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Ortamahalle'de Tarihi Mekanlar Düzenleniyor

KonaKlar ortamahalle'ye hayat Verİyor

1806 yılında inşa edilen Tarihi Ortamahalle Camii, 
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına 
uygun olarak restore ediliyor. Haberi 3'de

Kanoğlu Konağı hizmete AçıldıTimurciler Konağı 
Belediye tarafından işletilmek üzere hizmete açı-
lan Timurciler Konağı Ortamahalle’nin canlan-
masına önemli katkı sağladı.

Belediyece restarasyonu yapılan ikinci konak 
Kanoğlu Konağı yeme-içme ve konaklama hizmeti 
olarak faaliyete başladı. Sayfa 3’te

Mehmet Efendi Konağı 
Belediyemiz tarafından satın alınan ve resto-
rasyonu tamamlanan Mehmet Efendi Konağı 
yeme-içme ve konaklama hizmeti olarak kiraya 
verilmiş olup, kısa süre içerisinde açılacaktır.

Akçaabat’ta en eski tarihi eserlerden biri olan 
Tarihi Orta Mahalle’deki Saint Michael Kilisesi’ne 
bitişik olarak inşa edilen ve hazineye ait taşınma-
zın üzerinde bulunan 5 adet binanın yıkımı ta-
mamlandı. Haberi 3'de

Ortamahalle'de, Akçaabat Belediyesi tarafından dört adet tarihi ev satın alınarak restore edilmiş ve 
bunlara ilave olarak iki adet yeni konak yapılmıştır.





Trabzon'a gelen Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müs-
teşarı Prof Dr. Haluk Dur-
sun, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü İsmail Kansız ile 
birlikte son zamanlarda 
adı çok duyulan Akçaabat 
Tarihi Ortamahalle Evle-
rini ziyaret etti. Ortama-
halle'yi çok beğenen müs-
teşar, yapılan çalışmaları 
takdirle karşıladı. 

MÜSTEŞAR ORTAMAHALLE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ve Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Akça-
abat’ta Tarihi Ortamahalle’yi gezdi. Tarihi Timur-
ciler Konağı’nı gezen ve yemek yiyen Vali Öz ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Ak-
çaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, Garnizon Komutanı Mus-
tafa Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıha-
sanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü 
ve daire amirleri eşlik etti.

Ortamahalle’yi gezen heyet, yapılan çalışmaları 
çok beğendiklerini ve Ortamahalle’nin yapılan pro-
jelerle hak ettiği yeri bulacağını dile getirdiler.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı ortamahalle'yi Ziyaret etti

Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Turizm Haftası münasebetiyle Ortamahalle’de bir 
program düzenledi.

Yapılan konuşmalarda Trabzon’un mevcut turizm 
potansiyeli ve ileriye yönelik turizm anlamında ne-
ler yapılabileceği gündeme getirildi. Program, Ak-
çatepe Tesisleri’ndeki yöresel yemek sunumuyla son 
buldu.

Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, 
Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Bele-
diye Başkanı Şefik Türkmen, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü İsmail Kansız, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı 
Ali Kemal Başaran, Akçaabat Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, ilçe daire 
amirleri ve personeller katıldı.

TURİZM HAFTASI ORTAMAHALLE’DE KUTLANDI

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2015www.akcaabat.bel.tr

2



Kilise etrafındaki binaların yıkılması için başlatı-
lan süreçte sona gelindi. Akçaabat’ta en eski tarihi 
eserlerden biri olan Tarihi Ortamahalle’deki Saint 
Michael Kilisesi’ne bitişik olarak geçmişte yapılan 
ve hazineye ait arsa üzerinde bulunan binaların 
mahkeme tarafından yıkımına karar verilmişti.

Mahkemenin kararı üzerine, Akçaabat Kayma-
kamlığı ve Akçaabat Belediyesi'nin işbirliği ile  söz 
konusu binaların yıkım işlemi tamamlandı.

Böylece son yıllarda Ortamahalle’de yapılan ça-
lışmalara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu alanda 
yapılacak düzenlemeler,  turizme büyük katkı sağ-
layacaktır.

