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AKÇAKALE'DE TARİH
YENİDEN CANLANIYOR

Tarihi 1100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi, 
Akçaabat Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan 
çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi 
günümüze kadar ulaşan kalenin tahsisi Akçaabat 
Belediyesince alınarak kalede belediyenin koordine 
ettiği profesyonel bir ekiple arkeolojik kazı 
çalışmalarına başladı.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü 
Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İlter'in 
başkanlığında 8 kişilik teknik ekip tarafından 

yürütülen kazı çalışmaları ışığında hazırlanacak 
olan raporun koruma kurulunca onaylanmasının 
ardından restitüsyon ve restorasyon projeleri 
hazırlanacak. Bu projelerin de koruma kurulu 
tarafından onaylanması halinde restorasyon 
uygulaması için gerekli tüm çalışmalar Akçaabat 
Belediyesi tarafından yapılacak.

Kalede yapılan kazı çalışmaları içerisinde bugüne 
kadar akademik anlamdaki ilk kazı çalışmasının 
Akçaabat Belediyesi bünyesinde başlatıldığını 
belirten Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
“Akçakale, Akçaabat'ın en güzel mahallelerinden 

Tarihi 1100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi, Akçaabat Belediyesi’nin 
öncülüğünde yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.
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biri. Yapılan bu kazı çalışması ile Akçakale Kalesi'ni 
ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kale 1900'lü 
yılların başına kadar kullanılmış. İçerisinde ahşap 
yapılar bulunan kalenin ahşap olan kısımları 
yıkılmış, duvarları ise zaman içinde tahrip olmuştur. 
Biz Belediye olarak geride kalan duvarları restore 
ederek aynı zamanda içindeki ahşap bölümleri de 
aslına uygun olarak yeniden bir proje ile hayata 
geçirerek ziyarete açmak istiyoruz. Arkeologlardan 
oluşan bu ekibin burada yaptığı kazı çalışmaları 
bizim için Akçakale ve Akçaabat'ın tarihi için büyük 
önem arz ediyor. Çalışmalar boyunca her türlü 
imkanımızıAkçaabat Belediyesi olarak kullanacağız. 

Geçmişte yöre halkı tarafından tarım arazisi ve 
çocukların oyun sahası olarak kullanılan kalede kazı 
çalışmalarının başlamasından ve gerçek değerinin 
gün yüzüne çıkarılmasından ötürü mahalle sakinleri 
de bu durumdan oldukça memnun. Akçakale 
Kalesi’nde yapılan çalışmalarımız titizlikle devam 
edecek.8 kişilik bir ekip tarafından yürütülen kazı 
çalışmalarında Bizans dönemine ait 8 mezar ve 
bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı 
dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 
19. Yüzyıl’a ait bir top bulunurken, kazının son 
günlerindeki çalışmalarda bir kilise bulundu. 
Akçakale Kalesinde gerçekleşen kazı çalışmalarının 
en önemli buluntusu olarak belirtilen tek nefli 
kiliseyle birlikte 2017 yılındaki kazı çalışmaları sona 
erdi. Kalede yapılan kazı çalışmasıyla gün yüzüne 
çıkartılan bu tarihi eserleri ilerleyen zamanlarda 
açmayı planladığımız şehir müzemizde muhafaza 
ederek sergilemeyi planlıyoruz.” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Kalenin kazı ve restorasyon çalışmaları 

belirlenen plan ve program dahilinde iklim şartları 
da hesap edilerek en kısa zamanda tamamlanması 
hedefleniyor.
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Ayana Tepesi, seyir alanı 
olması, doğal güzellikleri ve 
ulaşım kolaylığıyla tanınan 
bir yerdir. Bu tepeyle birlikte  
Ayana Dağı bölgesi Akçaabat 
Belediyesi'nce hazırlanan Dağ 
ve Doğa Turizm Güzergâhı 
projesinde önemli bir turizm 
istasyon noktası olmaktadır.

Son yıllarda yerli ve yabancı 
bir çok turistin uğrak noktası 
olan Ayana Tepesi ve Ayana 
Dağı bölgesinde ihtiyaçları ve 
talepleri karşılayacak, doğal 
yapıyı bozmayacak şekilde çok 
sayıda sosyal tesis, piknik ve 
kamp alanları, seyir terasları, 
yürüyüş ve bisiklet yolları, 
dağ kızağı hattı ve oryantiring 
sporu (harita yardımıyla yön bulma) için düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Yapılması planlanan bu tesisler bölge insanın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkı 
sağlamasının yanı sıra bölgeye döviz girdisinin de artmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Ayana Tepesi’ne farklı güzergahlardan ulaşımın sağlanabiliyor olması ve Trabzon'dan yaklaşık 
15-20 dakika gibi kısa bir süre arasında olabiliyor olması burayı cazip kılan önemli etkenlerdir.

Akçaabat Belediye Meclisinin onayıyla
Ayana Dağı'nda, dağ ve doğa turizmini geliştirme hamlesi başladı. 

BELEDİYEDEN TuRİzmDE 
PROjE ATAğI

BELEDİYEDEN TuRİzmDE 
PROjE ATAğI
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Akçaabat için beklenilen bir hizmet olan ve şehir 
merkezinin güvenliği açısından büyük önem taşıyan 
MOBESE sistemi dâhilinde ilçe genelinde 16 
stratejik noktaya toplamda 48 kamera yerleştirildi. 

Akçaabat genelinde hemen hemen tüm kilit 
noktalara yerleştirilen MOBESE'lerde şehir giriş ve 
çıkışına konulan 2 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS) 
ve her bir direkte 2 sabit, 1 döner kamere olmak 
üzere 3 kamera mevcut.

16 KİLİT NOKTA NERELERDİR?
İlçe genelinde hemen hemen tüm kritik 

noktalara yerleştirilen mobesler Düzköy kavşağı, 
Osmanbaba kavşağı, adliye karşısı, Ak Camii, Lise 
Caddesi, Atatürk Parkı, kaymakamlık önü, pazar yeri, Lazlar Sokak girişi, hal kavşağı, sahil park 
ve havuzlar, Nihat Usta kavşağı, Harmancık, İlkadım Caddesi, Ortamahalle girişi gibi 16 stratejik 
noktaya konuşlandırıldı.

