarını hedefl iyoruz.  Kadınlarımız 
kendileri üretecek ve kendi ürettiklerini satarak 
ekonomik anlamda ailelerine katkı sağlayacak. 
Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş el 
sanatlarımız da gelecek nesillere aktarılmış 
olacaktır.” Dedi.

EL SANATLARIMIZ
GÖZ NURUMUZDUR

AKÇAABAT BELEDIYESI VE AKÇAABAT HALK EĞITIM MERKEZI
IŞ BIRLIĞINDE HANIMLAR KÜLTÜR EVI’NDE AÇILAN EL SANATLARI 

KURSLARINA YOĞUN TALEP OLUYOR.  
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık, 
Resim ve Horon Kursları büyük ilgi görüyor. 
Akçaabat’ta sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
kurslar uzman eğitmenler eşliğinde kategoriler 
halinde Belediyeye ait salonlarda ve Akçaabat Folklor 
Derneğinde yapılıyor. 

HORUNUN BAŞKENTI AKÇAABAT
Akçaabat Belediyesi Bünyesinde, Akçaabat Folklor 

Derneğinde kadın-erkek ve yaş kategorilerine 
göre ayrılan horon kursları haftanın yedi günü 
belirlenen saatlerde devam ediyor. Horon bizim için 
olmazsa olmazımızdır diyen Başkan Ekim “Kültür 
Sanat Kurslarına ve faaliyetlerine önem veren bir 
belediyeyiz. Kültürümüzü ve sanatımızı gelecek 
nesillere aktarmak çok önemli. Akçaabat denilince ilk 
önce akıllara Horon geliyor. Horon kültürünün gelecek 
nesillere aktarılması için Belediyemiz bünyesinde 
çeşitli kategorilerde kurslar başlattık. Çocukların ve 
gençlerin horona yoğun ilgi göstermesi ve hevesli 
olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu 
kurslarda yetişen horoncularımız geçmişte olduğu gibi 
yine dünya birincisi olarak Akçaabat’ın tanıtımına 
katkı sağlayacaklar.” Dedi.

ZAMANI DURDURAN KURS
Akçaabat Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir 

diğer kurs olan Temel Fotoğrafçılık kursuna sadece 
Akçaabat’tan değil çevre ilçelerden de katılım oldu. 
Yaklaşık 3 ay devam eden kurs hem teorik hem de 
uygulamalı eğitim yöntemi ile tamamlandı. Fotoğraf 
makinaları ve özelliklerini tanıma, temel fotoğraf 
çekim eğitimi, çekim esnasında ışık ve kompozisyon 

KÜLTÜR SANAT 
KURSLARIMIZ DEVAM 

EDİYOR
AKÇAABAT BELEDİYESİ TARAFINDAN AÇILAN KÜLTÜR SANAT KURSLARINA 

HALKIMIZ TARAFINDAN YOĞUN ILGI GÖRÜYOR.
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kuralları, fotoğraf sunumları gibi fotoğrafçılığa dair 
teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı 
eğitimlerde ise Akçaabat’ı gezerek fotoğrafl adılar. 
Kurs sonunda kursiyerlere katılım belgeleri Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim tarafından verildi. 
Başkan Ekim “Kültür Sanat Kurslarımızdan birini 
tamamladık. Fotoğrafçılık zamanı durdurabilen farklı 
bir sanat dalı, farklı bir bakış açısı. Eğitim boyunca 
çekilmiş olan fotoğrafl ara baktığımda bu kursta 
amatör değil gerçekten profesyonel fotoğrafçılar 
yetişmiş. Farklı bakış açılarından farklı kadrajlardan 
çekilmiş gerçekten çok güzel kareler ortaya çıktı. 
Emek veren hocamıza ve kursiyerlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

RESIM KURSU
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü bünyesinde açılan resim kursu birçok 