TARİHİ MEKANDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Turizme büyük önem veren Akçaabat Belediyesi 
Ortamahalle’de satın aldığı konakların restorasyonu-
nu tamamladı. Bu konaklardan biri olan Kanoğlu Ko-
nağı, özel sektöre kiralandıktan sonra törenle hizmete 
açıldı.

Açılışta Başkan Türkmen; Ortamahalle'nin kültü-
rümüzdeki önemine değinerek yeni açılan yerin hayır-
lı uğurlu olmasını söyledi. Ortamahalle'nin Akçaabat 
ve bölge turizmi için öneminden bahseden Türkmen, 
bu işletmelerin turizme önemli katkı sağlayacağını 
belirtti ve işletme sahiplerine başarılar diledi.

Yeni açılan Kanoğlu Konağı hem konaklama hem 
de yeme-içme hizmeti verecek.

KANOĞLU KONAĞI HİZMETE AÇILDI

Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü’nce onarıma 
alınan Ortamahalle Ca-
mii’nin önünde bulunan 
mektep ve altındaki dük-
kan ile mektep üzerinde 
sonradan yapılan imam 
evi yıkıldı. Caminin üst 
tarafındaki yola paralel 
olan sütunlu girişi de 
meydana çıkarıldı.

Tarihi Cami 
Onarıma Alındı

Ortamahalle'de ki Mehmet Efendi Konağı ye-
me-içme ve konaklama hizmeti olarak kiraya 
verilmiş olup, kısa süre içerisinde açılacaktır.
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25 METRELiK YOLUN YAPIMI DEVAM EDiYOR

Akçaabat için büyük önemi olan Söğütlü ve Yıldızlı Mahallelerimizden de geçecek şekilde karayolları ağına 
alınan 25 metrelik yolda çalışmalar devam etmektedir. Bu yol şehrimizin ulaşımına ve gelişimine ve bilhassa 
arka kesimlerinin gelişmesine büyük bir fayda sağlayacaktır. 

Ortamahalle, Dürbinar Mahallesi, Söğütlü ve Yıldızlı Mahalleleri'nde de çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca yolun yapılması ile şehrin arka kesiminde düzgün ve sağlıklı yapılaşmaya uygun, geniş imarlı alanlar 

oluşmaya başlamıştır.

AKçAABAT’A İKİNCİ DEVLET üniversiTesi

Türkmen, açıklamasına şu şekilde devam etti: 
Trabzon ikinci devlet üniversitesini çoktan hak et-
miştir.  Türkiye’de 3 büyük şehir dışında ilk üni-
versite Trabzon’a kurulmuştur. Bugüne kadar 
ikinci devlet üniversitesi çoktan kurulmalıydı. 
Trabzon’dan çok sonra üniversite kurulan  bir çok il, 
ikinci üniversiteye kavuşmuştur. Üniversitemizin 
yeri hazırdır. Düzköy yolu üzerindeki tekel binaları 
ikinci üniversite yeri için biçilmiş kaftandır. Bura-

da 35 dönüm arazi içerisinde yaklaşık 50 bin metre 
kare kapalı alanı olan binalar bulunmaktadır ve atıl 
bir şekilde beklemektedir. Trabzonlular Akçaabatlı-
lar olarak el ele verip en kısa zamanda ikinci üni-
versitenin kurulmasını sağlamamız gerekmektedir. 
Burada yeni seçilen milletvekillerimize büyük bir 
görev düşmektedir. El ele vererek bu üniversitenin 
kurulmasını sağlamalıyız. Biz Akçaabatlılar olarak 
sabırsızlıkla üniversitemizi bekliyoruz.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen; "Akçaabat şehir olarak Türkiyede ki bir çok ilden 
büyük olup şehir yapısı, sosyal ve kültürel hayatı, ulaşım, konaklama imkanları ile ikinci devlet 
üniversitesine her yönüyle hazır durumdadır " dedi.
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TURiZMiN KALBi AKÇATEPE’DE ATIYOR
Akçatepe Tesisleri ve Dağ Evleri 4 mevsim 

ziyaretçilerine açıktır.

