
Belediye Bülteni
Yıl: 24    Sayı: 85      Ağustos 2017                                                              Akçaabat Belediyesi Yayın Organıdır

www.akcaabat.bel.tr

BELEDİYEDEN PROJE ATAĞI

Teleferik Projesi 
Başlıyor.
Sayfa 3'de

Şehir Hastanesi 
Akyazı'ya.
Sayfa 4'de

Trabzon Günleri'nde 
Akçaabat Farkı.
Sayfa 6'da

Ramazan'da İftar 
Programları
Sayfa 18'de

İlçedeki turizm potansiyelini harekete geçirmek için yoğun çaba harcadığını, projelerin tamamlanmasıyla 
Akçaabat’ın turizmde büyük gelişme kat edeceğini ifade eden Başkan Türkmen; hayal projeler olarak 
isimlendirilen fakat Akçaabat’ta yapılması mümkün olan halkımıza güzellikler getirecek, ilçemizi geliştirecek, 
turizmde ilçemizi söz sahibi yapacak projeleri tek tek sıraladı. Sayfa 2-3-4-'de



Akçaabat Belediyesi'nden
Turizmde Proje Atağı

İlçemiz, dağ ve doğa turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahip. Göl, şelale, yamaç, yayla ve tepe noktaları 
gibi doğal peyzaj alanlarından oluşan ve her biri birer turistik durak noktası olabilecek bu alanların çeşitli 
düzenlemelerle birbirine bağlanması ile bölgeye canlılık kazandırılması hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak 

olan dağ otelleri, konaklama tesisleri, sosyal tesisler, spor tesisleri, çeşitli yürüyüş yolları ve seyir terasları vb. 
yatırımlar ile bölge insanına sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik açıdan önemli katkı sağlanacaktır.

 Bu kapsamda: Söğütlü Vadisinin batısında, Akçaabat Merkez ile Sivriburun (Akçatepe) yönünden devam 
eden dağ silsilesi boyunca Hıdırnebi ve Hıdırnebi yaylası ile bitişik yaylalar uygun yollarla birbirlerine bağlanıp 
bir turizm güzergâhı oluşturulacaktır. Aynı şekilde Söğütlü Vadisinin doğusunda, Söğütlü’den (Yıldızlı veya 
Derecik) başlayıp Ağanın Çayırı-Sırt Mevkii-Taşlı Oba-Büyük Oba istikametinden sırtları ve yaylaları takip 
ederek Kayabaşı Tesisleri’ne kadar uzanan alanların bir diğer dağ ve doğa turizm güzergahını oluşturması 
hedeflenmektedir.

Ayrıca, Akçaabat İlçe sınırları içerisinde kalan iki turizm güzergahının uç noktaları olan Hıdırnebi ile Kayabaşı 
arası alan güneyden, Düzköy ilçesi sınırları içerisinde kalan yeni bir güzergah ile ( Hıdırnebi-Karadağ-Çal Obası-
Çal Mağarası-Çayırbağı mezrası- Beypınarı-
Düzköy Yaylası’ndan, Kayabaşı’na) birbirine 
bağlanarak turizm için bir ring ve bölgemiz için 
önemli bir destinasyon oluşturulması tarafımızca 
önerilmektedir.

Akçaabat'tan Söğütlü deresi boyunca giden 
tarihi bir ticaret yolunun varlığı, bu yolun Aykut'ta 
ikiye ayrıldığı ve iki kol halinde Torul'dan ana 
İpek Yolu'na bağlandığı yöreyi inceleyen tarihçiler 
tarafından kabul edilmektedir. Bu kapsamda 
Akçaabat, Düzköy, Honefter Yaylası, Zigana 
güzergahından Torul'a bağlanan bir kervan 
yolunun varlığı ile Aykut, Gökçeler, Taşocağı, Çal, 
Çayırbağı üzerinden Fol, Karaçam-Torul güzergahı 
üzerinde kale ve gözetleme yerlerinin olduğu ifade 
edilmektedir.

Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm Koridoru Planlaması

Hıdırnebi Yaylası Turizm Projesi
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Teleferik Projesi Başlıyor
Akçaabat turizmine büyük katkı sağlayacak 

projenin ön görüşmesi yapıldı ve istasyon 
noktaları belirlendi. Yaklaşık maliyeti 75 

milyon lira olması beklenen teleferik projesinin 
yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlandı. 
Ortamahalle’nin sınırından geçecek olan 
teleferik, mahallenin siluetini bozmayacak. Bunun 
yanında sit alanında bulunan tescilli St. Michael 
Kilisesi'nde de restorasyon çalışması yapılacak.

Ortamahalle'de Kentsel Dönüşüm
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in büyük önem verdiği, Akçaabat’ın önemli bir projesi olan 

Ortamahalle’de kentsel dönüşüm alanı düşünüldü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne önerildi. Yapılması 
planlanan kentsel dönüşüm ön fikir olarak Atatürk Parkı’ndan yukarıya çıkan Lise Caddesi, Dürbinar 

Mahallesi’nden Ortamahalle’ye ardından da Cami Sokak’tan geçerek Hükümet Konağı’nın önüne gelen alanı 
kapsıyor. Dönüşüm düşünülen alanda bulunan kimliksiz binalar yıkılarak yerlerine tarihi dokuya uygun binalar 
yapılacak. Bu sayede hem Ortamahalle gün yüzüne çıkacak hem de Akçaabat’ın arkaya doğru açılan bir yüzü 
olacak.
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Akçaabat şehir olarak Türkiye’deki birçok ilden büyük olup şehir yapısı, sosyal ve kültürel hayatı, ulaşım ve 
konaklama imkânları ile ikinci devlet üniversitesine her yönüyle hazır durumdadır.

Akçaabat’ta kurulması kararlaştırılan ikinci devlet üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun raporunda yer 
aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nca 2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim 
Raporu’nun “Kuruma İlişkin Bilgiler” bölümünde kurulması planlanan ve ismi ‘Trabzon Üniversitesi’ olarak 
belirlenen ikinci üniversiteye yer verdi.

İkinci devlet üniversitesinde, 17 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 enstitü, 12 meslek yüksekokulu, 28 
uygulama ve araştırma merkezinin yer alması planlanıyor.

Konuyla ilgili geçmişte de açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Akçaabat ikinci 
devlet üniversitesini çoktan hak etmiştir. Üniversitemizin yeri hazırdır. Düzköy yolu üzerindeki tekel binaları 
üniversite için biçilmiş kaftandır. Ayrıca yer konusunda birçok alternatifimiz de mevcuttur. Trabzonlular, 
Akçaabatlılar olarak el ele verip en kısa zamanda ikinci üniversitenin kurulmasını sağlayacağız. Biz 
Akçaabatlılar olarak sabırsızlıkla üniversitemizi bekliyoruz.”  dedi.

Bölgemizin uzun süreden beri beklediği yatırım adası ve şehir hastanesi projelerimizin hayat buluyor 
olmasının sevinci sürüyor.

Trabzon’un beklentileri arasında yer alan yatırım adası ve şehir hastanesi projelerinde yaşanan gelişme 
Akçaabat’ı da sevindirdi. Akyazı’ya yapılacak olan şehir hastanesinin bitişiğindeki ilçe Akçaabat iki yatırımla da 
yakından ilgileniyor.

 Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen bu iki 
yatırımın bugüne kadar Trabzon’da gerçekleştirilen 
projelerin en büyüklerinden olduğunu vurguladı.