AKÇAABAT mOBESE’YE KAVuŞTu
MOBESE Sistemi planlanan program dahilinde yıl sonuna kadar hizmete 

girecek.

SPOR OKuLu
AKÇAABAT’A DEğER KATACAK

Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor teşkilatlarının mutabakatı ile yapımı başlayacak olan Spor Lisesi 
için Söğütlü’de 80 dönümlük dolgu sahasının yapılması öngörülmektedir.

Akçaabat Sebat Sporun mevcut binası korunarak yapılması planlanan spor eğitimi açısından 
şehrimize son derece faydalı olacak Tematik Spor Lisesi’nde ana branş yüzme olmak üzere su 
sporları, futbol, atletizm, güreş gibi 
branşlar da yer alacak. Okul binası, 
çok amaçlı salon, pansiyon ve kapalı 
yüzme havuzunu kapsayacak Spor 
Lisesi sporculara, amatörlere ve şehre 
hizmet verecek.

Bütün bunların yanında Sebat 
Sporun mevcut binası korunacak ve 
yeniden yapılacak Sebat Spor Tesisleri 
de daha kullanışlı hale getirilecek.

Spor okuluna ait tesisler atletizm 
sahasının deniz tarafı bitişiğinde yer 
alacak olup Spor Okuluna ve Sebat 
Spora ait sahalar, okul binası ve 
Sebat Spor binasının deniz tarafında 
düzenlenecektir. Futbol çalışmalarına 
yeterli alan temini için deniz dolgusu 
yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mutabakat sağlamasıyla 
yapımı başlayacak olan Spor Lisesi futbol sahaları için Söğütlü’de 80 dönümlük 

dolgu sahasının yapılması öngörüldü.
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YOL-ASFALT-PARKE-
TRETuVAR ÇALIŞmALARI

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

Akçaköy Mah. Kalecik Cad. heyelan temizlik 
yapılması

Darıca Mah. Gökçebel Kıran Mevkii camii yolu 
betonlaması yapıldı.

Demirtaş Mh. Yıldızlı Derecik Mh. bağlantı yolu 
malzemeli bakım yapılması

Derecik Mh. Merkez Çarşı Sk. kanalizasyon hattı 
parke yapımı

Akpınar Mah. Mehmet Akif Cad. yol ve kanava 
temizligi malzemeli yol bakımı

Darıca sahil tahkimatı arkası dolgu yapılıyor.

Derecik Mah. Babullu Sk. taş tahkimat yapıldı

Dörtyol Bela Yaylası yolu temizlik ve kanava 
açma çalışması

Akpınar Mahallesi Larha Mezrası dağ malzemeli 
yol bakımı yapılıyor

Demirtaş Mh. Yıldızlı Derecik Mh. bağlantı yolu 
malzemeli bakım yapılması

Derecik Mah. Karaman mevki Akasya Cad. 
malzemeli yol bakım çalışması yapılıyor

Dürbinar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 
tretuvar ve parke çalışması

Adacık Mah. Benlitaş Karaağaç Sokak 
malzemeli yol bakım

Akçakale Mh. Merkez Camii önü parke alt 
düzenleme yapılması

Akçaköy Mah. Kalecik Cad. heyelan temizlik 
yapılması
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Fındıklı Mh. Esentepe Mahalle yolu asfalt öncesi 
yol kanava temizliği

Hıdırnebi yolu kaya altı mevki beton yol 
çalışması

Karpınar Mah. kıran yolu dağ malzemeli yol 
bakım çalışması yapılıyor

Çocuk parkı düzenleme çalışmaları Söğütlü Mh. Mersinlik Cd. yol kenarlarındaki 
hafriyat ve moloz temizliği

Söğütlü Mh. Mimar Sinan Cd. yol bakım çalışması

Kirazlık Mah. Pırasa Sk. yol ve kanava temizliği Maden Mah. Kirazlık Cami merkez mezarlık arası 
yol TİSKİ hattı malzemeli yol bakımı

Medana Hıdırnebi yayla yolunda 250 metre oto 
korkuluk montajı

Söğütlü Mh. Fen Lisesi yolu yol düzenleme 
çalışması

Yaylacık Mah. Bayrak Sk. parke yapımı Yeni Mahalle Lazlar Sk. bağlantı yolu açılması 
çalışması

Yıldızlı Mah. Maliye Bakanlığı Sosyal Tesisleri önü 
düzenlemesi

Akçaköy Mah. Ahmet Usta Sk. yol ve kanava 
temizliği çalışması

Dörtyol Mah. Erikli Şinoy Cad. asfalt bakımı 
yapılması

Maden Mah. yol ve kanava temizliği Söğütlü Mh. Esentepe Mevkii yüzey suyu 
çalışması

Mersin Mah. Seyranlık Mevkii yol genişleme 
çalışması
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Çınarlık Mahallesi çakırlı mevki malzemeli yol 
bakımı çalışması

Demirtaş Mahallesi beton yol tamiri çalışması Akçakale Mahallesi Tekke Cad. Kenan Bıyıklı Yolu 
temizlik ve malzemeli yol bakımı çalışması

Dürbinar Mahallesi Adnan Menderes Cad. 
tretuvar karo kaplama çalışması

Dürbinar Mahallesi Lise Caddesi tretuvar 
düzenleme çalışması

Dürbinar Mahallesi Milli Egemenlik Cad. yeni 
parke yapımı öncesinde eski parke sökümü

Akçaköy Mah. Ahmet Usta Sk. yüzeysuyu borusu 
konulması çalışması

Demirtaş Mahallesi sıcak asfalt serildi Derecik Mahallesi

Koçlu Mahallesi malzemeli yol bakımı çalışması Mersin Mahallesi seyranlık mevki yol genişleme 
çalışması