Akçatepe’de yapılan 24 adet dağ evi, yerli 
ve yabancı misafirlerine konaklama hizmeti 

sunmaktadır.
Akçatepe Tesisleri bulunduğu konum itibariyle ve 

olağanüstü manzarasıyla gelenleri büyülüyor. Aynı 
zamanda konaklama olanakları ve eşsiz tatlarıyla 
hizmet sunmaya devam ediyor.

Akçaabat’ın yeni turizm mekanlarından biri olan 
Akçatepe Tesisleri, 
hem ilçe halkının hem 
de dışarıdan gelen 
misafirlerin gezinti, 
piknik, yeme-içme ve 
dinlenme ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

Yerinizi şimdiden
ayırtın...
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Son dönemde Akçaabat’ta yapılan modern mima-
rinin en güzel örneklerinden biri olan Balık Pazarı 
370 m2 kapalı alanı ve 10 adet satış yeriyle hayata 
geçti. Ayrıca içerisinde çay ve istirahat için bir me-
kan bulunmaktadır. İçerisinde modern satış tezgâh-
larının bulunduğu balık pazarı vatandaştan ve balık 
satıcılarından tam not aldı.

yeni BalIkhaneDe İFTAR YEMEĞİ

BalIk PazarI ProJesi HAYATA GEçTİ

Akçaabat’a yeni yapılan balıkhanenin balko-
nunda gerçekleşen iftar yemeğine, Akçaabat Be-
lediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat Belediye 
Başkan Yardımcıları Cevat Birinci ve Osman Par-
layan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bek-
taşoğlu,  AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün, Be-
lediye Mimarı Aydan Bulut, Akçaabat Yeni Haber 
Gazetesi sahibi İsmail Topal, Paris Trabzonlular 
Derneği Başkanı Bülent Cumhur ve Akçaabat Ba-
lıkhanesinde balık satışı yapan balıkçılar katıldı.

Yemeğin ev sahipliğini yapan Akçaabat Beledi-
ye Başkanı Şefik Türkmen, Ramazan ayının birlik, 
beraberlik ve bereket ayı olduğunu söyleyerek,” 
Ramazan birlik, beraberlik ve berekettir. Bizde 
Balıkçılarla iftar yapalım buranın bereketi olsun 
dedik.” dedi.

Balıkhanenin önceden bulunduğu konuma de-
ğinen Türkmen, “Balıkhane eskiden iyi bir yerde 
değildi. Akçaabat’a hiç yakışmıyordu. Çok zamandır 
aklımızdaydı ama Akçaabat’ın birçok sorunu vardı o 
işlerle uğraştık, çok iş yaptık yapılacak çok işimiz var 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmaya çalışı-
yoruz. Akçaabat’a modern bir balıkhane kazandırma-
nın mutluluğu içindeyiz. ” şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediyesi Başkan Şefik Türkmen’in ev sahipliğinde, Akçaabat’a 
yeni yapılan balıkhanede satış yapan balıkçılara iftar yemeği verdi.
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Akçaabat Belediye Tiyatrosu 
Giresun Belediyesi tarafından 
düzenlenen tiyatro günlerine da-
vet edildi.

Bu yıl 21.’si düzenlenen Gire-
sun Belediyesi Uluslararası Fevzi 
Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri’nde 6 
Mayıs çarşamba akşamı Akçaabat Be-
lediye Tiyatrosu ‘’Avanta Para’’ isimli 
oyunla sahne aldı.

Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu çev-
re il ve ilçelerde konserlerine devam ediyor.

Bayburt'ta Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile 
Bayburt Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği gecede 
katılım oldukça yoğundu. 

TSM Korosu mayıs ayı içerisinde Beşikdüzü İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği gecede 
konser verdi. 