Başkan Türkmen, şehir hastanesinin sadece bir sağlık 
yatırımı olmadığını aynı zamanda büyük bir turizm 
yatırımı da olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Akyazı’da kurulması 
planlanan şehir hastanesi Akçaabat’a hemen bitişik 
bir noktada bulunuyor. Hastanenin açılmasıyla birlikte 
Trabzon’a sağlık turizmi açısından büyük bir canlılık 
gelecek. Bu durum elbette şehir hastanesinin bulunduğu 
konumla bitişik durumda olan Akçaabat’taki turizm potansiyeline de olumlu yansıyacak. Arsin’de yapılacak olan 
yatırım adası projesi için konuşmak gerekirse, artık Arsin Akçaabat fark etmiyor. Vatandaşımız servis araçları 
sayesinde her yerde çalışma imkânı buluyor. Bu projeyle işsiz birçok hemşehrimiz istihdam edilmiş olacak.” dedi.

Akçaabat İkinci Üniversiteye Hazır

Şehir Hastanesi Akyazı'ya
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Akçaabat Kaymakamı ile Akçaabat Belediye Başkanı'nında katılımıyla Akçaabat'taki turizm işletmecileriyle 
Hamam Çimeni Çok Amaçlı Salonu'nda toplantı yapıldı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, “Akçaabat; kültür, sanat ve turizm şehridir. Akçaabat, tarihi değerleri, 
kültürel derinliği, doğal güzellikleri olan bir ilçedir. Sahip olduğumuz bu değerleri kültürel açıdan yaşatmak, 
geliştirmek ve tanıtmak için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Turizm işbirliği gerektiren, birçok unsuru 
bir araya getirebilen bir sektördür.” dedi.

Akçaabat’ın tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, ”Akçaabat’a özellikle körfez ülkelerden gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Doğa harikası 
yaylalarımız, zengin mutfağımız, tarihi Ortamahallemiz, köftemiz, horonumuz gibi değerlerimiz ilçemize turist 
çeken başlıca unsurlarımızdır. Ancak, bizler sadece bunlarla yetinmiyoruz. Kültür, sanat ve turizm şehri olan 
güzel ilçemizi yılların verdiği deneyim ve tecrübeyle sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ilçemizin 
çeşitli bölgelerine canlılık kazandıracak bir çok proje geliştiriyoruz. Akçaabat’ın büyük bir turizm potansiyeli 
var ve biz turizmde daha yolun başındayız. Devlet kurumlarıyla, halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle 
işbirliği yaparak bu potansiyeli harekete geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcıların soruları ve çözüm önerileri karşılıklı konuşuldu ve değerlendirildi.

Akçaabat'ta Turizm Konuşuldu

Akçaabat Belediyesi'nce Hamam Çimeni Çarşısı avlusuna, 20 adet ahşap büfe yerleştirildi.

Başkan Türkmen yaptığı açıklamada; "Hem Akçaabat'ta turizmin gelişmesi hemde çarşının şenlenmesini ve 
daha aktif olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu avluya yerleştirilmek üzere büfeler (stantlar) yaptırdık. İlçemizde 
kadınların el emeği göz nuru el sanatları ürünleri hayranlık uyandıracak kadar güzel. Bu alana yerleştirdiğimiz 
stantlarda kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini mekân sıkıntısı çekmeden rahatlıkla görücüye 
çıkarabilecek. Belki el sanatlarının yanında ev yapımı, organik, yöresel lezzetler de burada sergilenebilecek. 
Hem sanata katkımız olsun hem de ekonomiye fayda sağlayalım. Herkes kendi ürünlerini burada sergileyecek, 
satabilecek". dedi.

Hamam Çimeni Avlusu Şenlendi
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Ankara’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trabzon Günleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla yapıldı.

Başkentteki Trabzonluların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin açılış töreni Akçaabat Belediyesi Halkoyunları 
Ekibinin muhteşem horon gösterisiyle başladı.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Trabzon ilçe Belediye Başkanları, üst düzey bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Günlerinde Akçaabat Farkı

AKÇAABAT
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Sahil Şeridinde Yeni Yürüyüş Yolu
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlayan Akçaabat Belediyesi sahil şeridinde yeni 

düzenlemeler başlattı. Liman şehri olan Akçaabat’ın bu özelliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışan Akçaabat 
Belediyesi, sahil şeridini Akçaabatlılar için daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Akçaabat Belediyesi tarafından sahil şeridi boyunca iskeleden başlayarak Kemer Köprüye kadar olan kısımda 
taş tahkimat üzerinde yürüyüş yolu yapımı başlatıldı. İş makinelerinin yardımıyla yürüyüş yolu yapılacak alan 
düzgün bir zemin haline getiriliyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, sahilde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. Başkan Türkmen, 
“Gerçekleştirilen bu düzenlemeler ve yapımı devam eden sahil yürüyüş yolu Akçaabat sahiline değer katacak. 
Akçaabatlılara sahilde denizle iç içe yürüyüş ve balık tutma imkanı sağlanmış olacak. Sahilimizde yürüttüğümüz 
çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak.” dedi. 

Akçaabat'ta Geri Dönüşüm Hamlesi
Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde 

vatandaşlara ideal yaşam standartlarına uygun, toplum ve çevre sağlığı açısından 
etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve ilçemizi yaşanabilir temiz bir kent olarak tutmak 
için faaliyetlerini sürdürüyor.

Akçaabat Belediyesi geri kazanılabilir ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak 
toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması için uzun bir süredir üzerinde 
çalışılan örnek bir proje başlattı. Üç aşamada gerçekleştirilecek olan proje 
kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler belediyede görevli çevre mühendislerince 
çeşitli seminerler yapılarak bilgilendirilecek.

Geri Dönüşüm Projesi
Akçaabat Belediyesi ve San Geri Dönüşüm firması işbirliği ile ambalaj atıklarının geri kazanımı kapsamında 

başlatılan “Geri Dönüşüm Projesi” ilk olarak resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte Söğütlü ve Yıldızlı 
Mahalleleri'nde uygulamaya konulacak. Ardından Çolaklı, Dürbinar, Ortamahalle, Nefsipulathane, Yaylacık, 
Sarıtaş, Yenimahalle ve arkasından ilçe sınırları içerisinde kalan tüm mahallelerde uygulanacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre çevre bilincine sahip 
olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, apartman, site yönetimleri, okullar, 
üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, terminaller, marketler vs. gibi yerlerde 
bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca ilgili yerlere iç ve dış mekan ambalaj 
atığı kutuları yerleştirilecek.

 Vatandaşımızın Desteği Gerek
 Bünyesinde 1 adet müdür (sosyolog) ve iki adet çevre mühendisi bulunan 

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Geri 
Dönüşüm Projesi ile ilçemizde geri kazanılabilir ambalaj atıklarının çöpten ayrı 

olarak toplanması ve yeniden ham madde olarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Projenin, Akçaabatlı 
hemşehrilerimizin desteği ile gelişerek ve sürdürüleceğine inanıyoruz.

Geleceğe Katkı
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen Akçaabatlılardan geri dönüşümü olan cam, metal, plastik, kâğıt-

karton gibi atıkların çöpten ayrı olarak biriktirmelerini, ekonomiye ve geleceğe katkıda bulunmalarını istedi.