Ortaalan Mahallesi yol genişleme çalışması ve 
taş duvar çalışması

Söğütlü Mahallesi İnci Sokak parke yapıldı Söğütlü Mahallesi Rüzgar Sokak malzeme yol 
bakımı çalışması

Uçarsu Mahallesi asfalt çalışması

Yaylacık Mahallesi A. Cengiz Tosun Sk. parke 
öncesi yol temizliği

Yaylacık Mahallesi Mehter Sokak parke 
yapıldı

Yaylacık Mahallesi Cengiz Tosun Sokak Parke 
yapım çalışması
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Akçaabat Belediyesi’nin asfaltlama çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. Belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğü'nce belirlenen program dahilinde ilçe 
sınırları genelinde asfalt çalışmalarına devam eden 
Akçaabat Belediyesi 2017 yılı Ocak-Eylül ayları 
arasında yaklaşık 200.000m2 - 43 km sathi kaplama 
ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 
200.000 ton sıcak asfalt serdi. Aynı zamanda 12 
Km yol açma ve genişletme çalışması gerçekleştiren 
Akçaabat Belediyesi Fen İşleri ekipleri, program 
dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

AKÇAABAT’TA ASFALTLAmA 
ÇALIŞmALARINA SON SÜRAT DEVAm

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, 
“Halkımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber 
eden Fen İşleri Müdürlüğümüz birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan gelen 
talep ve şikâyetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan ekiplerimiz, İlçemizin tüm 
mahallelerinde görev yapıyor.” dedi.

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Şefik Türkmen’in 
talimatları doğrultusunda, merkez ve kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım 

çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

BELEDİYEDEN HİZMET 
SEFERBERLİğİNE DEVAm

“Vatandaşlarımızın rahatı ve güveni için çalışıyoruz.”

/akcaabatbel @akcaabat_bel
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Akçaabat Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında 2017 yılında bugüne 
kadar ilçe genelinde 20.000m2 beton parke döşedi.

İLÇE GENELİNDE PARKE ÇALIŞmALARI SÜRÜYOR

Akçaabat Belediyesi çocukların yüzünü güldürecek örnek bir projeye imza attı.

Akçaabat Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları içerisinde engelli çocukların yüzünü 
güldürecek örnek bir projeye imza attı.

Akçaabat’ta engelli çocukların yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri “engelsiz park” 
yapım çalışmaları tamamlandı ve hizmete açıldı. Engellilerin, Akçaabat’ta daha rahat bir yaşam 
sürdürmeleri hedefiyle Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan ‘Engelsiz Park’ aynı zamanda bölgede 
ilk olma özelliği de taşıyor. 
Engelli çocukların oyun 
özgürlüğüne kavuşmasını 
sağlayan park 02-06 
yaşındaki çocukların da 
ebeveyn kontrolünde 
oynamaları için uygun.

Akçaabatlı çocuklar 
için adeta kaynaşma 
ve sosyalleşme mekanı 
niteliğinde olan ve engelleri 
ortadan kaldıran Engelsiz 
Parkta özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklarıneğitim, 
deneyim ve becerilerini 
geliştirmeye yönelik oyun 
alanları ve oyun araçları 
bulunuyor.

ENGELLERİ AŞAN AKÇAABAT
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İlçe genelindeki mahallelerin yeni nesil oyun gruplarıyla donatılması için çalışma başlatan Akçaabat 
Belediyesi şehir merkezinde 25, diğer mahallelerde 35 olmak üzere toplam 60 adet çocuk oyun parkını 
yeni nesil oyun gruplarıyla donattı. Ayrıca 10 adet çocuk oyun parkının zemini vatandaşların talepleri 
doğrultusunda kauçuk kaplandı.

ARTIK ÇOCuKLAR DAHA muTLu

Adacık Mahallesi çocuk parkı

Akçakale Ortamahalle

Şehir içerisindeki çocuk parklarının içi beton üzeri kauçuk kaplama çalışmaları

Yaylacık Mh.Yenimahalle Lazlar ParkıYaylacık Mahallesi

Demirkapı Mahallesi Salacık Mahallesi
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Akçaabat Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Akçaabat Kaymakamlığı, Tarım Kredi 
Kooperatifi ve Akçaabat Ziraat Odası'nın ortaklaşa yapmış olduğu projeyle 16 çiftçi 
aileye toplam 160 besi hayvanı dağıtımı yapıldı.

Programda konuşan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, “Akçaabat başta hayvancılık 
olmak üzere coğrafi yapısıyla da iklimiyle de bu işe en uygun bölgemizdir. Bu tür 
projeler sayesinde hem Adı tescillenmiş Akçaabat Köftesi için et ihtiyacı karşılanmış olacak hem de herkes 
için bir istihdam kapısı olacak.” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise “Köftesiyle ünlü olan ilçemizde bu köftenin eti de yerel 
olmalı. Ayrıca Akçaabat tereyağı ve süt ürünleri ile tanınan bir ilçedir. Çiftçimize gerekli bilgi ve donanımı 
sağlayabilmek için biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduk. Bizim yöremizin insanı çalışkandır. 
Çiftçimize gerekli desteği her zaman sağlama gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre çiftçilere verilen kredinin %20’si hibe geri kalanı ise 
faizsiz kredi. Çiftçilerimiz bu krediyi ise 5 yıl içerisinde 5 taksit şeklinde ödeyecek.

ÇİFTÇİYE 160 BESİ HAYVANI DAğITILDI

AKÇAABAT BELEDİYESİ'NDEN
KIRTASİYE YARDImI

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada ihtiyaçlı öğrencilere 
kırtasiye yardımı yapıldı.

Eğitim alanında yaptığı desteklere devam eden Akçaabat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 2017-2018 
Eğitim - Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise grubu 117 
ihtiyaçlı öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken, yapılan yardımlar öğrencilerin ve ailelerin yüzünü 
güldürdü. 