AKÇAABAT BELEDİYE TİYATROSU GİRESUN’DA

ÇİĞDEM GÜRDAL SANAT GECESİ
Türk Sanat Müziği Sanatçısı çiğdem Gürdal, belediyemiz TSM 

korosunun düzenlediği konsere konuk sanatçı olarak katıldı ve bir 
konser verdi.

Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde birbirin-
den güzel eserler icra edildi.

Konserin sonunda, 
Akçaabat Belediye Başka-
nı Şefik Türkmen, konuk 
sanatçı çiğdem Gürdal’a 
çiçek ve plaket takdim 
etti. Türkmen ayrıca Sa-
lih Kazancıoğlu ve Salim 
Önder’e de katkılarından 
dolayı plaket takdim etti.

Konser toplu hatıra 
fotoğrafının ardından son 
buldu.

Akçaabat Belediyesi geleneksel hale ge-
tirdiği sanat gecelerine bir yenisini daha 
ekledi.

TSM KOROSU BAYBURT ve
BEŞİKDÜZÜ'nde KONSER

VERDİ

AKÇAABAT HALK 
MÜZİĞİNE DOYDU
Mayıs ayı içerisinde Akçaabat Belediyesi Türk 

Halk Müziği Korosu, şef Serdar Pul yönetiminde 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde sevilen türküler-
den oluşan bir konser verdi.
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ

FesTival SESSİZ START ALDI

Açılışta Atatürk Parkında bir konuşma yapan 
Belediye Bakanı Şefik Türkmen, "Akçaabat Fes-
tivali Karadeniz'in en eski festivallerinden biridir. 
Uluslararası bir kimliği vardır. Ancak, ülkemizdeki 
terör olaylarından dolayı müzik ve eğlence kısımla-
rını iptal ettik. Terörün bir insanlık suçu olduğunu 
dile getiren Türkmen, ne yazık ki terörden medet 
umanlar var. Terörü yapanlar muhakkak bu terör-
den kendileri de zarar görecektir" dedi. 

Eğlence kısımları iptal edilen bu yılki festi-
val kapsamında, üç yıl aradan sonra Ramazan 
dolayısıyla ara verilen geleneksel Hıdırnebi 
Yayla Şenliği, resim çalıştayı, resim, fotoğraf ve 
karikatür sergileri açıldı. Sokak basketbolu ve 
voleybol turnuvaları düzenlendi.

Yurt içinden ve yurtdışından gelen halkoyun-
ları grupları 5 gün boyunca şehrimizde kalarak eğlence dışında yapılan etkinliklerimize katıldılar. 
Akçaabat'ın ve bölgemizin turistik yerlerini gezerek halkımızla kaynaştılar.

Yurtiçi ve yurt dışı halkoyunları ekipleri ile 
birlikte Akçaabat Festvalinin en önemli ayağı 
olan kortej yürüyüşü ve yayla göçü canlandırma-
sı SESSİZ bir şekilde yapıldı  Yürüyüşte  halko-
yunları ekipleri  “Terörü Lanetliyoruz”   “Terör 
İnsanlık Suçudur “Yurtta Sulh Cihanda Sulh “ 
yazılı pankartları taşıdılar. Şehir merkezindeki bu 
yürüyüşün ardından sahil alanına inildi ve katı-
lan ekiplerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bu yıl 25.’si düzenlenen ancak, Şanlıurfa Suruç ve Adıyaman’da gerçekleşen terör olayları 
nedeniyle eğlence ve müzik kısımları iptal edilen 25.Uluslararası Akçaabat Müzik ve 

Halkoyunları Festivali protokol, yurt içi ve yurtdışından gelen halkoyunları ekipleri ve 
vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.
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Akçaabat Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 8. sınıflar TEOG deneme 
sınavı öğrencileri çok mutlu etti. Deneme sınavına yaklaşık bin yedi yüz öğrenci katıldı

Deneme sınavı öncesi Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü gençlere başarılar dilediler.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Türkmen; ”Gençler bizim geleceğimizdir. Belediye ola-
rak çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Levent Mumcu ve Levent Kırımlı’nın kurduğu, Akçaabat Trab-
zonsporlular fikir ve proje platformu, Akçaabat Belediye Başkanı Şe-
fik Türkmen’i makamında ziyaret etti.