Konut sakinleri, işyeri sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile öğrencilere yönelik eğitim ve 
bilgilendirme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Türkmen ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi 
için kaynağında, çöpten ayrı olarak toplanması ve temiz şekilde geri dönüşüm endüstrisine ulaştırılması 
gerektiğini vurguladı.
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YOL-DUVAR-ASFALT-PARKE-TRETUVAR ÇALIŞMALARI

Adacık Mh. Bahar Sk. yol malzemesi serildi Adacık Mh. Esentepe Cd. yol tarama ve temizliği 
çalışması

Akçakale Mh. Barış Cd. yol heyelan temizliği 
çalışması

Çolaklı Mh. Cami önü 170metre kare parke 
çalışması

Demirci-Özdemirci bağlantı yolu malzemeli yol 
bakımı çalışması

Demirci-Özdemirci bağlantı yolu malzemeli yol 
bakımı çalışması

 Akçaabat iskelesi boya çalışması

 Çolaklı Mh. Mera Sk. parke tamiratı çalışması

 Demirci-Özdemirci bağlantı yolu malzemeli yol 
bakımı çalışması

Hıdırnebi kaya altı beton öncesi yol temizliği 
çalışması

 Fındıklı Mahallesi tıkanan büz ağızları açıldı

 Dürbinar Mah. Çimenli Sk. 160 mt. tretuvar 
çalışması

 Hıdırnebi kaya altı beton öncesi yol temizliği 
çalışması

Derecik Mahallesi Yolbaşı Mevki malzemeli yol 
bakım çalışması

 Fındıklı Mahallesi heyelan kaldırma çalışması 
çalışması

 Işıklar Mahallesi Kayabaşı Yaylası yol temizliği 
ve dağ malzemesi serme çalışması

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri mahalleleri tek tek tarayarak ilçenin dört bir 
yanında sürdürdüğü hizmet seferbirliğinde dur durak bilmiyor.

Karaçayır Mahallesi yol bakım çalışması Mersin Mah. Koru Küme Evleri malzemeli yol 
serildi

AKÇAABAT
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YOL-DUVAR-ASFALT-PARKE-TRETUVAR ÇALIŞMALARI

 Söğütlü Mahallesi Yasemin ve Papatya Sk. 
malzemeli yol bakım çalışması

Mersin Mahallesi Sahil Caddesi yol temizliği ve 
parke tamiratları çalışması

 Şinik Mahallesi Fatih Caddesi sıcak asfalt 
serildi

 Söğütlü Mahallesi Konakaltı Sk. yol temizliği 
çalışması

Uçarsu Mahallesi Çamlıca yolu menfez ağızı 
çalışması

 Yaylacık Mah.  Dörtyol Sanayi Camii yolu asfalt 
tamiri çalışması

 Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi tretuvar 
çalışması

 Yaylacık Mahallesi Başaran Sokak 114 mt.  
tretuvar çalışması

 Yaylacık Mahallesi Varlık Sokak tretuvar 
çalışması

 Yaylacık Mahallesi Varlık Sokak tretuvar ve yol 
beton çalışması

 Çamlıca Mah. yol genişletme çalışması  Darıca sahil tahkimat arkası dolgu yapılıyor  Fındıklı Mh. Esentepe Mh. yolu asfalt öncesi yol 
kanava temizliği çalışması

 Yaylacık Mahallesi Başaran Sokak 114 mt. 
tretuvar çalışması

Yıldızlı Mahallesi Seragölü Cad. yol kenarı 
temizliği çalışması

İlçemizin batı 
mahallelerinde

geçen yıl eksik kalan 
asfaltlama çalışmaları

yapılıyor.
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üst geçitleri 
dekoratif aydınlatma ile daha kullanışlı ve güzel bir 
görünüme kavuşturdu. Şimdiye kadar Belediye önü, terminal 
yanı, M. Selami Yardım Okulu karşısı ve Ak Cami karşısı, 
Yeni Mahalle ve Kireçhane olmak üzere toplam 6 yaya üst 
geçidi ışıklandırıldı.

Değişen ve gelişen Akçaabat’ta yakışır şekilde mahalle 
ve sokaklarda yeni düzenlemelere giden belediye, yolları 
yenilemeye devam ederken şehir aydınlatmaları konusunda  
örnek çalışmalar yapıyor.

Devam Eden Çalışmalar Yerinde İnceleniyor

Üst Geçitler Işıl Işıl

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kentin dört bir yanında ve yeni 
mahallelerinde yol, kaldırım, korkuluk, parke ve yağmur suyu hattı gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çalışmalar her gün Fen İşleri müdür ve teknik elemanlarınca denetlenmektedir.

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri ekipleri mahalleleri tek tek tarayarak ilçenin dört bir yanında hizmet 
seferberliğini sürdürüyor. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen “Kırsal kesimde de yol çalışmalarına 
önem veriyoruz. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız planlandığı gibi devam ediyor. Daha da 
hızlandırılması konusunda gerekli talimatlarımızı verdik.” dedi.

Ortamahalle'de Elektrik Telleri Yeraltına Alındı
Akçaabat Belediyesi'nin teknik destek sağladığı AKSA ile işbirliği halinde yürütülen Ortamahalle'de elektrik 

tellerin yeraltına alma çalışması tamamlandı. Ortamahalle'de görüntü kirliliği yapan teller yeraltına alındı.

AKÇAABAT
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Adacık Mh. 123 m3 taş duvar taşı kırılıyor

Acısu Mh. 180 m3  taş duvar

Derecik Mh. Uğurlu mevkii 114 m3  taş duvar

Acısu Mh. 180 m3  taş duvar

Ortamahalle Sırt Sk. 26 m3 taş duvar

Adacık Mh. Esentepe mevki 132 m3 taş-duvar 
yapımı

Her Yerde Çalışma Var

Işıklar Mahallesi Kavaklı Mahallesi Akçakale Mahallesi Akçaköy Mahallesi

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezi-kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında 
çocuklar için yeni oyun alanları yapıyor. Çocukların hizmetine sunulan modern oyun parkları hem estetik bir 
görünüme hem de çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını sağlayacak bir yapıya kavuşturuluyor. Bu yıl 
yapımı tamamlanan çocuk parklarının önemli bir bölümü tamamlanmıştır.

 “ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ”
Akçaabat’taki mahallelerin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar için yeni oyun alanları yaratmak 

amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen; “İlçe 
genelinde çocuk parklarının sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda parkların çevresinde yapılan 
yeşillendirme ve düzenleme çalışmaları ile parklar hem güzel görünüm kazanıyor hem de parkları yetişkinler 
çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri yerler haline getiriyoruz.” dedi.

Belediyeden Çocuklara Yeni Parklar
İlçe genelindeki mahallelerin yeni nesil oyun gruplarıyla donatılması için 

çalışma başlatan Akçaabat Belediyesi, park yapım çalışmasını hızlandırdı.

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yol güvenliğini sağlamak ve 
toprak kaymalarını engellemek için yol kenarlarına taş duvar yapıyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlara rahat 
ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla harekete geçen ekipler, tehlike arz eden yerleri güvenli hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol yapım, bakım ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ederken 
çalışmalar sırasında zeminin kaymasını önlemek amacıyla da istinat duvarları inşa ediyor. Muhtemel toprak 
kaymalarını önleyerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerde gerçekleştirilen 
istinat duvarı yapım çalışmalarında güvenlik ön planda tutuluyor.
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Çevre sağlığı ve kalitesinin arttırılması ve ağaçların daha güzel 
bir görünüme kavuşturulması için sürdürülen budama faaliyetleri 
aynı zamanda enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamaktadır. 
Budanan ağaçlarda çevresel koşullara dayanıklılık artmakta 
bitki sağlığı da büyük ölçüde iyileştirilmektedir. Bitkilerde doğal 
koşullardan kaynaklanan form bozuklukları giderilmekte görünüşleri  
budama faaliyetleri ile düzenli bir hale getirilmektedir.

İlçemizin daha estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlayan 
budama faaliyetleri uygun  koşullarda ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
devam ettirilecektir.