Belediye Başkanı Türkmen yaptığı açıklamada, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitime yapılan 
yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sezonunun başlangıcında 
öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptık ve bu sayede okul hayatlarına bir nebze olsun katkı sağlamış 
olduk." dedi.
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BAŞKAN TÜRKmEN
zABITA HAFTASINI KuTLADI

Zabıta Haftası dolayısıyla Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personelleriyle bir araya 
gelerek yapılan  toplantıda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, yapılan her 
hizmetin güzel ve kutsal olduğunu belirterek "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zabıtalarımız, 
belediyemiz bünyesinde görev yapan en önemli birimlerden biridir. Zabıta Müdürlüğü yerel 
yönetimlerin doğrudan halka 
açılan en etkili yüzüdür. Yaptığı 
uygulama ve denetimlerle 
vatandaşlarımıza hizmet 
eden zabıtalarımız önemli bir 
görev yapmaktadır. Görevleri 
gereği belediyenin gören 
gözü, işiten kulağı olan Zabıta 
Teşkilatımız, belediye ile 
vatandaşlarımız arasında köprü 
vazifesi görmektedir. Zabıta 
Müdürlüğümüz bütün personeli 
ile vatandaşın yanında ve onun 
hizmetindedir. Zabıtalarımız 
bundan sonra da görevini en 
iyi şekilde yerine getirmek için 
çalışacaktır. Akçaabat Belediyesi 
çatısı altında çalışan tüm birimler işbirliği içerisinde hizmet vermektedir. Toplum sağlığı ve 
huzuru için hayati öneme sahip olan zabıtalarımızın daha verimli olmaları için herkesten 
personelimize yardımcı olmalarını istiyorum. Mesai gözetmeksizin gece verimli olmaları için 
herkesten perso gündüz demeden özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı 
kutluyor,  tüm zabıta mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

HuRDA ARAÇLAR 
TOPLANDI

ÇÖP EV BELEDİYE EKİPLERİ 
TARAFINDAN TEmİzLENDİ

Akçaabat Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik 
işleri personelleri ve emniyet güçleriyle ortaklaşa 
yapılan çalışmada Ortamahalle İstiklal Caddesi’nde 
bulunan çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen bir 
ev temizlendi.

Kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinden 
gelen talep ve şikayet üzerine zabıta ekipleri, 
belediye temizlik işleri personellerinin de 
yardımıyla çöp evden 4 kamyon birikmiş eşyala ve 
katı atıklar tahliye edildi.

Akçaabat’ta zabıta ekipleri mahalle aralarında, 
boş arazilerde, cadde ve sokaklarda terk edilmiş 
hurda araçları tespit ederek topladı.

Zabıta ekipleri hurda araçları uygun olmayan 
yerlere terk etmenin Kabahatler Kanunun 
5326 sayılı 41/6 maddesi gereğince cezai işlem 
uygulanacağını belirterek vatandaşların hurda 
araçları uygun olmayan yerlere bırakmamaları 
konusunda uyardı.

/akcaabatbel @akcaabat_bel
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BAŞKAN TÜRKmEN’DEN 
AKÇAABAT TuRu

Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kent 
merkezinde yaptığı esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, esnaflara hayırlı işler temennisinde 
bulundu.

Akçaabatlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Türkmen, “Danışan akıl hata yapmaz düsturuyla 
yola çıkarak, her yaştan vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Herkesin önerilerini dikkate alarak, 
belediyecilik hizmetlerimizi yerine getirirken vatandaşlarımızdan aldığımız öneriler doğrultusunda 
çalışmalar yürütüyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde, ayrıştırmadan, elimizden gelen, gücümüzün 
yettiği her konuda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

www.akcaabat .bel . tr
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AKÇAABAT SALI PAzARI BEREKETİ

HALK PAzARI HER HAFTA TAzYİKLİ 
SuYLA YIKANIYOR

Haftanın her Salı günü halk 
pazarında üreticiler ve kadınlar 
peynir, tereyağı, süt, çeşitli meyve 
ve sebze gibi birçok ürün satıyor. 

Genel çevre temizliğini 
korumak ve kirliliği ortadan 
kaldırmak için Akçaabat Belediyesi 
Temizlik İşleri ekipleri her hafta 
halk pazarı gününden bir sonraki 
gün pazarda satılan ürünlerden 
artakalan tozu, çamuru ve benzeri 
atıkları gerek süpürerek gerekse 
tazyikli suyla tüm alanı yıkayarak 
temizliyor.

Bunun yanı sıra ara 
sokaklar ve dükkân önlerini de 
yıkayan Temizlik işleri ekipleri 
vatandaşların takdirini topluyor.

Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri ekipleri, tüm bunlara 
ek olarak arzu eden okulların 
bahçelerini de tazyikli suyla 
temizleyerek yıkıyor. 

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri halk pazarını her hafta tazyikli suyla temizliyor.

/akcaabatbel @akcaabat_bel
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mİLLETVEKİLİ KÖSEOğLu AKÇAABAT’TA
Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu,

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’i makamında ziyaret etti.
Ziyareti esnasında Akçaabat’ta yapılan 

ve yapılması planlanan projeler hakkında 
bilgi alan Köseoğlu ilçemize değer katacak 
olan üniversite projesiyle yakından 
ilgilendi. . Köseoğlu, yaptıkları istişare 
toplantılarında öncelikli olarak Akçaabat 
için oldukça önem taşıyan üniversiteyi dile 
getireceğini belirti.

Ziyaretin ardından Atatürk Alanında 
düzenlenen halk günü etkinliği 
kapsamında Milletvekili Ayşe Sula 
Köseoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen vatandaşları tek tek dinledi.

mİLLETVEKİLİ VE BAŞKANDAN
ŞİNİK OSB ÇIKARmASI

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün ve 
beraberindekiler Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’i 
makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında Akçaabat’ta yapılan yatırımlar değerlendirildi, 
projeler incelendi ve yapılması planlanan yatırımlar için fikir alış 
verişinde bulunuldu. 