Akçaabatlı vatandaşın hayatına renk kattı. 
Yaşamlarına sanatı dâhil eden çocuk, genç-yetişkin 
her yaştan kursiyerler, eğitimler sayesinde profesyonel 
ressamlara adeta taş çıkarıyor. Resim kursunda eğitim 
alan öğrenciler, sanatla iç içe bir ortamda temel resim 
teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Konu 
ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim “Resim yapmak yetenek gerektiren bir 
sanat dalı. Açtığımız resim kursu ile alanında uzman 
eğitmenler eşliğinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. 
Kursiyerlerimiz gerçekten hayranlık duyacağımız 
eserlere imza atıyor. Kursiyerlerimizin bir kısmı hobi 
amaçlı katılsa da özellikle lise ve üniversitelerin resim 
bölümlerine hazırlık yapan öğrencilerimiz için de 
kendilerini yetiştirebilecekleri bir fırsat ortamı olmuş 
oluyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması 
bizleri sevindiriyor.” dedi.
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Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu, kuruluşunun 
20. yılı dolayısıyla genel değerlemenin yapıldığı toplantısını 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda yaptı.

Akçaabat Belediyesi bünyesinde yer alan Kültür Araştırma 
Kurulu 03.10.2001 tarihli meclis kararı ile kurulmuştur.

Zaman içerisinde, yapılan toplantılarda Akçaabat'ın kültür, 
sanat ve turizm ile ilgili sorunlarının tespit edilmesi, beklentiler, 
çözüm önerileri ile alınacak önlemler üzerine fikir alışverişinin 
yanında, Akçaabat'taki gelişmeler kurul toplantılarında ele alındı.

Bu toplantılar; yarışmaların düzenlenmesine, bilimsel ve 
sanatsal etkinlikleri daha geniş kitlelere yaymak için konferans, 
panel, sempozyumlar, çalıştaylar, sergiler, tiyatro günleri, basılı 
yayınlar ortaya koymak, festivaller, tanıtım günleri, fuarlar vb. 
organizasyonların yapılmasında katkısı olmuştur.

Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan kitaplar, 
belgeseller ve tanıtım filmleri gibi çalışmalara kurulun katkıları 
sayesinde önemli bir arşiv oluşmuş olup, böylelikle gelecek 
kuşaklara aktarılacak zengin bir birikim de oluşmuş oldu.

Toplantıda, Belediye Başkanı tarafından Akçakale hakkında 
bilgilendirme yapılarak yeniden kazı işlemlerine başlanıldığı ve 
Akçaabat'ın önemli destinasyonlarından biri olacağı belirtildi. 

Toplantı sonunda kurul üyelerine teşekkür belgesi Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim tarafından verilirken, toplu olarak 
çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.

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

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU 
20.YIL TOPLANTISI YAPILDI
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CEMİYET BAŞKANLARI 
AKÇAABAT’TA BULUŞTU

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı 
ve ülkedeki bütün illerin Gazeteciler Cemiyet 
başkanları Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Projesi Kapsamında ve Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı organizesinde bir 
dizi programı icra etmek için Trabzon’da bir araya 
gelen Gazeteciler Cemiyeti başkanları Akçaabat 
programı kapsamında Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim ile bir araya gelerek istişarelerde 
bulundular.

Akçaabat’ta yapılan programda konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Kıymetli 
Cemiyet Başkanlarımız ve basınımızın güzide 
temsilcileri, Trabzon gazeteciler Cemiyeti tarafından 
organize edilen program vesilesiyle Kültür Sanat ve 
Turizm Şehri Akçaabat’ımıza hoş geldiniz sefalar 
getirdiniz.

Trabzon gazeteciler cemiyetimiz güzel işlere 
imza atmaya devam ediyor. Böylesine büyük bir 
organizasyon tertiplemek hiç de kolay olmasa 
gerek. Cemiyet Başkanımız Ersen Küçük’e bu 
organizasyondan bana bahsetti. “Başkanım 
Türkiye’deki bütün illerin gazeteciler cemiyeti 
başkanları burada olacak. Onlarla Akçaabat’ta bir 
araya gelir misiniz?” diye sordu. Ben de “ne demek 
seve seve memnuniyetle Ersen Başkan” dedim.  
Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan çok 
mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca 
Ülkemizdeki bütün illerin gazeteciler cemiyeti 
başkanlarının Trabzon’da bir araya gelmesi, 
böylesine organizasyona ev sahipliği yapıyor 

olmamız bizler için büyük bir onur kaynağı. Bu 
vesileyle Cemiyet Başkanımız Ersen Küçük’e ve 
yönetimine teşekkür ediyorum.