Ağaçlara Bakım Yapılıyor

Akçaabat'ta Nefes Kesen Tatbikat
Akçaabat Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına 

devam ediyor. Daha önce verilen eğitimleri tatbikatlarla hayata geçiren ve her an hazırlıklı olmak için çalışmalar 
yürüten Akçaabat Belediyesi, personele yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, seminer 
sonrasında yaptığı konuşmada, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında Akçaabat Belediyesi olarak 
personelimize olası bir yangın durumunda yapılacak olan 
iş ve işlemlerin ne şekilde olması gerektiğini uygulamalı 
bir şekilde göstermek için bu semineri düzenledik. Yangın 
eğitimi ve tatbikatını kendi güvenliğimiz açısından 
önemsemeliyiz. Bir yangın tüpü veya yangın söndürme 
aletleri ile ilgili ihmal, telafisi olmayan sonuçlara 
sebep oluyor. Mal kaybı telafisi olan bir şey ancak 
bu ihmalin sonucunda meydana gelecek can kaybının 
telafisi yok. Dolayısıyla bu konu hem vicdani hem yasal 
bir zorunluluktur. Bu konuyu hem bireysel hem de kurum olarak önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” dedi.

Engelli Şarj İstasyonu Hazır
Akçaabat Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik bir hizmeti hayata geçirdi. 

İlçede bulunan engelli vatandaşlar için “Engelli Araç Şarj İstasyonu” kurarak 
ilçede bir ilke imza attı.

Daha önce hayırsever işadamının 
katkılarıyla yaptırılan engelli asansörüne 
ek olarak Akçaabat Belediyesi tarafından 
engelli araç şarj istasyonu yapıldı. 
Engelsiz bir yaşam oluşturma gayretiyle 
çalışmalarına devam eden Akçaabat 
Belediyesi ilk etapta Atatürk Parkı’nda 
kurulan engelli araç şarj istasyonuyla 
vatandaşlara hizmet verecek. 

Bu uygulamanın engelli vatandaşlar 
için hayati bir öneme sahip olduğunu 

vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen; "İlçede kurulan Engelli Araç Şarj İstasyonu ile akülü 
araç kullanan vatandaşların hayatlarında büyük bir kolaylık olacak. Yapmış olduğumuz bu uygulama sayesinde 
engelli arkadaşlarımızın yollarda kalma sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Engelli vatandaşlarımız artık çarşıya 
daha rahat ve özgürce gelip dolaşabilecek.” dedi.

Sürekli akülü araç kullanan engelliler için en büyük sıkıntılardan biri aracın aküsünün bitmesi olduğunu 
belirten araç kullanıcıları, akü şarj istasyonu sayesinde bu sorunun kısa sürede halledilebileceğini belirtirken 
kendilerine destek olan Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e teşekkür etti.
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Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
Hizmetlerini En İyi Şekilde Sürdürüyor
Akçaabat Yaylalarında Kaçak Yapıya Yer Yok
Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline 

gelen yaylalar kaçak yapılar nedeniyle beton yığınına 
dönüşüyor. Zabıta ekipleri kaçak yapılaşmanın önüne geçmek 
için denetim çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Kaçak 
yapılarla sonuna kadar kararlılıkla mücadele edeceklerinin 
altını çizen zabıta ekipleri vatandaşların bu konuda duyarlı 
davranmalarını istedi.

Zabıta Ekipleri 
Dilencilere Göz Açtırmıyor
Kenti köşe bucak istila etmek isteyen dilencilere zabıta 

ekipleri müsade etmiyor. Ekipler, şehrin farklı noktalarında 
dilenen, vatandaşların vicdanını sömürerek yardım toplayan 
dilencilere göz açtırmıyor. Akçaabat Belediyesi zabıta 
ekiplerinin kararlı ve disiplinli çalışmaları sonucunda ilçe 
genelinde seyyar satıcı ve dilenci sayısında ciddi bir azalma 
oldu.

Zabıta Ekiplerinden Hijyen 
Denetimi
Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,  ramazan 

ayında halkın gönül rahatlarıyla alışveriş yapabilmeleri için unlu 
mamül üretim ve satış yerlerine denetimler düzenledi. Zabıta 
ekipleri denetimlerde özellikle, kullanılan ve satışa sunulan 
gıdaların hijyen şartlarına uygunluğu ve iş yerinin ticari faaliyet 
gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeleri kontrol etti.

Denetimler uygun aralıklarla sürdürülüyor.

Kayıp Eşyalar Sahiplerini Bekliyor
Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde biriken kayıp ve 

unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Zabıta Müdürlüğü kayıp 
eşya bürosunda, nüfus cüzdanları, ehliyet, araba anahtarları, 
çanta, cüzdan, kredi kartları, gözlük, ev anahtarları, cep 
telefonları ve para çoğunlukla bulunanlar arasında yer alıyor.

Zabıta ekiplerinin ve duyarlı vatandaşların bulup getirdikleri 
eşyalar teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor ve 
sahiplerine yine tutanak ile teslim ediliyor. 

İş Yeri açmadan Önce Zabıta Ekiplerinden Bilgi Alın
Yetkililer, işyeri açmak isteyen vatandaşların işyeri açmadan önce mağdur olmamaları ve maddi kayba 

uğramamaları için Zabıta Müdürlüğü’nden bilgi almaları gerektiğini vurguluyor. Zabıta ekipleri açılacak olan 
işyerinin sınıfına göre istenecek belgelerin farklılık gösterdiğinin altını çizerek genellikle zorunlu olan belgelerin 
yapı kullanma, tapu, vergi levhası, oda kayıt belgesi ve kira kontratı olduğunu belirtti.

Ayrıca faaliyet konusu değişen, vefat eden ruhsat sahibi yerine iş devamı ve taşınma gibi durumlarda da 
ruhsatların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi halde ruhsatsız işyerleri mühürlenerek kapatılmayla karşı 
karşıya kalıyor.

Alo Zabıta
Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan her türlü şikâyetlerini Alo 153 Zabıta Şikâyet 

Hattı’nı veya Belediye’mizin Zabıta Müdürlüğü’ne ait 227 13 13-14 nolu telefonunu arayarak bildirmelerini istedi.
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Kutlamalar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın muhteşem gösterisiyle başladı. Akçaabat 
Halkoyunları Ekibi'nin sergilediği oyunlarla devam etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Nevruz'un, 
yeni gün manasına geldiğini ve Türk'ün ayak bastığı her 
yerde kutlandığını belirtti. 21 Mart tarihi hem Nevruz’un 
hem de Orman Haftasının başlangıcı olduğunu ifade 
eden Türkmen konuşmasında Orman Haftası ile ilgili 
“Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik 
kaynağıdır. Bizim için orman, hava gibi, su gibi ihtiyaç 
duyduğumuz doğal kaynaklardandır. Bu nedenle bugün 
Nevruz Kutlamaları sonunda toplamda 10 bin fidan 
dağıtımı yapılacak.” dedi.

Protokol üyelerinin demir dövmesi ve nevruz 
ateşinin üzerinden atlamasıyla devam eden program 
vatandaşlara fidan dağıtımı, pilav ve tatlı ikramıyla son 
buldu.

Akçaabat'ta Nevruz ve Orman
Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Akçaabat Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce Orman Haftası 
kutlamaları kapsamında geleneksel hale gelen fidan dağıtımı, bu yıl da 
devam etti.

Nevruz Bayramıyla birlikte kutlanan Orman Haftasında 3 bin adet 
sarıçam, 5 bin adet fıstık çamı, bin adet karayemiş ve bin adet defne 
olmak üzere toplamda 10 bin fidan dağıtıldı.

"Sen de Bir Fidan Dik" kampanyası kapsamında Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başlayan kutlamalar 
sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, "Ormanlar bir milletin en önemli 
zenginlik kaynağıdır. Ağacı ve ormanı korumak uygarlağın en temel 
göstergesidir. Bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Akçaabat Belediyesince hayatımızda önemli yeri olan, bizleri dünyaya getiren, sabırla büyüten ve sevgilerini 
bizlerden esirgemeyen anneler adına Erol Günaydın Kültür ve Sanat Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde yapılan programa anneler yoğun ilgi gösterdi.