Ziyaretin ardından Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, Akçaabat 
- Şinik Organize Sanayii Bölgesi’ni ziyaret etti. Beraberinde Akçaabat 
Kaymakamı  Şoner Şenel, Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Başkanı 
Emre Akgün, Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş 
ve yöneticiler ile OSB’yi ziyaret eden Günnar, Belediye Başkanı ve 
beraberindekiler OSB’de faaliyet gösteren firmalardan da bilgi aldı.

www.akcaabat .bel . tr
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Akçaabat’ta 19 Eylül Gaziler Günü,
Atatürk Alanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Akçaabat Kaymakamlığı’nın ve 
Akçaabat Belediye Başkanlığı’nın Atatürk 
Anıtına çelenk sunmasıyla başlaya tören 
şehit ve gaziler için saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. Gerçekleşen 
törenin ardından Akçaabat Kaymakamı 
Soner Şenel ve Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen törende bulunan 
gazilerle bir süre sohbet etti.

Gaziler Ziyaret Edildi
Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu 
ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Selçuk; Gazi 
Polis Memuru Murat Özen, Gazi Uzman Çavuş İrfan Usta 
ve Gazi Jandarma Er İbrahim Değirmenci’yi evlerinde 
ziyaret ettiler.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilçe 
genelindeki gaziler ve şehit ailelerine yemek verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk 
Alanında Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat 
Belediye Başkanlığınca çelenk sunulması, saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Akçaabat Kaymakamı 
Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramis Örgüt ve İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Yusuf Yılmaz 1994 yılında 
Siirt’te şehit olan Erol Kalkışım, 1993 yılında 
Diyarbakır’da şehit olan Ali Kemal Demirci 
ve 1991 yılında Mardin’de şehit olan Coşkun 
Hotaman’ın kabirlerini ve ailelerini ziyaret ettiler.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması 
nedeniyle Akçaabat’ta tören düzenlendi.

Kutlama programında konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Saygı değer 
Milli Eğitim Müdürümüz, çok değerli okul 
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz 
ve sevgili gençler hepinizi yeni eğitim öğretim 
döneminin başladığı bu günde saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Toplum hayatında eğitim öğretim 
çok önemlidir". dedi.

19 EYLÜL GAzİLER GÜNÜ KuTLANDI

zAFER BAYRAmI’NIN 95. 
YILDÖNÜmÜ KuTLANDI

AKÇAABAT’TA 
İLKÖğRETİm HAFTASI 

KuTLANDI
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19 Ekim 2015 tarihinde başbakanlık genelgesinin ardından her yıl kutlanacak olan muhtarlar günü 
için Akçaabat Atatürk parkında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. 

Muhtarlar gününün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, “Bugün muhtarlar günü dolayısıyla burada toplandık. Ben sizlerle bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta 
oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri 
fonksiyonlar sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Bu günü değerli 
muhtarlarımıza armağan eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı 
sunuyorum. Akçaabat’ımızın değerli muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun.” dedi.

AKÇAABAT’TA muHTARLAR GÜNÜ KuTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. Yıldönümü kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma 
töreniyle başladı.

Daha sonra Akçaabat Kaymakamlığında düzenlenen tebrikat töreninde Akçaabat Kaymakamı Soner 
Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen kutlamaları kabul etti. Tebrikat töreninin ardından 
kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Akçaabat Belediyesi önünde devam eden kutlamalar, Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in törene katılanları ve halkı 
selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel yaptı. Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı programı; şiirlerin okunması, lise öğrencilerinin hazırladığı mini konserin sahnelenmesi ve 
protokol üyelerince yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

CumHuRİYET BAYRAmI AKÇAABAT’TA 
COŞKuYLA KuTLANDI



Saat 18.00’de Emin Serdar Sergi Salonu önünde günün anlamıyla ilgili sergi açılışı itibariyle 
başlayan 15 Temmuz etkinliklerine vatandaşların katılımı oldukça yoğundu. 15 Temmuz Şehitlerini 
Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Akçaabat’ta A. Fazıl Ağanoğlu İlkokulu 
önünde toplanılarak Atatürk Parkına kadar demokrasi yürüyüşü yapıldı.

Ardından Atatürk Parkında başlayan 15 Temmuz etkinliklerine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, İlçe Jandarma 
Komutanı Beşir Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, STK Temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, “15 Temmuz gecesi vatanı, devleti, bayrağı uğruna canlarını 
feda eden şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bugün Akçaabat burada tek yürek oldu ve 15 
Temmuzu anıyoruz. Ülkemizde böyle haince bir kalkışma harekatını yaşayacağımızı düşünmezken 
bu hain kalkışmaya gereken cevabi milletimiz çok iyi bir şekilde geri püskürttü. Biz demokrasimize 
sahip çıktık, sahip çıkmaya da her zaman devam edeceğiz.” dedi.

TEK YÜREK
AKÇAABAT

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasının 1. Yıldönümü tüm 
yurtta ve Akçaabat’ta ‘Demokrasi ve milli Birlik Günü’ olarak anıldı.
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BAŞKAN TÜRKmEN 
AKÇAABATLILARA SESLENDİ

Atatürk Parkında saygı duruşunda 
bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur’an 
Tilavetiyle başlayan programda Atatürk alanını 
dolduran Akçaabatlılara seslenen Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, "Devletin 
bekası ve ülkenin geleceği söz konusu olduğu 
zaman milletçe nasıl birlikte olduğumuzu 
dünyaya gösterdik. Hainler, devletin bütün 
kurumlarına sızarak bu ülkeye bu millete karşı 
büyük bir ihanet cüretini gösterdiler. Ülkemizde 
daha önce de darbe oldu. Bu ülke başbakanların 
bakanların asıldığı günleri de gördü, o acıları 
da yaşadı. Bu kalkışmanın onlardan farkı var 
devletin içerisine sızmış sadece kalkışmayla 
kalmamış kurumların içerisini de çökertmeye 
teşebbüs ettiler. Bugün devletimiz bunu 
temizlemeye gayret ediyor.