Trabzonspor’un geleceği üzerine konuşulan ziyarette başkana 
Trabzonsporlu futbolcuların imzasının bulunduğu ismine özel forma 
ve rozet takdim edildi.

Kurulduğu günden beri hanımlar için Akçaabat’ta buluşma yeri haline gelen, el işi ve örgü gibi el sa-
natları üretimini sürdüren Akçaabatlı hanımlar Akçaabat Belediyesi danışma bürosunda kermes düzenledi.

Kermesi Akçaabat Belediye Baş-
kanı Şefik Türkmen, Folklor Derneği 
Başkanı Ahmet çilingiroğlu, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bek-
taşoğlu ve vatandaşlar ziyaret etti. 
Kültürevi'ndeki bayanlar, bugünlerde 
ürettikleri el sanatlarını satarak aile 
bütçelerine katkı sağlayama başladı-
lar.

Akçaabat Belediyesi Sanatevi Ser-
gi Salonu, sanatçıları ve sanatseverle-
ri buluşturmaya devam ediyor.

Ressam Ekrem Kutlu ile Güliz San-
dıkçı Güler kendi çalışmalarının bu-
lunduğu ortak resim sergisini sanat-
severlerle buluşturdu.

Akçaabat Belediyesi Sanatevi Ser-
gi Salonu’nda açılan resim sergisine 
ilçe daire amirleri ve çok sayıda sa-
natsever katıldı.

BeleDiyeDen DENEME SINAVI

BaŞkan TürkMen’e iMzalI ForMa

HANIMLAR KÜLTÜREVİ KERMES DÜZENLEDİ

kUTlU ve Güler’Den ORTAK SERGİ
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Akçaabat Belediyesi, çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın Türkiye genelinde başlattığı ‘’Temiz çev-
rem’’ kampanyasını Akçaabat’ta gerçekleştirdi.

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, 
Sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katıldı-
ğı kampanya A.Fazıl Ağanoğlu ilkokulu önünden 
başlayan davul zurna ve horon ekibinin de katıldı-
ğı temiz çevre yürüyüşüyle start aldı.

Yürüyüşe Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Ge-
nel Sekreteri Mehmet Şentürk, Esnaf ve Sanatkâr-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı İsmail Bu-
lut, Esnaf Odası Başkanı Yaşar Sivrikaya, ilçe daire 
amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayı-
da vatandaş ve öğrenci katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı’nda topla-
nıldı ve davul zurna eşliğinde horon halkası kuruldu.. Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından öğrencilere sabun, çöp poşeti gibi çeşitli hediyeler takdim edildi.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü‘’Temizlik Kirletme-
mektir.’’ ilkesiyle evlere, iş yerlerine ve sitelere uyarı ve bilgi maksatlı el 
broşürleri dağıtım çalışması devam etmektedir.

HIDIRELLEZ ve ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

TEMİZ AKÇAABAT İÇİN EL ELE

Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen “Hıdırellez Şenliği” 
Akçaabat Sahil Park’ta kutlandı.

Sahil Park’ta Akçaabat Belediyesi Hanımlar Kültü-
revi’nin de aralarında bulunduğu çeşitli standlar açıldı. 
çocuklara balon ve uçurtma dağıtıldı. Palyaço göste-
rileri yapıldı. çocuklar arasında bisiklet sürme, penal-
tı atma yarışması yapıldı.Halk Eğitim Müdürlüğü’nce 
ebru sanatı sergilendi.

Kutlamalara halkın yoğun ilgisi vardı. Aileler hem 
eğlendiler hem de evlerde yaptıkları yiyecekleri sahil 
park alanında çimenlerin üzerinde kurulan yer sofrala-
rında güle oynaya yiyip içtiler.