Sergi açılışı ve kokteyl ile başlayan Anneler Günü etkinlikleri Akçaabat Belediye Tiyatrosu’nun “Çocuğum” adlı 
oyunu ile devam etti. Usta oyuncular tarafından sahnelenen oyun annelerden tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro 
oyuncuları tarafından bütün misafirlere bugünün anısına karanfil dağıtıldı.

Tiyatro oyunundan sonra Erol Günaydın Kültür ve Sanat Merkezinde anneler günü münasebetiyle sahne alan 
Sinan Yılmaz anneleri coşturdu. Programa katılan anneler düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek hatırlanmış olmanın verdiği mutlulukla Akçaabat Belediyesi’ne teşekkürlerini sundular.

Anneler Günlerini Doyasıya Kutladılar

Orman Haftasında
Fidan Dağıtıldı
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Akçaabat Belediyesi tarafından  ‘İftar Sofrası’ geleneği bu yıl da bozulmayarak Ramazan Ayı boyunca 
vatandaşa iftar vermeye devam edildi. Onlarca kişiye yemek verilen İftar Sofrası Ramazan Ayı boyunca 
vatandaşları bir araya getiriyor.

Birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bu ayda, ilçe genelindeki 
birçok vatandaşı Ramazan Ayı’nın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşturan Akçaabat Belediyesi zengin ve 
doyurucu iftar menüsüyle gelenlerden tam not alıyor.

Eski Tekel binasında Ramazan Ayı boyunca vatandaşa hizmet veren iftar sofrasında orucunu açan Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, gelenekselleşen bu hizmete vatandaşın gösterdiği ilgiyi yerinde gördü.

İftar sofrasına büyük ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Akçaabat Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler.

Ramazan'da İftar Sofrasına Yoğun İlgi

Akçaabat Belediyesi Ramazan'da Yüzleri Güldürüyor
Sevgi ve yardımlaşmanın perçinlendiği, on bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı münasebetiyle Akçaabat 

Belediyesi'nce ilçe genelinde ihtiyaçlı olan 740 vatandaşa kumanya yardımları ramazan ayı öncesinde ulaştırıldı. 
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düşünerek Ramazan Ayı için mütevazı bir gıda paketi hazırladıklarını söyleyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek bizim öncelikli 
görevimizdir. Bu mübarek ayda kimsenin iftar sofrasının boş kalmaması için Ramazan kumanyası dağıtımına 
başladık. Hazırladığımız kumanyalar Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahipleri 
tespit edilerek dağıtılıyor.” dedi.
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Ramazan'da İftar Programları

Başkan Türkmen, İftarda Yetimlerle Buluştu
Ramazan Ayı’nın 15. Gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü’nde Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 

verdiği iftar yemeğinde yetim çocuklarla bir araya gelerek bayramlık hediyeler verdi.

Akçaabat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ramazan
etkinlikleri kapsamında kurulan iftar sofralarıyla yüzlerce vatandaş iftar yaptı.

Başkan Türkmen’den 
Hâkim ve Savcılara İftar 
Yemeği

Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, Ramazan Ayı 
münasebetiyle ilçede görev 
yapan hâkim ve savcılarla iftar 
sofrasında bir araya geldi.

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’yle ortaklaşa düzenlenen
iftar yemeğine Akçaabatlılar yoğun ilgi gösterdi.

Sahil park havuzlar alanında düzenlenen iftar programına Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, Ak Parti İlçe Başkanı Emre Akgün, STK 
temsilcileri ve çok sayıda Akçaabatlı katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Halk iftarları programı kapsamında 
bugün Akçaabat’ta yüzlerce kişiyle birlikte oruç açacağız. İftar programımıza katılımınızdan dolayı herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Bu güzel yaz akşamında, iftar vaktinde sizlerle beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle bu iftarın hazırlanmasında ve bizleri bir araya getirmesi dolayısıyla 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin 
hiç bozulmamasını temenni ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı 
kutluyorum.” dedi.

Akçaabat'ta İftar Coşkusu
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Başkan Türkmen’in verdiği iftar yemeğine belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri, belediye bünyesinde çalışan memur ve işçiler katıldı. 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen iftar sofrasında yaptığı konuşmada, Akçaabat Belediyesi’nin her 
geçen gün gelişerek büyüdüğünü ve daha kaliteli hizmetler vermeye devam ettiğini belirtti. Bunu tüm çalışanlarla 
birlikte başardıklarının altını çizen ve daha çok şeyler başaracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Türkmen, 
birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

“Yaptığımız her hizmette hepinizin emeği var”

Başkan Türkmen, “Ailemizin çok değerli mensupları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu Ramazan akşamı 
iftar vaktinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz Belediye olarak Akçaabat’ta kalabalık ve 
büyük bir aileyiz. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’ta birlikte büyük hizmetler yaptık. Yaptığımız her 
hizmette sizlerin emeği var.” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in bu kalabalık ve büyük aileden bir de ricası vardı. Bu büyük 
ailenin her ferdinin Belediyeci olduğunun şuuru içerisinde hareket etmesini ve ilçe genelinde görülen her türlü 
aksaklıkları ilgili birime bildirmesini istedi.

İftar yemeği Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Birinci’nin yemek duasıyla sona erdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ilçe genelindeki muhtarlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen konuşmasında, iftar sofralarının birlik ve beraberliğin güçlenmesi 
için son derece önemli olduğunu söyledi. Muhtarların hizmetin ilk kademesi ve temel taşı olduğunu vurgulayan 
Başkan Türkmen, bölge halkı için birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek iftar 
programına katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, "Bin aydan hayırlı olan duaların kabul olduğu bu gecede muhtarlarımızla 
iftar yapmak bizi mutlu etti. Ben Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e bizleri muhtarlarla buluşturduğu 
için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Türkmen İftarda Personelle Buluştu

Başkan Türkmen İftarda Muhtarlarla Buluştu
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Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
 Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 

Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Beşir Acar bayramlaşma töreninin ardından Şehit Jandarma 
Komando Çavuş Engin Saraç ve 15 Temmuz Şehidi Samet Uslu’nun ailelerini ziyaret ederek bayramlarını 
kutladılar. 

Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Trabzon Milletvekilleri 
Adnan Günnar ve Muhammet Balta, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Beşir Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, Ak Parti 
İlçe Başkanı Emre Akgün, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, STK Temsilcileri, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları 
Osman Parlayan ve Cevat Birinci, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta bayramların milli 
birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizerek, Ramazan Bayramının; ülkemize, İslam alemine, barış, 
huzur ve mutluluk getirmesini dilediler.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise, “Ramazan Bayramı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bölge olarak güzel bir Ramazan geçirdik ve nihayet bayrama ulaştık. Bayramlar; kaynaşma, birlik, 
beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günleridir. Bu, başka toplumlarda olmayan bir güzelliktir. Şu anda 
cephede olan, mücadele veren askerlerimiz var onları şükranla anıyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Millet olarak 
bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. İlim ve teknolojiyle birlikte bunu daha ileri 
seviyelere taşıyacağız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Bayramlaşma töreni 
vatandaşlara çeşitli ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı
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Akçaabat'ın Kurtuluşu Kutlandı
Belediye Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda 

bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından resmi kutlama programına Erol Günaydın Sanat 
Merkezi’nde devam edildi.