Bunu Sadece Bir Grubun İhaneti Olarak 

Düşünmeyiniz
Bu hain darbe girişimini sadece bir grubun 

ihaneti olarak düşünemeyiz. Bu büyük çapta 
uluslararası bir programın uygulanan kısmıdır.. 
Bu hareket başarılı olsaydı Türkiye’de neler 
olurdu bir düşünün. Komşu İslam ülkelerine 
bakın ne haldeler. Bizim milletimiz bu 
kalkışmanın başarılı olmasına müsaade etmedi. 
İnsanımız Demokrasiye kendi meselesine sahip 
çıkar hale geldi sürü olmaktan çıktı yapamazsınız 
diyerek tankların önüne yattı. 249 şehidimiz 
oldu. Sizin iradeniz ve Cumhurbaşkanımızın o 
dik duruşuyla halka rağmen hiçbir hareketin 
olamayacağını gösterdiniz. Her birinize teşekkür 
ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Milletimiz Meselesine Seçtiklerine Her Zaman 
Sahip Çıkacağını Gösterdi

Türk Milletinin en büyük gücü varoluşunun 
teminatı Türk silahlı kuvvetleridir. Bu ihanet 
şebekesine TSK’nın kahraman evlatlarıyla omuz 
omuza karşı koyduk. Sadece Cumhurbaşkanımız 
değil, sadece demokrasimiz değil, sadece 
ülkemiz değil devlet düzenimiz de hedeftir. 
Ülkemizin ve milletimizin sonsuza kadar var 
olmasını sağlayacak irade mevcuttur.  Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tek vatan 
tek bayrak tek devlet tek millet.” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Samet Uslu Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin şiir ve 
oratoryo dinletileri gerçekleştirildi.
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AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi Adına Sahibi

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

Yapım                 0462 666 0 444

ŞEHİTLERİmİz İÇİN mEVLİT OKuNDu

Sabah saatlerinde başlayan 
anma törenine Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, Ak Parti Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar ve Ayşe 
Sula Köseoğlu,  Trabzon Garnizon 
Komutanı Albay Osman Akyıldız, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ak 
Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon 
İl Müftüsü Keramettin Demir, 
Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, İlçe Garnizon Komutanı 
Beşir Acar, İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Hacıhasanoğlu, Ak Parti 
İlçe Başkanı Emre Akgün, CHP İlçe 
Başkanı Musa Hacıoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan 
Tekin, protokolün diğer üyeleri ve birçok 
vatandaş Samet Uslu’nun kabrini ziyaret etti.

Kabirde Kur-an’ı Kerim okundu ve 15 
Temmuz şehitleri için dalar edildi. Kabirdeki 
ziyaretinde konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
“15 Temmuzda hainlerin yaptığı saldırıda Samet 
Uslu ve birçok yiğit vatandaşımız şehit olmuştur. 
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” dedi. Kabir 
ziyaretinin ardından Çarşı Camii’nde öğle namazı 
öncesi şehitlerimiz için dualar edildi.

Akçaabat Belediyesi Belediyesi, 
FETÖ'nün hain darbe girişiminde hayatını 
kaybeden şehitlerimiz için 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında Ak Camii’de 
Cuma namazı öncesi Demokrasi Şehitleri 
için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif mevlit 
okuttu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ni anma etkinlikleri kapsamında demokrasi şehidi 
Samet Uslu Salacık Yeni Mahalledeki kabri başında anıldı.

DEmOKRASİ ŞEHİTLERİ 
ANILDI
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Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz gecesi asker kılığındaki teröristlerin hain 
saldırısına maruz kaldı. O gece demokrasiye, ülkesine ve milletine sahip çıkan 
milyonlarca vatandaşımız ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine 

verilecek en güzel cevabı verdi. 
O hain gecede milli iradeye kast edenlere karşı duran ve kendini siper ederek şehadet 
makamına ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 

Bu vatan size minnettar kalacak...

Şefik Türkmen
Akçaabat Belediye Başkanı
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Yenikapı etkinlik alanında yapılan Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun 
organize ettiği Trabzon’un Fethinin 556. Yıldönümü Kutlamaları ve 9. 

Trabzon Günleri bugün (29 Ekim) sona erdi. Tarih, kültür ve turizm kenti 
olan Trabzon’un 18 ilçesinin yer aldığı etkinlikte Trabzon’un kültürel 

objeleri, folkloru, iktisadi ve ticari ürünlerini sergilendi.

Akçaabat Standına Büyük İlgi
Fuar alanında yer alan Akçaabat Belediyesi'ne ait stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Akçaabat'tan 

çeşitli hediyelerin verildiği standa ayrıca Akçaabat Horon Ekibi de gösteriler sundu. Akçaabat’ı tanıtıcı 
ürünlerle İstanbullularla buluşturan Akçaabat Belediyesinin standına akın eden Trabzonlular, bol bol 
memleket hasreti giderdi.

Akçaabat’ın adını oynadıkları horonla dünyaya duyuran Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları Ekibi 
de yoğun ilgiyle karşılaştı. Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, fuar alanında büyük horon 
halkası kurarak Akçaabat horonundaki tüm hünerlerini gösterirken yerel ve ulusal birçok kanalın 
yoğun ilgisiyle de karşılaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok siyasetçi, belediye başkanları, iş adamları 
ve memleket hasreti çeken İstanbullularla birlikte Akçaabat’ı merak eden tanımayı arzulayan çok 
sayıda vatandaş Trabzon Tanıtım Günleri için kurulan stantları gezdi.

İstAnBul trABzon Günlerİnde

AKÇAABAT FARKI
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce, 21-26 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında 24 ressamın katılımıyla 4. Ulusal Plastik 
Sanatlar Çalıştayı düzenlendi.

Trabzon, sanat açısından bir hayli önem taşımakta 
olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen çalıştayda, 
yurdun farklı bölgelerindeki ve Trabzon’daki tüm 
ressamlar bir araya gelerek birçok medeniyetin 
kalıntılarını barındıran şirin ilçemize ve yöremize kısa 
sürede çağdaş sanat eserlerinin kazandırabilmek için 
çalıştılar.

