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Akçaabat'ın mevcut turizm potansiyeli ile planlanan tu-
rizm yatırımları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz başkanlığın-

da yapılan toplantıda ele alındı. Trabzon'un tarihi ve turistik 
mekânlarından Akçaabat Ortamahalle'deki Timurciler Kona-
ğı'nda yapılan toplantıda, Akçaabat'ın mevcut turizm potan-
siyeli doğrultusunda turizm çeşitliliğinin artırılması ve bu 
kapsamda planlanan turizm yatırımları ele alındı. 

Toplantıda, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ta-
rafından Ortamahalle ve Akçaabat sahilinde bulunan yeme-iç-
me, turizm tesisleri ile Akçaabat merkezdeki mevcut turizm 
potansiyeli hakkında bilgiler verildi ve bu bilgiler ışığında  

Trabzon'un tarihi ve turistik 
mekânlarından Akçaabat 

Ortamahalle'deki Timurciler 
Konağı'nda yapılan toplantıda, 

Akçaabat'ın mevcut turizm 
potansiyeli doğrultusunda 

turizm çeşitliliğinin 
artırılması ve bu kapsamda 

planlanan turizm yatırımları 
ele alındı.

Akçaabat Turizmi
masaya yatırıldı
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Akçaabat merkezinden Sivriburun (Akçatepe) yö-
nünde devam eden dağ silsilesi boyunca Hıdırnebi 
Yaylasına, buradan Karadağ ve Çalköy Mağarası'na 
kadar uzanan koridor boyunca, ayrıca bölgemizin 
turizm değerlerinden biri olan Sera Gölü'nden baş-
layıp Ağanın Çayırı, Sırt Mevki, Taşlı Oba, Büyük 
Oba istikametinden sırtları ve yaylaları takip ederek 
Kayabaşı Tesislerine kadar uzanan koridor boyunca 
Akçaabat Belediyesi'nin çalışmalarına devam etmiş 
olduğu dağ ve doğa turizmi güzergahlarının sunu-
mu yapıldı.

Toplantıda Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 
Hıdırnebi Yaylasının turizm potansiyelini vurgula-
yarak bu bölge için tasarlanmış olan turizm master 
plan taslağını sundu.

Vali Yücel Yavuz ise yaptığı değerlendirmede 
"Akçaabat ilçemiz Trabzon'da turizm konusunda 
önemli bir yere sahip. Özellikle yöresel yiyecekleri ve 
işletmeleriyle bölgede en öndedir. Kaymakamımız ve 
Belediye Başkanımızın yeni planlamaları ile ilçemiz 
turizmde çok önemli konuma gelip, söz sahibi ola-
caktır." dedi.
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Akçaabat'a
turizm kasabası kuruluyor

Turizm kenti olma yolunda 
adımlar atan Trabzon, Akçaa-

bat'ın Akçakale ve Mersin mahal-
lelerine kentsel tasarım projesi 
ile "Turizm Kasabası" kuruyor. 
Akçakale ve Mersin Mahalleleri 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen; 
Akçakale'yi turizm kasabası hali-
ne getirmek istediklerini belirtir-
ken, "Akçakale, Akçaabat'ın en gü-
zel mahallerinden ve Trabzon'un 
en güzel köşelerinden bir yer. Ak-
çakale sahil kenarında olan Ta-
rihi Kalesi, Tarihi Mekânları ile 
Akçaabat'a 7 km, Trabzon'a ise 20 
km mesafede olan bir mahallemiz. 
Sahilde bir çok özelliği bünyesin-
de barındıran, bölgenin en güzel 

Akçaabat'ın Akçakale ve Mersin mahallelerine kentsel tasarım 
projesi ile "Turizm Kasabası" kuruluyor.
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Trabzon Valisi Yücel Yavuz, ilçemiz 
Akçakale Mahallesinde yapılması 
düşünülen turizm çalışmaları ve 

restorasyonlar hakkında bilgi alarak 
Akçakale Kalesi'nde incelemelerde 

bulundu.

Vali Yücel Yavuz 
Akçakale'de 

incelemelerde 
bulundu

plajlarına sahip olan Akçakale ve Mersin Mahal-
lemizdeki plajlar yaz aylarında Akdeniz sahillerini 
aratmamaktadır. Kumsallarıyla ve suyunun temiz-
liği ile plajlarımız büyük ilgi görmektedir. Akçakale 
ve Mersin mahallerimizde iki çeşit çalışma başlatmış 
bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm projemizi Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma içerisinde 
yürüteceğiz. Yaklaşık 44 hektarlık alanda Trabzon 
Büyükşehir ve ilçe meclislerinden geçen Kentsel dö-
nüşüm projemizin hazırlıklarını sürdürüyoruz."

"Yörede Arsaların
Değeri Artacak"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yü-
rütülecek proje hakkında konuşmasına devam eden 
Başkan Türkmen, "İlk aşamada amacımız mahalle-
rimizde çarpık yapılaşmaların önüne geçerek, ma-
hallelerimizi deniz ve tarih turizmine açmak. Bu 
proje ile genel olarak araziler değerlenecek, oteller, 
moteller ve turizm tesisleri yapılacak. Çarpık yapı-
laşmanın önüne geçtiğimiz zaman yöredeki arazi-
lerin değerleri çok artacaktır. İnanıyorum ki, Ak-
çaabat ve Trabzon için turizmde önemli bir projeye 
imza atmış olacağız. İkinci projemiz ise Akçakale'de 
bulunan Tarihi Akçakale kalemiz. Tarihi zenginlik 
olarak, 1297’de yapımına başlanarak 33 yılda ta-

mamlanmış olan Akçakale Kalesini ön plana çıkar-
mak istiyoruz. Bu kale 1900'lü yılların başına kadar 
kullanılmış. İçerisinde ahşap yapılar bulunan bu 
kale, zaman içinde yıkılıp gitmiş ama biz geride ka-
lan duvarları restore ederek aynı zamanda içini de 
yeniden bir proje ile hayata geçirerek ziyarete açmak 
istiyoruz. Kalenin tahsisini aldık. Tarihi kalemizi 
güzel bir şekilde restore etmek istiyoruz. Kalenin iç 
kısmı yaklaşık 5 dönümlük bir alana sahip."

"Trabzon'un Sahil ve
Turizm Kasabası"

Sözlerine devam eden Türkmen "Geçen yıllarda 
Kültür Bakanlığımız kalenin içerisinde kazılar yap-
tı. Yapılan kazı çalışmalarının  ardından bölgede çok 
sayıda tarihi eser ortaya çıktı. Şimdi ise kazılmayan 
alanda belediye olarak bir çalışma başlatmak istiyo-
ruz. Tüm bunlar neticesinde bu iki mahallenin Trab-
zon'un turizm kasabası haline gelmesini istiyoruz. 
Zaten böyle bir altyapıya sahip ama yeterli görmü-
yoruz. Sahil kasabası olarak daha çok imkanlara sa-
hip olmalı ve cazibe merkezi haline gelmeli. Bu pro-
jelerin ne kadar süreceğini şimdiden bilemiyoruz." 
ifadelerini kullandı.
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Akçaabat Belediyesi'nce, ilçenin kültürel 
belleğinin korunması 
amacıyla kurulan Ak-
çaabat Araştırmaları 
Merkezi'nin ilk hedefi, 
Tarihi Ortamahallenin 
UNESCO'ya tescil edil-
mesi olacak.