Hıdırellez şenliğine Halk Eğitim Müdürlüğü yöne-
tici ve çalışanlarının büyük katkısı olmuştur. Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce haya-
tımızda önemli yeri olan, bizleri dünyaya getiren, sabır-

la büyüten, sevgilerini bizlerden esirgemeyen Anneler 
adına 10 Mayıs 2015 Pazar günü saat 13.00’da Akçaabat 
Sahil Park Açık Hava Tiyatrosu’nda bir program düzen-
lendi. 

Belediyece anneler günü anısına hazırlattırılan dev 
bir yaş pasta programa katılan Korucu Köyü’nden 102 
yaşındaki Fadime Gedikli tarafından kesilerek katılım-
cılara dağıtıldı. Ardından tüm annelere Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 
tarafından gönderilen karanfiller dağıtıldı.

Başkan Şefik Türkmen Programa bizzat katılarak 
tüm annelerin gününü kutladı ve onlara özel bir konuş-
ma yaptı. Daha sonra anneler için hazırlatılan hediye 
paketleri Başkan Türkmen tarafından ilk olarak progra-
mın annesi seçilen 102 yaşındaki Fadime Gedikli’ye ve-
rildi. Diğer hediyeler görevliler tarafından tüm annelere 
dağıtıldı. 

TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR
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AKÇAABATBelediyeBülteni

▶ Kavaklı Mahallesi'nde  ve Clinart Hastanesi yan yol 300 ton
▶ Ortaköy cami yolu 100 ton
▶ Mersin Mahallesi Yalı Küme Evleri girişi 250 ton
▶ Akçakale Mahallesi Sahil Caddesi liman girişi ve Hasan Saka Caddesi 350 ton
▶ Darıca Gökçebel Küme Evleri, Deniz Köşk Küme Evleri girişi ve cami yolu bağlantısı
   350 ton
▶ Söğütlü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kanal Altı Caddesi, Necla Hanım yan 
   yol, Yıldızlı sınırı 900 ton
▶ Yıldızlı Mahallesi TOKİ Caddesi ve TOKİ güzergahı yeni cami yolu 6100 ton
▶ Şehir içi asfalt 50 ton
▶ Osmanbaba Mahallesi köprü girişi ve köprü yolu 150 ton
▶ Nefsipulathane Mahallesi Buket ve Eğitim Sokak 350 ton
▶ Yaylacık Mahallesi  ve Akçaabat Caddesi  750 ton
▶ Adacık Mahallesi 625 ton
▶ Sarıtaş Toki dere yolu 350 ton
▶ Dürbinar Mahallesi Abeda mevkii ve Sele Boğazı mevkii 2800 ton
▶ Akçatepe (Sivriburun) yolu  500 ton
▶ Dörtyol Mahallesi ve Erikli mevkii 775 ton
▶ Doğanköy Mahallesi 525 ton
▶ Işıklar Mahallesi 500 ton
▶ Akpınar Mahallesi 350 ton
▶ Hıdırnebi yolu 2200 ton
▶ Şinik Mahallesi  1300 ton
▶ Ortaalan Mahallesi  520 ton
▶ Kuruçam Mahallesi ve Kemaliye 
    yolu 275 ton
▶ Acısu Mahallesi  175 ton
▶ Kemaliye Mahallesi  100 ton
▶ Söğütlü yeni  Remzi Düğün Salonu 
   yolu 550 ton
▶ Derecik Mahallesi 6300 ton

Büyükşehir Belediyemiz ve Akçaabat Belediyesi işbirliği ile, şehir merkezi ve mahallelerde asfaltma 
çalışmalarına devam edilmektedir.

Bu Kapsamda Yapılan Çalışmalar;

YOLLAR ASFALTLANIYOR

Akçaabat Caddesi

BU YIL (TİSKİ tarafından bozulan yollar dahil) 27.500 ton asfalt döküldü.

Yapılan asfaltlama ve betonlama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye-
mize ve Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür ederiz.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2015www.akcaabat.bel.tr
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Dürbinar Mh. Abeda Yolu  Akçakale/Hasan Saka Cd.