PLASTİK SANATLAR ÇALIŞTAYI 
SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Bayramlaşma töreninde konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, “Bayramlar kaynaşma günleridir, 
birlik ve beraberlik günleridir, kardeşlik günleridir, 
eşimizi dostumuzu hatırlama ve eş dost tarafından 
hatırlanma günleridir. Ülkemiz zor bir dönemden 
geçiyor. Bizler büyük bir milletin mensuplarıyız. Böyle 

zor bir dönemde yaşadığımız musibetlerin arkasında kimlerin 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimle ve teknolojiyle bize karşı olanları alt edebiliriz. Dinimiz "İlim, 

müminin yitik malıdır; nerde bulursa alır." der. Ülke olarak her daim ilimin, gelişmenin, kalınmanın 
peşinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

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

AKÇAABAT BAYRAmLAŞTI
Kurban Bayramı nedeniyle Akçaabat’ta geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.
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Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürünü bir bütün 
halinde sergilemesiyle, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ortamahalle tarihi 
karakterini günümüze kadar aktarabilmiş nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Ortamahalle’nin tarihi dokusu ve eşsiz manzarası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Evlenecek 
çiftler için adeta doğal bir stüdyo olan 
Ortamahalle aslına uygun restore 
edilen konaklarıyla, Arnavut kaldırımlı 
sokaklarıyla, muhteşem dekore edilmiş 
bahçeleriyle ve eşsiz manzarasıyla 
çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık 
ediyor.

Ayrıca Akçaabat Belediyesi sadece 
konağı restore etmekle kalmadı ilçe 
halkının yaz aylarında yöresel ve süs 
eşyaları satabileceği mekanlar da yaptı. 
Kadınlar, Belediye’nin tahsis ettiği 
mekanlarda el sanatları öğreniyor. Kurs 
boyunca yapılan ürünler yılsonunda 
yine Akçaabat Belediyesi’ne ait Gençlik 
Merkezi’nde sergileniyor.

AKÇAABAT’IN GÖZDESİAKÇAABAT’IN GÖZDESİ
ORTAmAHALLEORTAmAHALLE
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ORTAmAHALLEORTAmAHALLE
ORTAmAHALLEYE KADIN ELİ DEğDİ

Restore edilen konaklardan 
ilham alınarak, Ortamahalle’ye 
yeni bir soluk getirmeyi 
hedefleyen Lermioğlu Konağı 
sahipleri tarafından açılan ilk 
konak. Misafirlerine eşsiz bir 
manzara ve aile sıcaklığında 
tadına doyum olmayan sohbetler 
eşliğinde hizmet vaat eden 
Lermioğlu Konağı’nın sahibi ve 
işletmecisi Melike Turhan ve 
ailesi; Akçaabat Belediyesi’nin 
aslına uygun olarak özenle 
restore ettiği ve Ortamahalle’ye 
kazandırdığı konakların hem özel 
girişimciler için ilham kaynağı 
olduğu hem de gelecek nesiller 
için büyük bir zenginlik olduğunu 
belirtti. 

Akçaabat için Ortamahalle’nin 
tarihi önemine vurgu yapan 
Lermioğlu Konağı sahiplerinden 

işletmeci Melike Turhan, 
"Akçaabat Belediyesi’nin 
Ortamahalle’de yaptığı restore 
çalışmaları bize evimizin çok 
değerli olduğunu hissettirdi. 
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
odağı haline gelen konakların 
canlılığı bize ‘yapabiliriz’ fikrini 
uyandırdı ve dede evimizi 
Belediyemizin yaptığı yenileme 
çalışmalarının ışığında restore 
ettik ve yöresel lezetler sunan 
bir kafe olarak işletmeye açtık. 
Çok özel bir mahalleye sahibiz 
ve mahallemizin tarihini, 
geleneklerini, kültürünü 
herkese farklı konseptlerle 
anlatabileceğimiz işletmelerin 
çoğalması gerekiyor. Bu konuda 
hem özel girişimcilere verdiği 
önem ve destekten dolayı hem 
de tarihi mahalleyi ilçe turizmine 

kazandırmak için yaptığı 
gayretli çalışmalardan dolayı 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen'e teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Akçaabat Belediyesi’nin 
Ortamahalle’nin tarihi 

dokusuna uygun 
olarak restore ettiği 

Ortamahalle’ye değer katan 
konaklar özel girişimciler 
için örnek teşkil ediyor. 

Ortamahalle’deki mevcut 
turizm potansiyeline canlılık 
katan tarihi konaklara yerel 
halkın ve turistlerin yoğun 
ilgisi özel girişimcilerin de 

dikkatinden kaçmadı.
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AKÇAABAT FESTİVALİ
BüyüK CoŞKuylA BAŞlAdı

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 
Festival öncesi yaptığı konuşmada, “Belediyecilik 
sadece şehrin mimarisini ve sokak düzenlemelerini 
yapmak değildir. Bu nedenle ilçemizde 27.’si 
düzenlenen geleneksel hale getirdiğimiz bu festival 
programını çok önemsiyorum. Kültür sanat ve 
turizm şehri olan Akçaabat’a yakışır bir festival 

oluyor. Bu festivallerle kültürümüzü yaşıyoruz 
ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Kültürümüzün 
bu güzelliklerini festivaller aracılığıyla ülkemizin 
başka yöreleriyle paylaşabiliyoruz. Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü’ne ve bu güzel organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden 
herkese iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Festival alanında düzenlenen Akçaabat Festivali Hıdırnebi şenliğiyle ve kortej 
yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında kortej yürüyüşünde canlandırılan yayla 

göçü renkli anlara sahne oldu.
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AKÇAABAT FESTİVALİNDE YOK YOK…

FESTİVAL KAPSAmINDA SPOR 
mÜSABAKALARI YAPILDI

Akçaabatlıların büyük bir özlemle beklediği Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize 
edilen 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali 2 yıllık aranın ardından, muhteşem 
programlar ve etkinliklerle Akçaabatlılarla buluştu. Her yaştan izleyiciye hitap eden etkinliklerle dolu 
festival, Akçaabat halkının yaz akşamlarını renklendirdi.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen 27. Uluslararası 
Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında düzenlenen sokak basketbolu ve plaj voleybolu 

müsabakaları yapıldı.