Yurt Genelinde Örnek Olacak
İlçenin tarihi ve kültürel belleğinin korunma-

sı, turizm zenginliklerinin UNESCO tarafından 
tescil edilmesi için kurulan Akçaabat Araştır-
maları Merkezi ile ilgili bilgi veren Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, "İlçe adına önemli bir 
projenin başlangıcını yaptık. Görev tanımın-
da da belirtildiği üzere bu merkezimizle Akça-
abat'ın tarihî, turistik ve kültürel özellikleri ile 

var olan kültür birikimini korumayı ve gelecek 
kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Akçaabat'ın 
sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına ilişkin 
araştırma ve incelemelerde bulunulacak. Kent-
leşme olgusuyla birlikte kültür ve sanat eserle-
ri üzerine çalışmalar yapılacak. Yazılı ve görsel 
eserler ortaya konulacak. Merkezimiz eminim ki 
yurt genelinde birçok belediyeye örnek olacak-
tır." dedi.

Ortamahalle Tescillenmeli
Çalışmalara gönüllü olarak destek veren 

Prof. Dr. Kemal Üçüncü ise, Akçaabat Araştır-
maları Merkezinin birincil görevlerinden biri-
nin Tarihî Ortamahalle'nin UNESCO'ya kazan-
dırılması olduğunu söyledi. Üçüncü, "Bunun 
için UNESCO'nun referans kuruluşlarından biri 
olan İCOMOS'la iş birliği planlıyoruz." ifadele-
rine yer verdi.

Akçaabat'tan
UNESCO atağı

Ortamahalle'de 
Elektrik Telleri Yer 

Altına Alınıyor

Akçaabat Tarihi Ortamahalle'de 
çirkin görüntülerin ortaya çık-

masına neden olan elektrik hatları 
yer altına alınıyor.

Akçaabat Belediyesi ile AKSA'nın 
birlikte yaptığı projeyle, oluşan çir-
kin görüntü de ortadan kaldırılmış 
olacak.
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Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat için önemli projeler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu'yu Ankara'da ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Türkmen "Akçaabat'ta 
gerçekleştirilecek projeleri Bakanımıza aktardık ve Bakanımız da 
projeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Ülkemizin geçmekte olduğu 
bu kritik dönemde İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi yürütmekte 
olan bakanımız, bizlere zaman ayırarak Trabzon'un ve ilçemizin 
sorunlarını en ince ayrıntısına kadar takip ettiğini söyledi. Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu'nun, ülkemiz ve ilimiz için büyük bir şans 

olduğuna inanıyorum. Son zamanlarda büyük sorun haline gelen Düzköy Kavşağındaki trafik sıkışıklığının 
giderilmesi için Bakanımız Süleyman Soylu'ya bilgi verdik ve Bakanımız Düzköy kavşağı ile ilgili gerekli 
çalışmaların kısa sürede başlatılacağını söyledi." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şefik Türkmen bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşmesinin ardından ziyaretlerine devam eden Başkan Türkmen 
Dürbinar Mahallesinde  yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili TOKİ yetkilileriyle toplantı yaparak, 
çalışmaların hızlandırılması için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Akçaabat'a yapılacak SGK binası içinde görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Türkmen 
"Akçaabat'ta yapılacak Sosyal Güvenlik Kurumu binası için kurum başkanı ile temas kurarak arsa konusunu 
görüştük. Kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

Şefik Türkmen Bakan Soylu
ile buluştu

Belediye Başkanı
Şefik Türkmen,
İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu ile
Ankara'da buluştu.

Bakan SOYLU'ya Tebrik
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, aldığı her görevi başarı ile yerine getiren Trabzon'umuzun gururu 

Bakanımız Süleyman Soylu'nun yeni görevinde de başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Başkan Türkmen, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde İçişleri Bakanlığı görevine getirilen 
Bakanımız Süleyman Soylu'nun yeni görevinde de üstün başarı göstereceğine gönülden inanıyorum ve 
kendisini kutluyorum. Bu vesileyle, yeni görevinin Trabzon'umuza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum." dedi.
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Akçaabat sahil karayolunda trafik sıkışıklığını 
azaltacak olan 2 büyük projenin kısa süre içeri-

sinde hayata geçirileceği açıklandı.

Trabzon Akçaabat arasında trafik açısından bü-
yük bir sorun haline gelen bu kavşakların yapılması 
için bir kaç yıldır Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen büyük bir gayret göstermektedir. Akçaabat 
için önemli bir konu nihayet çözüm yoluna giriyor.

Trabzon'da ana ulaşım arterinde bulunan ve trafi-
ğin yoğunlaştığı noktalardan olan Akçaabat Düzköy 
yol ayrımında Haçkalıbaba Devlet Hastanesi Kavşa-
ğı ve Fatih Eğitim Fakültesi Kavşağında yapılacak 
çalışma ile transit araçlar hiçbir ışıkta durmadan 
geçebilecek.

Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar yaptığı 
açıklamada, "Akçaabat Düzköy Haçkalıbaba Devlet 
Hastanesi Kavşağı ve Söğütlü Fatih Eğitim Fakül-
tesi Kavşağının yatırım programına alındığını be-
lirterek çalışmaların bu yıl başlayacağını söyledi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon 
Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğ-
lu ve Salih Cora ile konuyu görüştüklerini dile ge-
tiren Günnar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın onayıyla proje 
başlıyor. Bütçelerimiz hazır, projelerimiz hazır, icra-
ata geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Akçaabat İçin
2 dev proje

Akçaabat Trafiğini Rahatlatacak Gelişme
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Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu Akçaabat'ta 270 

Milyon TL'lik 12 tesisin temel 
atma törenine katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, "Şu anda 
Trabzon'da 12 tesisimizin açılı-
şını yapacağız. Trabzon'umuza, 
Akçaabat'ımıza hayırlı olsun. 
Trabzon'un geleceği parlak. Biz 
buraya muhteşem tesisler yap-
tık, yapmaya da devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a 
karşı ayrı bir sevgisi var. Şu anda 
Trabzon'a çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu 12 
tesisin temelini atıyoruz ama bu yeterli değil. Trab-
zon'a gelirken her zaman heybemiz dolu geliyoruz. 
Trabzon'a 36 müjde ile geldim. Biz sizlerin hizmet-
kârı olarak, Trabzon'a ne yapılması gerekiyorsa 
yapmak boynumuzun borcu. FETO'ya karşı Trabzon 
büyük bir kahramanlık destanı verdi. İnşallah sizler 
oldukça bu ülkede kimse darbeye teşebbüs bile ede-
meyecektir. Karakaya barajı müjdesini de veriyoruz. 
Onu da yapacağız."

Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'ni 31 Aralık 
2019 tarihine kadar bitireceklerini kaydeden Bakan 
Eroğlu, "Daha önce buraya geldiğimizde söz verdiği-
miz 62 müjdenin 48 tanesini bir yıl olmadan yaptık. 
18 ayda hepsini yapacağız. AK Parti sözünün eri bir 
partidir. Söz verdiğini mutlaka yerine getirir. Allah 
izin verirse bu yatırımlar devam edecek. Bize her yer 
Trabzon olunca Türkiye'nin merkezi de Trabzon'dur. 
Doğu Karadeniz Kalkınma Projesini Allah izin ve-
rirse 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar bitireceğiz " 
diye konuştu.

Daha sonra Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, 
Trabzon için 270 milyon TL'lik yatırımla gerçekleş-
tirilecek olan 12 tesisin açılış ve temel atma töre-
nini gerçekleştirdiler. Sahnede protokol üyeleri ile 
açılış ve temel atma töreni yapılan yerlerle canlı 
bağlantı kurulurken,  Akçaabat Kaymakamı Soner 
Şenel tarafından Sera Gölü tablosu, Belediye Başka-
nı Şefik Türkmen tarafından da Tarihi Ortamahalle 
yağlı boya tablosu kendisine hediye edildi.

Bakan Veysel Eroğlu'ndan
Akçaabat'a müjdeler

Trabzon'da 270 Milyon TL'lik 12 Tesisin Açılış ve Temel Atma Töreni 
Akçaabat'ta Gerçekleştirildi
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Akçaabat halkı sabırsızlıkla ikinci devlet üniversitesini bekliyor.

Trabzon’da, uzun süredir gündemde olan ikinci devlet üniversitesi konusunda, en son yapılan açıklama-
lara göre, kurulacak ikinci devlet üniversitesinin kanun taslağının hazır olduğu, TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na geleceği ifade edilmektedir.

Belediye Başkanı Şefik Türkmen'in son Ankara seyahatinde Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafın-
dan üniversite ile ilgili bir sorun olmadığı, yakın bir zamanda ele alınarak kuruluş kanununun çıkartılacağı 
ifade edilmiştir. Akçaabat olarak Bakanımıza ve Milletvekillerimize güveniyoruz. Bu konuda bir aksilik 
olamayacağına inanıyoruz.

2017 yılında Akçaabat'a önemli devlet
yatırımları kazandırılması hedeflenmektedir. 

Trabzon Milletvekili Salih Cora, TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2017 yılı 

bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yaptı ve Trab-
zon'un beklentilerini sıraladı.

Konuşmasının sonunda Salih Cora, Bakan Bekir Boz-
dağ'a hitaben "Trabzon'da Araklı, Of, Vakfıkebir ve en 
önemlisi Akçaabat adliye binalarının yatırım progra-
mında yer almasını çok önemsiyoruz ve bu konuda des-
teğinize ihtiyacımız var." dedi. Bu beklentinin ardından 
2017 yatırım programında Akçaabat'a yapılacak adliye 
binası yer aldı.

Belediye Başkanı Şefik Türkmen konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada "Akçaabat'ımıza yakışan bir adliye bi-
nası olacak inşallah. Bakanımız ve Milletvekillerimiz konunun takipçisidir. Bir kaç yıldan bu yana takip 
ettiğimiz önemli bir konuydu. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuşurken,

AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün ise "Kavaklı'da bulunan cezaevi Beşikdüzü'ne taşınacak ve Kavak-
lı'daki cezaevinin bulunduğu alana adalet sarayı yapılacak." dedi.

Akçaabat'ta
ikinci devlet üniversitesi

Akçaabat'a Adliye Müjdesi
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Akçaabat Belediyesince, Sarıtaş Mahallesinde TOKİ konutlarının da bulunduğu imar uygulama alanına 
Kof deresi boyunca giden yolun, sahil devlet yoluna bağlantısının sağlanabilmesi için kamulaştırılan 

3 adet binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Akçaabat Belediyesince buradaki binalar için bir kaç yıl önce 
toplam 4 milyon 100 bin lira ödeme yapılmıştır.

Kamulaştırılan binalan Akçaabat Belediyesince yıkılarak enkazları taşınmıştır. Bu alanda Akçaabat Be-
lediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa çalışması sonucu çok güzel bir kavşak düzenleme-
si yapılarak, hizmete açılmıştır.

Sarıtaş-TOKİ yolu girişindeki binaların yıkılmadan önceki durumu

Orta Cadde'nin Çehresi Değişti

Yaylacık-Sarıtaş
kavşak düzenlemesi tamamlandı

Akçaabat turizminin canlandırılması amacıyla, Akçaabat Belediyesi tarafından projelendirilen ve ihale 
sonrasında yapımına başlanan Akçaabat'ın en eski ve hareketli caddelerinden olan Orta Cadde'de çalış-

maların bir bölümü tamamlanarak hizmete açılmıştır. Proje kapsamında yolun kaplaması ve tretuvarları 
doğal taşlarla kaplanmıştır. Trafiğe kapatılan Orta Cadde'nin tamamlanan bölümü gece ışıklandırması ya-
pılarak yeni bir görünüme kavuşturulmuştur.
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Çeşme ve Park Düzenleme Çalışması
Dürbinar Mahallesi Harman mevkiindeki çeşme ve park düzenleme çalışması tamamlandı. Öncelikle 

parkın içinde bulunan tarihi çeşme yeniden düzenlenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu. Ardından 175 
m2'lik park alanı bazalt taşla kaplanarak, oturma gruplarının da yerleştirilmesinin ardından hizmete açıldı.

Tretuvar Düzenleme ve Parke Kaplama Çalışması
Çınarlık Sokak'ta tretuvarlarda düzenleme çalışması yapıldı. 100 metre uzunluğundaki  eski  tretuvar-

lar kırılarak genişletildi ve üzeri karo taş ile kaplandı. 

Ayaz Sokak'ta tretuvarlar düzenlendi ve 100 metre uzunluğundaki sokak parke kaplanarak hizmete 
açıldı.

Kasap Sokak'ta tretuvar düzenleme çalışması tamamlandı. 100 metre uzunluğundaki  eski tretuvarlar 
kırılarak genişletilirken, bir taraftan da tretuvarların üzeri karo taş ile kaplandı. 

Tütüncü Sokak'ta ise tretuvar düzenleme çalışması tamamlandı.

Mahallelerde çalışmalar
devam ediyor...

Dürbinar Mahallesi Harman Mevkii Park ve Çeşme Düzenlemesi

Kasap Sokak

Çınarlık Sokak Ayaz Sokak

Tütüncü Sokak
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Çolaklı Mahallesi, Güneşli Sokak'ta 200 metre 
uzunluğundaki yol düzenlenerek parke kaplaması 

yapıldı ve hizmete açıldı.

Yaylacık Mahallesi Güven Sokak'ta bozulan parkeler 
yeniden yapıldı.

Yıldızlı Mahallesi Mutlu Sokak bağlantı kısmında 
yeni açılan sokağa 100 metre parke döşendi.