Dörtyol Mahallesi

Yıldızlı TOKİ Yolu

Şinik Doğanköy

Söğütlü Vadisi'nin karayolu köprüsü ile sahil arasında derenin her iki yakasında uygulanan proje ile yeşil-
lendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda yürüyüş yolları yapılarak 60 adet çınar, 150 adet 
fıstık çamı, 150 adet zakkum fidanı dikilmiş, yürüyüş yolları beton parke kaplanarak oturaklar yerleştirilmiş ve 
aydınlatma yapılmıştır.

Önümüzdeki yıllarda ağaçların büyümesi ile bir yeşil alan olacak, şehrimizin en güzel piknik ve gezinti alan-
larından biri haline gelecektir.

Büyükşehir Belediyemizin 
merkez dışında bulunan, yaptı-
ğı ihale kapsamında 64 mahal-
lelerimizin her birine 150 m3  

ile 400 m3   arasında olmak üze-
re toplam bedeli 2.780.000 TL  
olan toplam 17.000 m3 lük yol 
betonlaması yapılmıştır.

Söğütlü Vadisi'nde Düzenleme

BETON YOL çALıŞMALARı

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2015www.akcaabat.bel.tr

12



Akçaabat Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan Hamam çimeni çarşısı ve Kültür Tesisleri adım 
adım faaliyete geçmeye başladı.

Hamam çimeni çarşısı’nda daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Evlendirme Memurluğu 
birimleri hizmet vermeye başlamıştı. Akçaabat Folklor Derneği de faaliyete geçtikten sonra Akçaabat’ın 
önemli ihtiyaçlarından olan ve çok amaçlı olarak kullanılacak olan salon da gerekli eksikleri tamamlandık-
tan sonra hizmete açıldı.

İlk olarak Leyla Ay ile Fatih Kebeli’nin nikah töreninin gerçekleştirdiği salon, bundan sonra Akçaabat’ın 
önemli bir açığını da kapatmış olacak.

Büyükşehir belediyemiz ve belediyemizin işbirliği ile yapılan sıcak asfalt çalışmaları dışında belediyemizce 
2015 yılında yaklaşık 50 km sathi kaplama asfalt yapılacaktır.

Bu konuda gerekli ihale belediyemizce yapılmış olup halen asfaltlanacak yollardaki alt yapı ve tesfiye çalış-
malarına devam edilmektedir. Hava şartları uygun oldukça asfalt çalışmaları devam edecektir.

Çok amaçlı Salon hizmete açıldı

Akçaabat Belediyesi Mahallelerde 50 km lik 
asfalt Çalışması Yapıyor

Akçakale Mahallesi Darıca Mahallesi

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2015www.akcaabat.bel.tr
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Akçaabat Belediyesi İlçemizde yaşayan yetim-
lere dünya yetimler günü münasebetiyle bir iftar 
yemeği verdi. Akçaabat Belediyesi ‘nin organize 
ettiği yemekte Akçaabat’ta bulunan yetim aileler 
bir araya geldi.

İftar yemeğine Akçaabat Kaymakamı Soner 
Şenel, Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Gar-
nizon Komutanı Mustafa Selçuk, İlçe Emniyet 

Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, İlçe Müftüsü Ra-
mazan Tekin ve İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ka-
tıldı.

İftar yemeği toplu duanın ardından son buldu.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen Ramazan 
Ayı münasebetiyle meclis üyeleri ve personele iftar ye-
meği verdi. Başkan Türkmen; "Akçaabat Belediyesi birlik 
ve beraberliğin en güzel yaşandığı kurumlardan biridir. 
Bundan dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" 
dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı mü-
nasebetiyle Akçaabat’ta iftar yemeği verdi. Akçaabat 
sahilinde gerçekleştirilmesi planlanan iftar yemeği 
yağmur dolayısıyla Akçaabat Kadınlar Pazarı’nda ger-
çekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR AKÇAABAT’TA İFTAR VERDİ

BELEDİYEDEN PERSONELE YEMEK

BELEDİYEDEN YETİMLERE İFTAR

Mezarlıklarımızın 
Yıl Boyu Bakımları 

Yapılmaktadır
Mezarlıklarımızın bakımına önem veril-

mektedir. Mezarlıklar Amirliğimizin çalışma-
ları yıl boyu düzenli bir şekilde devam etmek-
tedir. Özellikle merkezdeki mezarlıklarımız 
adeta gül bahçesi gibidir. Büyükşehir görev 
alanında bulunan mezarlıklarımızı, Büyükşe-
hir Belediyemiz henüz devir almamıştır.