2 yıllık aranın ardından 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları 
Festivali ile buluşan Akçaabatlılar, gündüz ayrı gece ayrı birbirinden güzel 

halkoyunları gösterileri ile coştu.
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Bulgaristan, Azerbaycan, Gaziantep, Artvin-Arhavi, İstanbul, İzmir-Gaziemir, Silifke, 
Tokat-Turhal yörelerine ait halkoyunları grupları, Akçaabat Folklor Derneği, Muzura 

DOĞDER Halk Oyunları Grubu ve yöresel gruplar festival boyunca hünerlerini gösterdiler. 
Kültür Sanat ve Turizm şehri olan Akçaabat’ta, yurt içinden ve yurt dışından gelen 

halkoyunları grupları Akçaabat halkına muhteşem bir görsel şölen sundu.

Akçaabat Folklor Derneği

Muzura DOĞDER Halkoyunları grubu

Tokat-Turhal Halkoyunları grubu

İstanbul-Sarıyer Halkoyunları grubu

Artvin-Arhavi Halkoyunları grubu

Mersin-Silifke Halkoyunları grubu

Azerbaycan Halkoyunları grubu

İzmir-Gaziemir Halkoyunları grubu

Bulgaristan Halkoyunları grubu

Gaziantep Halkoyunları grubu

HAlK dAnSlArının KAynAŞMA MErKEZİ, 
Horonun BAŞKEnTİ AKçAABAT
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Birbirinden farklı etkinliklerle gündüz ayrı gece ayrı muhteşem gösterilere ev 
sahipliği yapan 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinin ilk 
gecesinde Zeynep Birinci ve Grup Kolpa sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan Mehmet Yılmaz, Cavidan Soytürk ve 
Gizem Kara Akçaabatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.Sanatçıların gösterdikleri 
performanslar Akçaabatlılardan tam not alırken Akçaabatlılar, eğlencenin doruklarda 
olduğu bir gece geçirdi.

Konser sonunda sanatçılara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

AKÇAABAT’TA
DOLu DOLu FESTİVAL
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FESTİVALE DAmGA VuRAN EğLENCE

Festivalin heyecanla beklenen son akşamında Necmi Öksüz, Neco Orkun 
ve Sinan Yılmaz sahne aldı. Sinan Yılmaz konserinin hemen öncesinde havai 
fişek gösterisi yapıldı. Festivalin coşkusu gökyüzüne yansıdı ve gecenin 
karanlığını rengârenk havai fişekler aydınlattı.

Konser alanını hınca hınç dolduran her yaştan yüzlerce Akçaabatlı, Sinan 
Yılmaz’ın birbirinden hareketli şarkılarıyla coştu. Sahneye çıktığı andan itibaren 
Akçaabatlılar Yılmaz’a büyük ilgi gösterip sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. 

Konser sonrası protokol üyeleri 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halkoyunları Festivali’nin anısına tüm sanatçılara ve halk oyunları gruplarına 
plaket takdim etti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ziraat Bankası Müdürü, Nihat Usta, Cemil 
Usta, hasır İnşaat, Met-Sa San. ve Tic. Ltd. Şti, Ak İnşaat, Türkler İnşaat, Özgüneş Ltd Şti, Armada 
Residence, Sera Ay Yapı İnşaat, Sınav Koleji, Çakır İnşaat, Sönmez İnşaat, Güven İnşaat, Gnr Yapı 
İnşaat, Sebat Sürücü Kursu, Yıldızlı Sera Lake Resort Hotel, As Gün Yapı, Erbaşaranlar Petrol, Mobiad 
Üçyıldız, Asya Market, Osmanoğlu İnşaat Hazır Beton, Öztürkler İnşaat, Polfisan, Burmak Ticaret, 
Oto Erman, Yılmazlar Lastik San. İnş,veTic.Ldt Şti, Altıntaş Oto Elektrik ve Hafriyat, Trabzon Şase 
Dingil Sanayi, Zeki Ticaret, Detay Makine San. Tic. Ltd. Şti, Yanıkoğlu Oto Lastik, Kazazoğlu Oto 
Tamirhanesi ve Çelikler İş Makinaları Servisi temsilcileri katıldı. Töreninde sponsorların yanı sıra 
Gazeteciler Cemiyeti’ne, Akçaabat basınına ve 4 gün boyunca festivali sunan Bülent Mumcu’ya da 
plaket verildi. 

27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinin sponsorlarına plaketlerini Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen takdim etti.

FESTİVAL SPONSORLARINA 
PLAKET VERİLDİ

27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivaline katkı sunan sponsorlar 
için plaket töreni düzenlendi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Akçaabat Ziraat Bankası Müdürü Erhan Aydın
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Nihat Usta

Abdullah Aydemir

Asya Market

Burmak Ticaret

Osmanoğlu İnşaat

Zeki Ticaret

Çelikler İş Makineleri

Hasır İnşaat

Sınav Koleji

Sebat Sürücü Kursu

Oto Erman

MOBİAD-Üçyıldız Mobilya

Detay Makine

Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti

Ak İnşaat

Sürmen İnşaat

Özyurt İnşaat

Erbaşaranlar Petrol

Altıntaş Oto Elekt. ve Hafriyat

Yanıkoğlu Oto Lastik

Akçaabat Yerel Basını

Özgüneş Ltd. Şti.

GNR Yapı

Yıldızlı Sera Lake Hotel

Türkler İnşaat

Trabzon Şase Dingil

Kazazoğlu Oto Tamirhanesi

Bülent Mumcu
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HORONuN BAŞKENTİ 
KAYNAŞmA mERKEzİ
HALK DANSLARININ

AKÇAABAT
Dürbinar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 P.K. 61300

Akçaabat / TRABZON
Tel: 0462 227 13 00 
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