Etkinlikte konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, ”Ağır bedeller 
ödediğimiz bu topraklar üzerinde Akçaabat’ın 
tarihsel güzelliğiyle, zengin doğasıyla, 
çalışkan ve erdemli insanlarıyla, insana 
saygılı kent yönetimiyle, çağdaş şehircilik 
anlayışıyla gelecek yıllara taşımak, bu 
kurtuluş günlerimizin temel ilkesidir. 
Tarihe adını yazdıran Akçaabat’ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve 
aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve 
güven duygularıyla kutlamanın mutluğunu 
yaşıyoruz. Akçaabat’ımızın düşmanın 
işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü 
kutlarken, bu güzel günlere ulaşmamızda 
emeği geçen canlarını ortaya koyarak 

mücadele verenleri şükranla anıyorum. Aramızdan ayrılmış gazilerimize ve bu uğurda şehitlik mertebesine 
ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Buradaki programın ardından saat 11.00’de Mezarlık Camii’nde Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.

Akçaabat Belediyesi’nin 17 Şubat Akçaabat’ın Kurtuluş Günü münasebetiyle düzenlediği ve KTÜ Öğretim 
Görevlisi Veysel Usta’nın konuşmacı olarak katıldığı "Doğu 
Karadeniz’de Rus İşgali ve Muhacirlik" konulu konferans Erol 

Günaydın Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 1914’te Türkiye’yi 
paylaşmak isteyen dış güçlerin bugün de aynı emellerle bu toprakları 
karıştırmak için hareket ettiğini söyledi. Bugünkü programımız da aslında 
geçirmekte olduğumuz sürecin, tarihte tezahür ettiği halini ele aldık. 
1914’te hangi emeller uğruna bu topraklara gelinmişse, bugün aynı güçler 
aynı emeller uğruna bu topraklarda bir şeyler yapmak istemektedirler 
şeklinde konuştu.

Konferans bitiminde Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen KTÜ 
Öğretim Görevlisi Veysel Usta’ya plaket takdim etti.

Rus İşgali ve Muhacirlik Konferansı Düzenlendi

AKÇAABAT
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Akçaabat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar 
kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Haftası boyunca Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Dart, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, 
Judo, Okçuluk ve Voleybol gibi spor dallarında ilçemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden ve 
derece yapan sporcular Akçaabat Belediye Başkanlığı'nca ödüllendirildi.

Program sonunda gençlerimizin milli değerlerimize sahip çıktığının nişanesi olarak okçuluk takımının 
hazırladığı Maçka’daki hain terör saldırısında şehit olan Osmangazi Çetingöz portresi protokol üyeleri eşliğinde 
takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören Atatürk Parkında yapıldı.  23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Fatih Stadyumu’nda devam edildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı olması sebebiyle temsili olarak koltuğunu Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencisi Hamiyet Şen'e devretti.

Temsili Belediye Başkanlığı için makam koltuğunu devralan Hamiyet Şen, birim 
müdürlerini arayarak talimatlar verdi.Temsili Başkan Şen, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayarak çeşitli talimatlar verdi. 

Temsili Başkan'la sohbet eden 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, bu ziyeretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Belediye 
çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 
şehrin güzelliğine  güzellik katacak 

çalışmalara imza atacaklarını belirten Türkmen, “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutluyorum.” diye konuştu.

Ziyaret sırasında temsili Belediye Başkanı Hamiyet Şen, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'e çiçek takdim etti.

19 Mayıs ve 23 Nisan Akçaabat'ta Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Başkanlık Koltuğu Öğrencilerin Oldu
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KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Uğur Üçüncü’nün konuşmacı olarak katıldığı "İstiklal Harbimizin 
Önsözü Çanakkale Destanı ve Mustafa Kemal Atatürk" konulu 
konferans Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferans, belgesel tadında bir slâyt gösterimi ile başladı. 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Uğur Üçüncü; 
Devletin 1. Dünya Savaşı’na nasıl dâhil olduğundan, Çanakkale 
Savaşı’nda Türklerin ve düşmanların uyguladığı savaş 
stratejilerinden, savaşın hangi şartlarda gerçekleştiğinden ve 
savaşta Mustafa Kemal Atatürk’ün başarısından bahsetti.

Konferans sonunda Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen,  Doç. Dr. Uğur Üçüncü’ye teşekkür ederek plaket 
takdim etti.

İlçemizde, 18 Mart Şehitleri 
Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
102. Yıldönümü, Atatürk Anıtına 
çelenk sunma ile başladı. Üzerinde 
’Kaymakamlık Makamı’  yazılı çelenk 
Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 
‘Belediye Başkanlığı’ yazılı çelenk 
ise Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen tarafından anıta sunuldu. 
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla son buldu.

Çanakkale Zaferi'nin 102. Yıldönümü Kutlandı

"İstiklal Harbimizin Önsözü Çanakkale Destanı ve
Mustafa Kemal Atatürk" konulu konferans düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi tarafından “Eski Çağlardan Günümüze Akçaabat Limanı” adlı seminer 
düzenlendi.

Erol Günaydın Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen programda konuşan KTÜ Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Osman Emir, Akçaabat Limanı’nın tarihsel gelişimini 
anlattı. Yrd. Doç. Dr. Osman Emir, Akçaabat Limanı’nın 
jeopolitik konumundan, geçmişten günümüze kadar 
geçirdiği değişimlerden, eski çağlardan beri limana 
verilen isimlerin kökenlerinin nerden geldiğinden,  
tarihi süreç içinde Akçaabat’a gelen bilgin, gezgin, 
araştırmacı ve seyyahların yazdıkları eserlerde 
Akçaabat için söyledikleri sözlerden bahsetti.

Program sonunda Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcısı Cevat Birinci Yrd. Doç. Dr. Osman Emir’e 
ilçemizin gözde limanının tarihsel gelişimi ve değişimi 
hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu için teşekkür 
ederek plaket takdim etti.

Dünden Bugüne Akçaabat Limanı 
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Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın içinde olmaya devam ediyor.
Ziyareti esnasında genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Türkmen işyerlerini ziyaret ederek, 
esnafa hayırlı işler diledi. Hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, halkın taleplerini dinledi.

Ziyareti sırasında Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e Özel Kalem Müdürü Mustafa Mersinli eşlik etti. 
Manavından lokantasına kadar bütün esnafı ziyaret eden Başkan Türkmen esnafın hal ve hatırını sorarak işler 
hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları arasında esnafı sık sık ziyaret edip beklenti ve sorunları dinleyen Başkan Türkmen, Akçaabat’ın 
gelişmesinde esnafların büyük rol sahibi olduğunu belirtti. İnsan odaklı hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan 
Türkmen, “Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden 
memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak üzere düzenlemeler 
yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Halk, “Başkanımız bizi yalnız bırakmıyor.”

Başkan Türkmen’in ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Akçaabat halkı Başkan’a isteklerini aktarıp, 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını 
belirten vatandaşlar “Başkanımız çalışmaları arasında bizleri de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Başkanımızın 
hizmetlerinden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Türkmen
Esnaf ve Vatandaşı Ziyaret Etti
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7. Erol Günaydın Tiyatro Festivali 
Seyirciyle Buluştu

1-9 Mart tarihleri arasında yedincisi düzenlenen; Akçaabat Belediye Tiyatrosu, çeşitli 
tiyatro gruplarının yer aldığı  “7. Erol Günaydın Tiyatro Günleri” sona erdi.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını amatör ruh ile sürdürmekte olan ve tiyatro sevgisini halk ile bütünleşe-
rek anlatma gayesindeki Akçaabat Belediye Tiyatrosu, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanat Evi, Giresun 
Belediye Şehir Tiyatrosu, Trabzon Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Trabzon Mizah 
Sanatı Derneği, Eskişehir Midas Sanat Tiyatrosu ve KTÜ Tiyatro Kulübü gruplarının da yer aldığı " Erol Günaydın Ti-
yatro Günleri "nde 9 gün boyunca her akşam bir oyun sahnelenerek 3 bin 500 kişi izleyici kitlesine ulaşıldı. 

Tiyatro günlerine katılan tüm tiyatro gruplarımıza plaket takdim edildi.