Ancak, Büyükşehir Belediye ekipleri bazı 
mahallelerimizde mezarlık bakım çalışmalı-
rını sürdürmektedir.

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi adına Sahibi

Şefik TÜRKMEN
Hazırlayan: Basın ve Halkla İlişkiler

Tel: 0462 227 13 00
Yapım: ADO Medya Reklam Ajansı 0462 666 0 444
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Akçaabat’ın elektrik sorunları konulu toplantı Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde yapıldı. Akçaabat Kaymaka-
mı Soner Şenel, Belediye Başkanı Şefik Türkmen, çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Trabzon İl Müdürü Ahmet At-
maca, aynı kurumun bağlantı ve ölçüm hizmetleri grup şefi Cemil Yıldırım ve Akçaabat İşletme Baş Mühendisi 
Metin Ofluoğlu ile Akçaabat Mahalle Muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantı 2 saat sürdü. 

Toplantıda açılış konuşmasını Belediye Başkanı Şe-
fik Türkmen yaparken Türkmen’in ardından Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel konuştu.

Toplantıda Trabzon ve Akçaabat’la ilgili kısa bilgi-
ler aktarıldı. çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Trabzon İl 
Müdürü Ahmet Atmaca, “Trabzon Uğurlu Mahallesi’n-
de yapılan yeni trafonun % 90’ı tamamlandı. Akçaabat’a 
elektrik buradan verilecek. 2015 yılı sonunda elektrik ke-
simi kısmen kalkacak ancak 2017 yılında ise Akçaabat’ta 
elektrik kesintisi tamamen sona erecektir.’’ dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan yeni atamalardan sonra Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Necdet Özel`in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hulusi Akar getirildi. Hulusi Akar`dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı`na 
ise 1. Ordu Komutanı Hemşehrimiz Salih Zeki çolak getirildi.

Salih Zeki çolak Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Akçaabat olarak her yönüyle örnek insan olan komutanımızla gurur duyuyo-

ruz.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE SONA DOĞRU

BELEDİYEYE HİBE

HEMŞEHRİMİZ SALİH ZEKİ ÇOLAK
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI OLDU

Akçaabat Festival Alanı Belediye Tarafından Ye-
niden Düzenleniyor.

çolaklı Mahalle sahilinde ki  Gençlik Merkezi ve  
çay bahçesini de içerisinde barındıran festival ala-
nında park bahçe, çocuk parkı ve kafeterya gibi dü-
zenlemelerden sonra yaklaşık 2500 m2  toprak  alan 
parke kaplanıyor.

Festival alanı, parke çalışmasının tamamlanma-
sından sonra Akçaabat’ın en güzel dinlenme ve et-
kinlik alanlarından biri olarak hizmet vermeye de-
vam edecektir. 

Festival alanında yapılan çalışmalar vatandaşla-
rımızı memnun etmektedir.

FESTİVAL ALANINA DÜZENLEME

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Rıfat Birinci, yıllar sonra 
memleketine dönerek ilçe halkı için faydalı olacağını düşün-
düğü detektörü Akçaabat Belediyesi’ne hibe etti.

Akçaabatlı olup 30 yıldır yurtdışında bulunan Rıfat Birinci, 
yıllar sonra memleketine dönerek ilçe halkı için faydalı ola-
cağını düşündüğü yer altı tesisatı çalışmaları ve elektrik, su 
borularını bulmak için kullanılan sınıfının en kaliteli cihazı 
detektörü Akçaabat Belediyesi’ne hibe etti. Hibe edilen cihazı 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen de Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
teslim etti ve Rıfat Birinci’ye katkılarından dolayı teşekkür 
etti.
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