Söğütlü Mahallesi Uğurlu Sokak parke yapım 
çalışması tamamlandı.

Söğütlü Deresinin her iki tarafına Devlet Karayolundan güneye doğru yürüyüş yolu, yaya kaldırımı ve 
ağaçlandırma çalışması yapıldı. 

Söğütlü Mahallesi Çınar Sokak, Söğütlü İlkokulu arkasında 150 metre uzunluğundaki  yolun parke 
kaplaması yapıldı. 
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, 
şehir içerisindeki hafriyat kaldırma ve mahalle yollarının açılması çalışmalarına

2 kepçe ve 1 greyder ile destek oldu.

Belediyemizden Beşikdüzü'ne Yardım

80 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki yol 7 metre genişliğe çıkartıldı. Yolun alt kısmına ise 
80 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde taş duvar yapılarak hizmete açıldı.

Yol ve Tretuvar Çalışmaları

Osmanbaba Mahallesi Duvar ve
Yol Çalışması

Yeni Mahalle Kavaklı Deresi kenarında bulunan 
yeni yol, tretuvarı yapıldıktan sonra parke kaplama 

çalışmasının da tamamlanmasının ardından 
hizmete açıldı.

Yaylacık Mahallesi, Akçaabat Caddesi üzerinde 30 
metre uzunluğunda merdiven yapıldı. Mahallenin 

en işlek noktasındaki Fatih Camii karşısındaki 
tretuvar genişletildi.
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Akçaabat Belediyesi tarafın-
dan bölge turizmine kazan-

dırılan Akçatepe Tesislerinin 
yolu asfaltlandı.

Trabzon Büyükşehir Bele-
diyesi ile Akçaabat Belediyesi 
işbirliğinde sürdürülen çalışma 
kapsamında Trabzon Büyükşe-
hir'den temin edilen malzeme 
ile 3,5 km'lik yol asfaltlandı.

Akçatepe Yolu 
Asfaltlandı

Belediyeden 60 km Asfalt

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce geçen yaz 250.000 m2 sathi kaplama asfalt ihalesi yapıldı 
ve ilçenin  ihtiyaç duyulan mahallelerinde 60 km uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.

Belediyeden
asfalt çalışmaları

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç fi-
losuna yeni kattığı 4x4 pikap ile hizmetlerine 

devam ediyor.

Belediye olarak araç parkına takviyelerin devam 
ettiğini belirten Belediye Başkanı Türkmen "İlçe-
mizde denetimleri daha etkin takip etmek amacıy-
la Zabıta Müdürlüğü'müze yeni hizmet aracı aldık. 
Alınan yeni araç zabıta ve belediye hizmetlerinde 
kolaylık sağlayacaktır. Akçaabat'ımıza hayırlı ol-
sun." şeklinde konuştu.

Belediyeye Yeni Zabıta 
Aracı



AKÇAABAT
BelediyeBülteni ŞUBAT 201716

Belediyenin
kar ile mücadelesi

Akçaabat Belediyesi ilçede kar yağışının etkili olduğu andan iti-
baren tüm imkânlarını seferber ederken, oldukça geniş bir alan-

da Belediye ekiplerince verdiği hizmet ile vatandaşların sorun yaşa-
maması için gecesini gündüzüne kattı.

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinele-
riyle ana arterlerde yolları açarken temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-
leri de şehrin çeşitli noktalarındaki kaldırımlarda oluşan buzları kı-
rarak çalışmalara katıldı. 

Yoğun kar yağışında kapanan yollarda Akçaabat Belediyesine ait 
12 adet kazıcı yükleyici, 6 adet loder, 6 adet greyder olmak üzere 24 
adet iş makinesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet iş 
makinesi olmak üzere toplam 28 adet iş makinesiyle 3400 saat çalı-
şılarak yol açma çalışması ve kar mücadelesi gerçekleştirildi.

Başkan Türkmen'den Açıklama
Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başka-

nı Şefik Türkmen "Kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzluk-
lardan halkımızın  etkilenmemesi için ilçe merkezi ve ilçemizin tüm 
mahallelerinde gece gündüz demeden, büyük biz özveriyle çalışma-
larını yürüten Belediye personelimize teşekkür ederim. Halkımızın gösterdiği sabır ve ekiplerimizin ortaya 
koyduğu azimle kar yağışı, ilçemiz için ciddi sorun olmaktan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediyesi Kardan Etkilenen 
Kuşları da Unutmadı

Olumsuz hava koşullarının, yaban hayatını olum-
suz yönde etkilemesi üzerine Akçaabat Belediyesi 
harekete geçti.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel,  Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve beraberindeki-
ler kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çe-
ken yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak 
kış mevsiminde yem bulmakta zorlanan hayvanlara 
destek oldu.

Başkan Türkmen yaptığı açıklamada "Buradaki 
hayvanları korumak, onlara destek olmak ve ayakta kalmalarına yardımcı olabilmek için çalışıyoruz. Doğa 
bilincini oluşturmaya, yaban hayvanlarının korunmasının önemini anlatmaya dayalı bir faaliyet yaptık. 
Bu bir doğa ve çevre sevgisidir. Bu sevgiyi, bu doğa sevgisini, hayvan sevgisini yaşatmak için buradayız. Bu 
mevsim şartlarında hayvanlarımız aç kalmaktadır ve onların açlığını gidermek için gerekli tedbirlerimizi 
almak durumundayız." dedi.
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Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu aylık olağan toplantılarına devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait salonda her ayın son perşembe günü ger-
çekleştirilen toplantılarda Akçaabat'ın kültür hayatına katkıda bulunulmaya devam ediliyor.

Hasan Hüsnü Saka'nın Hayatı Kitaplaştırıldı
Akçaabatlı hemşehrimiz eski Başbakan Hasan Hüsnü Saka'nın hayatının kitaplaştırılması yönünde Kül-

tür Araştırma Kurulu toplantısında alınan karar sonucu çalışmalar tamamlanmış olup, kitap bastılarak tüm 
Kültür Araştırma Kurulu üyelerine ve Belediye Meclis Üyelerine hediye edildi.

"Akçaabat Araştırmaları Merkezi" Kuruldu
Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu toplantılarında gündeme getirilen "Akçaabat Araştırma-
ları Merkezi" kurulması yönündeki çalışmalar tamamlandı.

Akçaabat Araştırmaları Merkezinin görev tanımı ise; 
"Akçaabat'ın tarihi, turistik ve kültürel özellikleri ile var olan kültür birikimini korumak, gelecek kuşak-
lara aktarmak, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ilişkin araştırma ve incelemelerde bulunmak, 
kentleşme olgusuyla birlikte kültür ve sanat eserleri üzerine çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel eserler 
ortaya koymak, gelecekteki bilimsel, kültürel faaliyetlere danışmanlık yapmak ve koordine etmek." olarak 
tanımlandı.

Kültür Araştırma Kurulu
toplantılarına devam ediyor
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Akçaabat Belediyesi tarafından ilki daha önce gerçekleştirilen ve yoğun 
ilgi gören Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin 2.'si düzenlendi. 