7. Gün Trabzon Mizah Sanatı Derneği 8. Gün Eskişehir Midas Sanat Tiyatrosu 9. Gün KTÜ Tiyatro Kulübü

4. Gün Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu 5. Gün Trabzon Şehir Tiyatrosu 6. Gün Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu

1. Gün Akçaabat Belediye Tiyatrosu 2. Gün Trabzon Sanat Tiyatrosu 3. Gün Erzurum Medya Sanatevi
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40. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında bu yıl 23.'sü düzenlenen Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri 
için Giresun'a davet edilen Akçaabat Belediye Tiyatrosu "Çocuğum" adlı oyunla sahne aldı.

Yazar Margaret Mayo'nun evlilik ilişkilerinde kıskançlığı işlediği ve yönetmenliğini Osman Gümrükçü'nün 
yaptığı "Çocuğum" adlı komedi oyunu Giresunlu tiyatro severlerden tam not alırken, oyun sonunda Giresun 
Belediye Şehir Tiyatrosu Tiyatro Müdürü Hüseyin İnanç tarafından oyun yönetmeni Osman Gümrükçü'ye plaket 
ve çiçek takdim edildi ve gece toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi

Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen 
ETİ Çocuk Tiyatrosu, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün daveti üzerine Akçaabat'ta 
çocuklarla buluştu.

Charles Perrault'un eserinden sahneye uyarlanan "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı çocuk oyunu 4. 5. ve 6. sınıflardan 
300 öğrencinin katılımı ile Erol Günaydın Sanat Merkezinde sahne aldı.

Eğitici olduğu kadar eğlenceli bir oyun da olan "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı oyun, çocukların ilgisini her an 
dinamik tutan temposu, kurgusu, müzikleri ve diğer sürprizleriyle çocuklar tarafından keyifle izlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
4. Trabzon Kitap Günlerine katılan yazarlardan çocuk 
yazarı Pelin Güneş, Akçaabat Belediyesinin organize ettiği 
programla çocuklarla buluştu.

Akçaabat Belediye Tiyatrosu Giresun'da Sahne Aldı

Eti Çocuk Tiyatrosu Akçaabat'ta

Yazar Pelin Güneş Çocuklarla Buluştu

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi Adına Sahibi

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

Yapım                 0462 666 0 444
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Akçaabat'ta yaşayan ev hanımları ve çalışan 
kadınlara yönelik Akçaabat Belediyesi tarafından 
düzenlenen ücretsiz pilates kursu pazartesi, çarşamba, 
cuma günleri kadınlara hizmet veriyor.

Vatandaşların sosyalleşmesi ve spor faaliyetlerine 
katılımı için böyle bir etkinliğe başlanıldığını belirten 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ”Ücretsiz 
verilen derslerimize her yaştan vatandaşımız katılabilir. 
Kadınların yaşamın her alanında daha etkin olması 
için çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam ve sporun özendirilmesi 
için çalışmalarımız devam edecek. Pilates kursumuz 
ile sadece spor değil, sosyal bir ortam da sunmak 
istedik. Bu nedenle özellikle ev kadınlarımızın kurslara 
gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediyesi'nce vatandaşın hizmetine sunulan gençlik merkezi sadece sportif faaliyetlere değil 
kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Gençlik Merkezi Akçaabat gençliğine yeni alternatifler sunuyor, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor, 
onlarca genci çeşitli aktivite ve eğitimlerle buluşturuyor.

Gençlik Merkezi'nde hem çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik sportif faaliyetler yapılıyor hem de 
kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Halka hizmet politikasıyla yola çıkan Akçaabat Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı gibi halk eğitim merkezi kursiyerlerinin de el emeği göz nuru ürünlerini 
sergilemesine imkan sağlıyor.

Gençlik Merkezi'nden Sanata ve Spora Salonlu Destek

Akçaabatlı Kadınlar Sporda

Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi
Akçaabatlılar için tam donanımlı hale getirilen merkez bütün bunların yanı sıra alanında uzman eğitmenler 

tarafından ilçe genelindeki polis adaylarını da POMEM mülakatlarına hazırlıyor.
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Bursa Trabzonlular Federasyonu Derneği Başkanı 
Nuri Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen’i makamında ziyaret 
ederek Bursa’da yapılacak rekor denemesi etkinliğine 
davet etti.

Orhangazi Belediyesi, Orhangazi Trabzonlular 
Derneği ve Bursa Trabzonlular Federasyonu 
Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği ve Guinnes 
yetkilileri huzurunda 9 Temmuz 2017’de yapılacak 
olan ‘Dünyanın en uzun horon halkası’ rekor 
denemesi etkinliğine Akçaabat Belediyesi’ni de davet 
eden yetkililer, şimdiden Bursa’da düzenlenecek olan 
programa tüm Karadenizlileri beklediklerini de ifade 
etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Bursa'dan Akçaabat'a Davet

Akçaabat Otogarı’nda yardım tırları için 
düzenlenen törene, Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
Jandarma Yarbay Beşir Acar, İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Hacıhasanoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı 
Emre Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü  Hızır Aktaş, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü ile STK 
Yöneticileri, Akçaabat Belediyesi Daire Amirleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Yücel Yavuz, “Sınırlarımızın ötesinde barışı, huzuru ve güveni tesis 
etmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle eğitim sektöründe istenilen seviyeye gelinmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı Eğitim Yardımı kampanyası kapsamında ilgili tüm tarafların 
katılımıyla eğitim materyallerinin derlenip toplanması ve hatta Suriye’de tahrip olan eğitim kurumlarına ait 
binaların bakımı, onarımı, yerine göre yeniden yapılması için gerekli olan malzemelerin temini için başlatılan 
kampanyada tırlarımız bugün yola çıkacak. Türk Milleti dünya tarihinde olduğu gibi günümüzde de dünya 
insanlık sahnesindeki ülkeler içinde yine en önde yer alıyor. Bu tür kampanyalarla Türk Mileti’nin karınca 
kararınca iyiliklere ortak olduğu mesajını veriyoruz. Bu konuda kampanyaya destek veren tüm iş adamlarına ve 
vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Yardım Tırları Suriye'ye Uğurlandı
Suriye’ye gönderilmek üzere 
okullarda bulunan fazlalık 
malzemelerden oluşturulan 8 
araçlık yardım tırı Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz’un katılımı ile dualar 
eşliğinde uğurlandı.
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Türkülerimiz adlı Konserde, Anadolu’nun birçok yöresine ait eserler seslendirildi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği 
Korosu Şef Serdar Pul yönetiminde halka açık bir konser verdi.

Erol Günaydın Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye 
Başkan Yardımcıları Cevat Birinci ve Osman Parlayan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Demirci, 
Muhammet İkinci, Akçaabat Belediyesi TSM Koro Şefi Salih Kazancıoğlu, ilçe daire amirleri ve müzikseverler 
katıldı.

Birçok yöreye ait eserlerin seslendirildiği konser beğeniyle izlendi. Konser sonunda Türk Halk Müziği Korosu 
sanatçılarına ve katılımlarından dolayı sanatseverlere teşekkür eden Belediye Başkanı Şefik Türkmen'in, Koro 
Şefi Serdar Pul’a çiçek takdim etmesiyle, konser sona erdi.

Akçaabat Belediyesi'nin spora katkı amaçlı olarak hazırlayıp hizmete açtığı Yaylacık Futbol Sahası'nda hem 
miniklerin hem de gençlerin antrenman yapmalarına imkan sağlıyor hem de amatör maçlara ev sahipliği yapıyor.