Kıymetli Gazeteci kardeşlerim.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi 
doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, 
gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen 
mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden sizin 
nezdinizde tüm gazeteci arkadaşlarıma saygılarımı 
sunuyorum. 

Gerçekten çok kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. 
Tüm şartlar altında doğru, tarafsız ve gerçek haber 
yaparak bizleri ve kamuoyunu olaylar, haberler 
hakkında aydınlatıyor ve bizleri yaşananlardan 
haberdar ediyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. 

Bu vesileyle Trabzon’a Akçaabat’a bir kez daha hoş 
geldiniz diyor, program kapsamında düzenlenecek 
olan 23. Gazeteciler Konfederasyonu Çalıştayının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Dedi.
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Faydaları saymakla bitmeyen Aronya meyvesi, Türkiye'de gittikçe popülerleşmeye başladı. 

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Ziraat Odası süper meyve olarak bilinen Aronya 
meyvesinin üretimi için çiftçilere teşvikte bulundu ve yaklaşık iki yıl önce ücretsiz olarak fidan dağıtımı 
yapıldı.

Akçaabat Yenimahalle Lazlar Mevkiinde üretimi yapılan ve olgunlaşan Aronya meyvesinin hasadı yapıldı. 
Hasada katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bu meyvenin mucizevi etkilerinin olduğunu, 
şehrimizde Aronya meyvesi yetiştiriciliğinin arttırılması gerektiğini söyledi. İki yıl önce paydaş kurumlarla 
birlikte 40 civarında çiftçiye dağıtılan Aronya fidanlarından meyve toplamanın heyecan verici olduğunu 
vurgulayan Başkan Ekim, “Akçaabat Belediyesi her daim tarıma destek olacak ve çiftçinin yanında duracaktır. 
Üretime destek olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

ARONYA HASADI YAPILDI

GİYSİLER KUMBARAYA
Akçaabat Belediyesince ilçe geneline Giysi-Ayakkabı Kumbaraları 

yerleştiriyor. 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak gayesiyle geri 
dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişleten Akçaabat Belediyesi, şehrin 
belirli noktalarına konumlandırdığı Giysi-Ayakkabı Kumbaralarına; giysi, 
ayakkabı, çanta vs. gibi tekstil ürünleri atılıyor. 

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen projelere bir yenisi daha 
eklendi. İlk etapta nüfusun yoğun olduğu noktalar belirlenerek Akçaabat 
Merkez’den başlamak üzere Yıldızlı Mahallesi güzergâhınca 30 adet Giysi-
Ayakkabı kumbarası konumlandırıldı. Akçaabat’ın tüm mahallelerine 
toplamda 60 adet Giysi-Ayakkabı Kumbaraları yerleştirilecek. Bu projeyle 
kaynakların sağlıklı ve verimli kullanılması, atıkların asıl kaynağında 
yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazandırılması 
hedefl eniyor. 

Geri dönüşüm projeleri, şehrimizde ve ülkemizde toplumsal 
kalkınmaya ve ekonomiye önemli ölçüde katkı sağladığını dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Tekstil atıklarını evsel 
atıklardan ayrı şekilde toplayarak bu atıkları çevreye zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf ediyoruz. Kumbaraların içinde biriken bu atıklar tekstil 
sektöründe kullanılmak üzere geri dönüştürülecek. Kullanılmayacak 
durumdaki giysilerin  geri kazanımını sağlayarak tekstil sektöründe geri 
dönüşüme destek sağlamış olacağız.” dedi.
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