Belediyemizce, kendi işini kurmak isteyen yerel girişimcilerimizi destek-
lemek ve yeni iş alanları oluşturmak amacıyla, ABİGEM destekli, KOSGEB 
Trabzon Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi; girişimcilik, iş planı hazırlama, finansal plan, yönetim planı vb. ko-
nuları kapsayan 32 saatlik hem teorik hem de pratik bir eğitim olarak ger-
çekleşti.

4 gün boyunca devam eden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen'de dinleyici olarak katılırken "Girişimcilik kursu biti-
minde umuyorum ve diliyorum ki gönlünüze göre güzel bir iş kurarsınız. Bu 
kurs ile bir nebze de olsa iş edinme konusunda sizlere yardımcı olabildiysek ne 
mutlu bize" diye konuştu.

Kurs bitiminde eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını 
alırken, KOSGEB'in vermiş olduğu hibe ile işyerlerini açma ve hayallerini 
gerçekleştirme imkânı bulmuş oldular. 

18

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin
İkincisi Tamamlandı

Belediyemiz tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hanımlarımıza yönelik açılan Ha-
nımlar Kültür Evi, hizmet vermeye devam ediyor.

Hanımlar Kültür Evi ile toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kadınlarımızı yeni bilgi ve 
becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak, kadınlarımıza birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığını 
kazandırmak, boş zamanların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve mahalleli hanımlarımızın 
yapmış olduğu el işi ürünlerini satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlayabilmek amaçlanmıştır.

Hanımların buluşma yeri
hanımlar kültürevi
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Akçaabat Kaymakamlığı, Ak-
çaabat Belediyesi ve Türkiye 

Diyanet Vakfı öncülüğünde, siya-
si partiler, STK'lar ve vatandaşla-
rın katkılarıyla, Halep'te yardıma 
muhtaç kişiler için başlatılan yar-
dım kampanyasında toplanan 6 
TIR dolusu gıda, giyim, temizlik 
malzemeleri, mutfak gereçleri ve 
ihtiyaç ürünleri düzenlenen tö-
renle yola çıktı.

Törende konuşan Trabzon Va-
lisi Yücel Yavuz, Akçaabat her 
bir ferdiyle bu kampanyaya des-
tek vermiş ve kampanyayı duyan 
herkes elinden gelen desteği esir-
gememiştir şeklinde konuşurken, 
"Akçaabat bu kampanyaya sahip 
çıktı ve destek verdi. 6 Tır sem-
boliktir. Akçaabat, Trabzon ve 
bütün ülke olarak, millet olarak 
gönlümüzü açmışız. İhtiyacı olan 
herkese biz elimizi de gönlümüzü 
de yüreğimizi de açarız. Bugün 
ülkemizde 3 milyona yakın misa-

fir ettiğimiz Suriye halkı var.  Biz 
bu insanlara yardım ediyoruz ve 
bundan sonra da yardımcı olaca-
ğız. Önemli olan bu tür durum-
ların bir daha yaşanmamasıdır. 
Onun için her zaman diyoruz ki, 
bizler tarih boyunca olduğu gibi 
her zaman dik ve diri olmak duru-
mundayız. Milli ve manevi değer-
lerimizi her zaman yaşatmak ve 
canlı tutmak zorundayız. Bu ve-
sileyle kampanyaya destek veren 
tüm kurumlara ve vatandaşlara 
teşekkür ederim." dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen ise yaptığı konuş-
mada, "Akçaabat’ın güzel bir bir-
liktelik sağladığını ve kısa süre 
içerisinde 6 TIR dolusu malzeme 
topladığını belirtti."

Yardımların yüklendiği tırlar, 
edilen dualarla birlikte Suriye’nin 
Halep kentine uğurlanırken;

Halep’e uğurlanan yardım tır-
larının içerisinde; 2.500 adet bat-
taniye, 1.600 adet 50 kg’lik pa-
ketlerde un, 300 adet soba, 1.200 
paket çocuk bezi, 10.000 parça 
mutfak malzemesi, 560 adet tek 
kişilik yatak, 500 paket gıda mal-
zemesi, 600 çift ayakkabı, 700 pa-
ket elbise (giysi), 250 paket çocuk 
maması, 600 koli temizlik malze-
mesi, 150 paket çocuk ihtiyaçları, 
350 adet hasır ve sofra bezi yer 
aldı.

İlçemizde Halep için 
düzenlenen yardım 

kampanyasında 
toplanan gıda, giyim, 

yakacak ve ihtiyaç 
ürünleri düzenlenen 

törenle yola çıktı.

Akçaabat'tan Halep'e
6 tır yardım gönderildi
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Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdür-

lüğü'nce "Anılarda Akçaabat"  
başlığı altında "Akçaabat'ta 
Spor" konulu etkinlik düzen-
lendi.

Akçaabat Erol Günaydın 
Sanat Merkezi'nde gerçek-
leşen etkinliğe; Sebatspor 
ve Tütünspor'un birçok ka-
demesinde görev almış, top 
koşturmuş birbirinden de-
ğerli futbolcuların yanı sıra, 
eski bakan Faruk Nafız Özak, 
İstanbul'dan avukat Baykal 
Kazancıoğlu, İskender Önal, 
Sebatspor'un eski kaptanla-
rından Hikmet Öksüzoğlu ve 
Vedat Durna, Milli Boksörle-
rimiz Hasan Değermenci ve 
Selçuk Aydın, Trabzonspor 
eski Başkanı Atay Aktuğ, Mil-
li takımlar kaleci antrenörü 
Alper Boğuşlu, Atalay Armut-
çu, Arif Özcan ve Yavuz Şahin 
de katıldı.

Kokteyl ile başlayan, aya-
küstü sohbet ve kucaklaşma-
larla devam eden programın 
açılış konuşmasını Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen yaptı.
Başkan Türkmen konuşma-
sında, Akçaabat'ın tarihi geç-
mişe sahip olduğuna, kültü-
rel ve sosyal açıdan Trabzon 
ile paralel gittiğine ve insan-
ların Sebatspor'a aşk derece-
sinde bağlı olduğuna değindi.

Başkan Türkmen'in konuş-
masının ardından, davetlilere 
yaklaşık 100 yıl öncesinden 
günümüze Akçaabat'ta spo-
ru gösteren slayt izlettirildi. 
Slaytın izlenmesi esnasında 
davetliler bir yandan geçmi-
şi yâd ederken, bir yandan da 
duygusal anlar yaşadıkları 
gözlendi.

Slayt sonrası Akçaabat 
sanatına hizmet eden değer-
li müzisyenler Cemal Zihni 

Anılarda Akçaabat
tarih yolculuğuna çıkardı

 "Anılarda Akçaabat"  
başlığı altında 

"Akçaabat'ta Spor" 
etkinliği düzenlendi.

20
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Erenel ve Muharrem Gaydan sah-
ne alarak, davetlilere "Safalar Ge-
tirdiniz, Safalar Geldiniz Dostlar" 
adlı eseri seslendirdiler.