Yeni spor alanları oluşturmanın önemine dikkat 
çeken Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
”Vatandaşların talepleri doğrultusunda, ihtiyaç 
ve önceliklere göre projelerimizi hazırlayıp hızla 
yapıyoruz. Burada çocuklar ve gençler antrenman 
yapıyor. Hem spor sahamız hem de yaptığımız kültürel 
faaliyetlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. 
Sporla uğraşan, kültürel faaliyetlere katılan çocukların 
gelecekte daha başarılı olacaklarına inanıyorum. 
Yaylacık futbol sahası Akçaabat'ın çehresini değiştirdi 
ve ilçemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Türk Halk Müziği Korosundan Müzik Ziyafeti

Belediyeden Spora Tam Destek
Akçaabat Belediyesi'nin Akçaabatlıların istekleri doğrultusunda Yaylacık dolgu 

alanında yaptığı futbol sahası futbolcu çocukların ve gençlerin yeni gözdesi oldu.
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Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğinde fındıkta külleme hastalığıyla mücadele 
yöntemleri ve genç çiftçilere hibe desteği tanıtım toplantısı yapıldı.

Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, "Karadeniz 
Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındığın üreticiye kar getirmesi için gerekli 
bakımın yapılması zorunludur. Ülkemiz, dünya fındık üretimi ve ticaretinde önemli 
bir yere sahiptir. Bu tür eğitim programlarıyla fındıkta verim ve kaliteyi arttırmayı 
hedefliyoruz." dedi.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ise programda yaptığı konuşmada eğitimin 
önemine değindi. Külleme hastalığına karşı Giresun Fındık Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 
eğitim toplantısında, fındıkta yoğun olarak görülen külleme hastalığına karşı uygulanacak kültürel ve ilaçla 
mücadele hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.Toplantıda hastalığın mücadelesinde kültürel önlemlerin 
yanında ilaçlı mücadelenin de mutlaka yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

Uzmanlardan Fındık Üreticisine Eğitim

Akçaabat Belediyesi'nin paydaş kuruluşlarla yürüttüğü fındıkta budama gübreleme ve ilaçlama kursunun 4. 
gününde, belediyemizce temin edilen budama seti her kursiyerlere verilerek arazi uygulamasına çıkıldı. Arazide 
budama uygulaması, gübreleme ve topraktan numune alımı gösterildi.

Fındık Budamada Kadın Eli

Fındıkta Budama Kursu’na katılan 83 kursiyere, 
düzenlenen törenle sertifikalar dağıtıldı. 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen yaptığı 
konuşmada, tarımı geliştirmek için kurduğumuz 
Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
olarak bugüne kadar Ziraat Odasının yaptığı 
çalışmalara ve faaliyetlere destek verdiklerini 
belirterek, "Destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Fındıkta Budama Kursu'na 
Katılanlara Sertifikaları Verildi.
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Akçaabat'ta eğitimin kalitesini yükseltme için Akçaabat 
Belediyesi'nin katkılarıyla deneme sınavları gerçekleştiriliyor. 
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarına 
destek olan Akçaabat Belediyesi ilçe genelinde  7 ve 8. 
sınıflarda eğitim gören toplam üç bin öğrencinin deneme 
sınavı kitapçıklarını bastırdı ve bütün masraflarını karşıladı.

TEOG Öncesi Deneme 
Sınavı Yapıldı

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen Hakkı Altıntaş 
Ortaokulu'ndaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Çocuklarımız En Büyük Zenginliğimiz

Çocukların Türkiye’nin istikbali ve en büyük zenginliği 
olduğunu vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
"Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerinizi 
aldınız. Bundan sonra ki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme 
iyi hazırlık yapın. Geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları,  
memurlar, bilim adamları, hepsi siz gençlerin içinden çıkacak.” 
şeklinde konuştu.

Türkmen Karne Sevincine Ortak Oldu

Miniklere Toprak Sevgisi Aşılandı
Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

genç simalara toprak sevgisini aşılamak ve bu alışkanlıkları 
miniklere kazandırmak için ilçemizdeki bazı okullarda saksı 
dağıtımına başlandı.

İlki gerçekleştirilen dağıtım ilçemiz Akçakale Mahallesi’nde 
bulunan Hasan Saka İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Tohum Üreticileri ve Sanayicileri Alt Birliği Başkanlığınca temin 
edilen saksı, tişört, kalem, bloknot ve madalyalar her öğrenciye 
verildi.

KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin hazırladığı 
projeler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Serginin açılış 
programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Parlayan, 
“Akçaabat Belediyesi ilçeyi geliştirmeyi amaç edinen bir belediyedir. Bu 
nedenle belediye olarak yeni fikirlere her zaman açığız ve yeni fikirleri 
her zaman destekliyoruz. İş hayatına atılmadan önce projelerinizi 
sergilemeniz sizler için 
oldukça faydalı bir deneyim 
olacak. Geleceğin genç 
mimarlarına iş hayatlarında 
başarılar diliyorum.” dedi.

KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Bitirme 
Projesine katkı sağlayan hocaların teker teker görüş bildirdiği sergi 
açılışında, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Acar “Bölüm olarak 
yaşadığımız kente her zaman katkı sağlayacağız. Projenin hayata 
geçirilmesi konusunda Akçaabat Belediyesi'ne, Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Peyzaj Mimarı Öğrencileri Projelerini Sergiledi
Akçaabat Belediyesi hizmet binasında, KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
öğrencileri Akçaabat Yaylacık sahil dolgu alanı çevre tasarım bitirme projesi kapsamında 
hazırladıkları projeleri sergilediler.
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Trabzon 
Edebiyat Festivali (UTEF)’nin kapanış programı 
Akçaabat’ta yapıldı.

Gün içerisinde, Akçaabat Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çok amaçlı toplantı 
salonunda edebiyat severlerle ve 17 Şubat Anadolu 
Lisesi Toplantı Salonunda öğrencilerle buluşan UTEF 
komitesine, Akçaabat Belediyesi tarafından bir davet 
düzenlendi. Gerçekleştirilen davete; Trabzon Vali 
Yardımcısı Ayhan Yazgan, Akçaabat Kaymakamı Soner 
Şenel, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman 
Parlayan, Akçaabat Belediyesi Kültür Müdürü Turhan 
Bektaşoğlu, Trabzon İl Müdürlüğü Şube Müdürü 
Gülsüm Memiş Kaptanoğlu, Karadeniz Yazarlar Birliği 
Başkanı Esma Ala Türkmen, Trabzon Yazarlar Birliği 
Başkanı Mustafa Durmuş ve Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Başkanı Yahya Demeli katıldı.

Murat Akyol’un sunduğu “Altın Post ve Amazonların Gözyaşları” isimli sunumun ardından festivale katkı 
sağlayan tüm sanatçı ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi.

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Sürmene 
Belediyesi, Vakfikebir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi gibi paydaş kuruluşların 
katkılarıyla Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali; Trabzon'da yerleşik kültürleri edebiyat yoluyla tanımak ve 
tanıtmak, edebiyat çevreleriyle bağ kurmak adına düzenlediği programın son ayağını Akçaabat'ta gerçekleştirdi.

Akçaabat ve Azerbaycan tanıtım filmleri izlendi. Sırasıyla Azerbaycan Edebiyatı Nizami Gencevi, Mahmut 
Goloğlu'nun Tarihi Yolculuğu, Dede Korkut ve Boğaç Han anlatıldı.Program saat 14.00'da 17 Şubat Anadolu 
Lisesi Toplantı Salonu'nda yapılan şiir dinletisiyle son buldu.

Program sonrasında yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirler Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i 
makamında ziyaret ederek plaket takdiminde bulundu.

UTEF'e Akçaabat'ta Veda

Yol ve Mekan Akçaabat'ta

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 gerçekleştirilen toplantılarda Akçaabat'ın kültür 
hayatına katkıda bulunulmaya devam ediliyor.

Kültür Araştırma Kurulu 
Toplantıları Devam Ediyor
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