Mini konser sonrası Akçaa-
bat'ta spora gönül vermiş, hiz-
met etmiş değerli konuklar; Eski 
Bakan Faruk Nafız Özak, İstan-
bul'dan Avukat Baykal Kazancıoğ-
lu, İskender Önal, Sebatspor'un 
eski kaptanlardan Hikmet Öksüz 
ve Vedat Durna, Milli Boksörleri-
miz Hasan Değermenci ve Selçuk 
Aydın, Trabzonspor eski Başkanı 
Atay Aktuğ, Milli takımlar kaleci 
antrenörü Alper Boğuşlu, Atalay 
Armutçu, Arif Özcan ve Yavuz Şa-
hin sahneye çıkarak, Akçaabat'ta 
ve Sebatspor'da yaşadıkları baş-
larından geçen birbirinden ilginç 
ve güzel anıları davetlilerle pay-
laştılar. Salonda kimler yoktu ki 
Turan Verep, Hayati Bektaşoğlu, 
Fevzi Bektaşoğlu, Ömer Tayyar 

Kara, Ali Sezgin, Adil Yılmaz, Ali 
Kemal Özcan, Güngör Pepe, So-
bacı Orhan abi, Mehmet Salih 
Köse, Turan Yurdakul, Ahmet Ler-
mioğlu, Kemal Güner,Muammer 
Ertuğrul, Aydın Pulatkan, İsmail 
Çelik, AlicanTimurci, Yaşar Sivri-

kaya, Ahmet Armutcu, Reşit Sivri-
kaya, Klas Yılmaz, Veysel Kuruçe-
lik, Ömer Kazancı, Temel Kazancı, 
Ercüment Kan,Mustafa Durna, 
Ahmet Salih Pepe,İsmail Batur, 
Haşmet Güner, Tarık Şentürk, 
Kaya Yemiş, Mehmet Tosun, Me-
tin Çakır, Orhan Kuruçelik, Miraç 
Ocak, Celil Akbulut,Sebatsporun 
oyuncularından Güven,Mehmet 
Salih, Tayyar, Nuri, ismini saya-
madığımız bir çok sporcu geçmi-
şin yâd edildiği, anıların yeniden 
canlandığı "Anılarda Akçaabat Ak-
çaabat'ta Spor" programı ile tüm 
davetliler olarak toplu hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Etkinlik öncesinde ise tüm da-
vetlilere "Akçaabat'ta Spor" kitap-
çığı dağıtılırken, davetliler anı 
defterine hatıralarını yazarak Se-
batspor ve Tütünspor formalarını 
imzaladılar.
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Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve ilçe müdürlerinin katılımıyla Akçaa-
bat'ta koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Birdal Öztürk, şube müdürleri ve ilçe müdürleri ile birlikte  Kaymakam Soner Şenel'i maka-
mında ziyaret ettikten sonra, Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i ziyaret etti. Ziyarette içten bir karşılamada 
bulunan Belediye Başkanı Şefik Türkmen; sporun ve gençliğin önemine değindi. 

Ziyaret sonunda Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından, Başkan Türk-
men'e gençlik ve spora verdiği destekten ötürü plaket takdim edildi. Başkan Türkmen tarafından da tüm 
heyete yemek ikram edilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi. 

Yaylacık Stadı Futbola Hazır
Akçaabat Belediyesinin spora katkı amaçlı olarak inşa ederek hizmete açtığı Yaylacık Futbol Sahası, 

ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Başkanı Burhan Cahit Erdem tarafından ziyaret edilerek 
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Ber-
ber ile birlikte gerekli incelemelerde bulunarak görüşlerini aldı. 

Cahit Erdem yaptığı açıklamada "Başta Belediye Başkanı Şefik Türkmen olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum, böyle bir tesisi Akçaabat'ımıza kazandırdıkları için. Ancak, tesisin birkaç eksiği var. Şu 
an üzerinde çalışıyoruz, onlarda tamamlandıktan sonra tüm Akçaabat takımlarımız burada resmi müsa-
bakalarını oynayabileceklerdir. Akçaabat'a yakışan da budur." şeklinde konuştu.

Akçaabat'ta
spor konuşuldu
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Maltepe'de
Akçaabat rüzgarı

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen Trabzon Tanıtım Günleri ile Trabzon'un Fet-
hinin 555. Yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalar İstanbul Maltepe Sahili Etkinlik alanın-

da düzenlendi.

10-13 Kasım tarihleri arasında Maltepe sahilinde gerçekleşen etkinliklere Akçaabat Belediyesi'nin yanı 
sıra diğer ilçe belediyeleri de katılarak stant açtı.

Akçaabat Belediyesi etkinlikte açtığı stant ile gelen misafirlerine hazırlamış olduğu dergi, broşür ve 
bültenleri dağıtarak, Akçaabat'ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına katkı sağladı.

Etkinlik boyunca Akçaabat Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, davul ve zurna 
eşliğinde horonlar oynandı ve standı ziyaret eden vatandaşlara Akçaabat un helvası ikram edildi.
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Direklerarası Tiyatro Seyir-
cileri Derneği'nin 15 yıldır 

düzenlediği Direklerarası Seyirci 
Ödülleri, Türkiye'de ve KKTC'de 
sahne alan oyunların seyredile-
rek, halk jürisi olgusu ile değer-
lendirilip ödüllendirildiği, seçici 
kurul üyelerinin karşılıksız, gö-
nüllü olarak ve ayrıca ücret öde-
yerek oyunları seyrettiği bir ödül 
sistemidir.

XVI. Direklerarası Seyirci 
Ödülleri kapsamında; Karadeniz 
Bölgesindeki Tiyatroların, Tiyatro 
Sanatçıları ile oyunların ve ödüle 
değer görülenlerin ödül takdim 
töreni Erol Günaydın Sanat Mer-
kezinde yapıldı. 

Akçaabat Belediyesi'nin kat-
kılarıyla düzenlenen ödül töreni, 

tiyatro görsellerinden oluşan ser-
gi ve kokteyl ile başladı, ardından 
Akçaabat Belediyesi Halkoyunları 
Ekibi gösterisi ile devam etti.

Program sunuculuğunu Ak-
çaabat Belediye Tiyatrosu oyun-
cularından Bülent Mumcu'nun 
yaptığı törende, ilk ödülü Bele-

diye Başkanı Şefik Türkmen aldı. 
Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve 
Erol Günaydın Tiyatro Günleri 
ile bölgeye kültürel bir ivme ve 
hareketlilik katan Başkan Türk-
men bu çalışmalarından dolayı 
Direklerarası Seyircileri Jüri Özel 
Ödülüne layık görüldü.  Başkan 
Türkmen'in ödülünün ardından 
ödüllerin teker teker sahiplerini 
bulduğu törende Amasya, Sam-
sun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da-
ki tiyatrolardan ödüle layık gö-
rülen kişi ve gruplara da ödülleri 
takdim edildi. 

Program sonunda ise Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, Direkle-
rarası Seyirci Ödülleri Derneği 
Başkanı Ömer Şahinbaş'a bu gü-
zel organizasyon için teşekkür 
ederken, bir de plaket takdim etti.

Direklerarası Seyirci Ödülleri
sahiplerini buldu



www.akcaabat .bel . tr 25

7. Erol Günaydın Tiyatro Günlerinde
geri sayım başladı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Gençlik Tiyatrosu Akçaabat halkıyla bu-

luştu.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Gençlik Tiyatro Kulübü, Kültür ve Sanat Et-
kinlikleri kapsamında "Kırmızı Sokağın Suzanı" 
oyunuyla Akçaabat'ta sahne aldı. 

Erdoğan Aytekin'in yazdığı ve Akçaabat Bele-
diye Tiyatrosu Yönetmeni Osman Gümrükcü'nün 
yönettiği oyunda Kübra Şen, Onur Kul, Sinem Şen, 
Efnan Demireren, Olgun Öztürk, Buket İnceismail, 
Selin Elif Tuna, Fatih Orhun Uzun, Fatmagül Ka-
zancı, Kemal Çelik, Metehan Yılmaz, Bedirhan De-
mirci rol aldı. 

"Kırmızı Sokağın Suzanı" Sahne Aldı

01 Mart Çarşamba Akçaabat Belediye Tiyatrosu "Çocuğum"
02 Mart Perşembe Trabzon Sanat Tiyatrosu "Arkadaşlar ve Komşular"

03 Mart Cuma Erzurum Medya Sanat Evi "Gece Boyunca"
04 Mart Cumartesi Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu "Cimri"

05 Mart Pazar Trabzon Şehir Tiyatrosu "Atın Varsa Derdin Var"
06 Mart Pazartesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Ayyar Hamza"

07 Mart Salı Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu "Gözüne Girsin"
08 Mart Çarşamba Eskişehir Midas Sanat Tiyatrosu "Kocamın Nişanlısı"

09 Mart Perşembe KTÜ Tiyatro Kulübü "Yok Artık" 

Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları ortaklaşa verdikleri konser ile 
ilçenin tanıtıma katkı yapmaya devam ediyorlar.

Akçaabat Belediyesine ait her iki koronun ortaklaşa düzenlediği "Memleketim" isimli konser "Sakarya"  
adlı şiirle başladı ve manevi duyguların fazla olduğu türkü ve şarkılarla devam etti.

Türk Sanat Müziği Korosu Şef Salih Kazancıoğlu ile Türk Halk Müziği Korosu ise Şef Serdar Pul yöneti-
minde birbirinden güzel şarkı ve türküleri birlikte seslendirirken, verdikleri konserle sanatseverlere müzik 
ziyafeti sundular.

Korolardan "Memleketim" Konseri



AKÇAABAT
BelediyeBülteni ŞUBAT 201726

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Be-
lediyesi işbirliği ile Hz. Mevlana'nın ölümünün 

743. yıldönümü dolayısıyla, Akçaabat'ta Şeb-i Arus 
programı düzenlendi.

Program Hafız Yavuz Mutlu'nun Kur'an-ı Kerim 
tilaveti ile başlarken, İlahi sanatçısı Sedat Uçan'ın 
tasavvuf konseri ile devam etti. Düzenlenen prog-
ram da son olarak ise İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Ha-
tipoğlu  Akçaabatlılarla buluştu. Hatipoğlu, progra-
ma Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanları yad 
ederek başladı ve Halep'teki çatışmalarda yaşamını 
yitiren siviller için dua etti.

Hz. Mevlana'nın döneminin her özelliğini ta-
şıyan bir bilgi adamı olduğuna dikkat çeken Hati-
poğlu, "O, yalnızca bir medrese hocası değildi. Onu 
Mevlana yapan Peygamberimizdir, Şems ya da bir 
başkası değil " dedi.

Program sonunda, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Akçaabat Kay-
makamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şe-
fik Türkmen ve AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün 
konuklara çeşitli hediyeler ve çiçek takdim ettiler.

Akçaabat'ta
Mevlana gecesi düzenlendi
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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle, Erol Günaydın Sanat Mer-
kezi'nde Prof. Dr. Suat Ungan'ın konuşmacı olarak katıldığı  "Milli Mücadele Yıllarında Mehmet Akif 

Ersoy'un Rolü" adlı program düzenlendi.

Programda Prof.Dr. Suat Ungan tarafından, doğumundan ölümüne kadar bir vatan sevdalısı, bayrağına, 
vatanına, milletine, toprağına aşık Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadeleye katkıları ve bu mücadelenin 
manevi cephesinin bir önderi olarak yurtiçinde ve yurtdışında gösterdiği büyük çabalar anlatılarak konu 
hakkında değerli bilgiler verildi.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Birinci, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Suat Un-
gan'a teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Mehmet Akif Ersoy
ölümünün 80. yıl dönümünde anıldı

DKBB ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde Hamamçimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sa-
lonunda"Yöneticilik ve Yöneticilik Becerileri Geliştirme" eğitimi düzenlendi.

DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk açılış konuşmasını yaparken "Eğitimlerin gerçekleşmesinde kat-
kıları olan Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür ederiz. Birlik olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim 
seminerlerinin belediyelerimizden gelen talep doğrultusunda belirlendiğini dolayısıyla, tüm belediye çalı-
şanlarının bu tür talep ve isteklerini Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine iletmelerini istiyoruz." şeklinde 
konuştu.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise "Kurumlarda kalıcı başarı-
ların sağlanması, kurumun hedefleri ile uyumlu, motive olmuş kişileri oluşturmak ve geliştirmek ile sağla-
nabilir. Bunu sağlayabilmek ise, bu kişilere ilham verecek yönetici ve liderleri yetiştirmek ile mümkün ola-
bilir. İşte bu eğitim ile katılımcıların yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, "Yöneticilik ve Yöneticilik Becerileri Geliştirme Eğitimi" konusunda 
Eğitimci-Konuşmacı olarak İlke Erlik Yoloğlu tarafından sunum yapıldı.

Eğitime Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Kaymakamlığından katılım olurken, eğitim sonunda Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen tarafından eğitimci İlke Erlik Yoloğlu'na plaket takdim edildi.

Yöneticilik ve Yöneticilik Becerileri Geliştirme 
eğitimi düzenlendi
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Başkan Türkmen'den
mesajlar

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Akçaa-
bat'ta görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya geldi.

Akçaabat'ta gazetecilere verilen akşam yemeğinde konuşan Başkan Türkmen, Demokrasinin vazgeçil-
mez unsurlarından birinin de gazeteciler olduğunu belirterek, "Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan basın, kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması, toplumun her kesiminin sesinin du-
yurulması ve kamuoyunun iyi yönde oluşması bakımından büyük önem arz etmektedir. İlçemizde yaşanan 
gelişmeleri vatandaşlarımıza duyuran, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini bizlere ileten basın mensup-
larımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Yeni Yıl Mesajı;

2017 yılının birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu arttırma-
sını, ülkemize ve dünyamıza barış, sevgi, bolluk ve bereket getirmesini 
diler, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutlar, saygı ve selamlarımı suna-
rım.  

Öğretmenler Günü Mesajı;

Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü; 1981 yı-
lından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm öğretmen-
lerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür. 
Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler övgülerin en güze-
line sahipsiniz.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğret-
menlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.
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18. Dönem polislik sınavına hazırlık için 
açılan eğitim kursu, Belediyemiz katkıla-

rıyla Gençlik Merkezinde gerçekleşti.

Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi So-
rumlusu ve Spor Eğitmeni Ahmet Murat Baş 
nezaretinde 1,5 ay boyunca çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren ekip, Akçaabat Belediyesinin 
bu konuda kendilerine yardımcı olduğu için 
çok mutlu olduklarını belirtti.

Eğitim süresi boyunca toplamda 150 kişi-
nin faydalandığı bu eğitim sonunda erkekler-
de 93 kişi, bayanlarda ise 35 kişi sınavı kaza-
narak önemli bir başarıya imza attı.

Polislik sınavı için açılan eğitim kursuna, 
çevre il ve ilçelerden de çok sayıda katılım olurken, birçok branştan mezun da bu eğitimden faydalanmış 
oldu.

2016 – 2017 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 
birlikte okullarda TEOG sınavı hazırlıkları baş-

larken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenledi-
ğiilk sınav için, Belediyemiz deneme soru kitapçığı 
destek sağladı.

İlçe genelindeki tüm ortaokul 8. sınıf öğrencileri-
ne yönelik TEOG deneme sınavına 1450 öğrenci ka-
tılırken, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ahmet Üçüncü sınava giren öğrencilere başarılar 
diledi.

Başkan Türkmen'den
esnafa ziyaret

Belediyeden TEOG Desteği

Belediyeden Polislik Sınavına Katkı

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ilçede bulunan dükkânları ve pazarcı esnafları ziyaret 
etti. Özel Kalem Müdürü Mustafa Mersinli ile beraber esnafları dolaşan Türkmen, esnafın sorunlarını 
dinleyerek çözümü konusunda ne gerekliyse onu yapacaklarını söyledi.
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19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi'yle kutlanmaya başlanılan muhtarlar günü için Atatürk Par-
kında tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlarken, saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Türkiye Muhtarlar Derneği Akçaabat 
Şube Başkanı Eyüp Gedikli yaptı. Gedikli konuşmasında "Bu özel günün biz muhtarlara adanması mut-
luluk verici. Yılda bir gün de olsa hatırlanmak güzel bir duygu. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Akçaabat Belediyesi tarafından Atatürk Parkı 
Belediye Hizmet Binası önüne 3x2 metrekarelik 

Led Ekran bilgilendirme sistemi kuruldu.

Kurulan dev ekranda Akçaabat'ın kültür ve 
turizm tanıtımının yanında belediye hizmetleri, 
projeler ve yatırımlar Akçaabat halkının bilgisine 
sunulmaktadır.

30

Muhtarlar Günü
Akçaabat'ta kutlandı

Belediyeden LED Ekranlı 
Hizmet

Belediyemiz tarafından bastırılan "Fındıkta Budama, Külleme 
Hastalığı ve Meyve Ağaçlarında Budama" kitapçığı, fındıkçı-

lara rehber oluyor.

Fındık üreticilerine ücretsiz dağıtılan kitap, "Kaliteli üretimin, 
iyi bakım ve beslemenin yanında doğru zaman ve yöntemle ya-
pılan budama sonucunda oluşacağı" fikrinden yola çıkarak ha-
zırlandı. Kitap, fındıkta ve meyve üretiminde budama en önemli 
fonksiyonların yürütülmesinde dengeyi kurmak yanında ağacın 
hastalıklı ve zararlılardan etkilenmiş bitki parçalarının bahçeden 
uzaklaştırılması ilkesi ile hazırlandı. Tüm bu bilgileri içeren ki-
tapçık, başta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere bele-
diyemizin tüm birimlerinden, TİSKİ Akçaabat Şefliği'nden, Akça-
abat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden, Akçaabat 
Ziraat Odası Başkanlığı'ndan ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 
temin edilebilir.  

Belediyemizden Üreticilere Kaynak Kitap
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Akçaabat ' ta düzenlenen "Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak " yarışları
büyük heyecana sahne oldu.

Trabzon Off-Road Kulübü'nün organizatörlüğün-
de 1. ayak yarışı Ardeşen'de gerçekleştirilen 

Karadeniz Off-Road kupasının 2. ayak yarışı Akçaa-
bat'taki sahil dolgu alanında yapıldı.

Trabzon Valiliği, Akçaabat Kaymakamlığı, Trab-
zon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi, 
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Mü-
dürlükleri ve TROFF'un yoğun çaba ve ilgileri ile 
hazırlanan yarışa çok sayıda firmada sponsor oldu.

Organizasyon motosiklet gösterileri ve kamp eğ-
lenceleri ile başlarken, yarışmanın startı Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen tarafından verildi.

Off-Road araçlarının kıyasıya mücadele ettiği ya-
rışlar, engelli parkur ile mükemmel seyir ve adre-
nalini yüksek, heyecan dolu anlara sahne olurken, 
izleyenler de hem eğlenip hem de büyük bir heyeca-
na şahit oldular. Akçaabat'ta, yarışın halk tarafından 
uzun zamandır beklenmesi sebebiyle oldukça kala-
balık bir seyirci kitlesi oluşurken,yarışları izlemeye 
Trabzon halkının yanı sıra çevre illerden de büyük 
ilgi olduğu gözlemlendi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 30 araç ve 
60 sporcunun katıldığı büyük heyecan, yarışma ala-
nında gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu.

Akçaabat'ta Off-Road
heyecanı yaşandı 

Akçaabat Belediyesince her yıl gelenek-
sel hale getirilen, uluslararası kimliğe 

sahip ve bölgemizin en büyük festivalle-
rinden birisi olan Akçaabat Müzik ve Halk- 
oyunları Festivali'nin 27.'si 20 - 23 Temmuz 
2017 tarihlerinde düzenlenecektir.

Bölgenin en önemli uluslararası organi-
zasyonlarından biri olan bu festival, bölge 
turizmine olan katkılarının yanı sıra, ülke-
lerde sürdürülen halk danslarının tanıtıl-
ması, ülkemizin ve şehrimizin tarihi, turis-
tik ve kültürel değerlerinin tanıtılmasında 
büyük rol oynamaktadır.

20 Temmuz Perşembe günü Hıdırnebi 
Yayla Şenliği ile başlayacak olan festival, 
yurtiçi ve yurtdışından şehrimize gelecek 
halkoyunları grupları, yöresel gruplar, hal-
kın katılımı ile gerçekleşecek kortej yürü-
yüşü ve yayla göçü ile başlayıp, sahildeki 
kemençe ve davul-zurna eşliğindeki büyük 
horon halkası ile devam edecektir.

27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve
Halk Oyunları Festival Tarihi Belli Oldu

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi Adına Sahibi

Şefik TÜRKMEN
Hazırlayan: Basın ve Halkla İlişkiler Tel: 0462 227 13 00

Yapım ADO Medya 0462 666 0 444
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