
TRABZON   BELEDİYESİ 
 
 

 
Şeffaf, Dayanışmacı ve Katılımcı Belediyecilik  

 
İnsana hizmet kente hizmettir 

Halka açık, şeffaf ve katılımcı bir Belediye anlayışından hareketle kapılarımızı parti 
ayrımı yapmadan, tüm vatandaşlarımıza açık tuttuk.  
Halkımızın ayağımıza gelmesinden ziyade biz halkın ayağına giderek bizzat sorunları 
yerinde dinledik. Makamda 50 bin, makam dışında da 100 bin  olmak üzere toplam 
150 bin dolayındaki vatandaşımızla bizzat yüz yüze görüşerek sorunlarına ortak 
olduk. 
Hizmet; sevgi işi, gönül işidir. Birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörüye dayalı bir yönetim 
anlayışı içerisinde, bu kentte yaşayan her bireyi, şehrin sakini değil, sahibi olarak 
görerek çalışmalarımızı sürdürdük..  

 
Vatandaşı yormayan hizmet anlayışı 

Vatandaşımızı müşteri değil bizim amirimiz olarak görerek çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Tek hesabım vatandaşımıza olan borcumuzdur. Vatandaş amir, bizler 
memur anlayışıyla hizmet üretiyoruz. 
Belediye olarak 1700 çalışanımızla bir aileyiz. Bir aile olarak da iş yapıp vatandaşın 
duasını almak zorundayız. Akşam başımızı yastığa koyarken, huzur içinde ve rahat 
olabiliyorsak, o gün doğru hizmet yapmışız demektir. 
İnsana hizmet ettiğiniz zaman kente de hizmet etmiş olursunuz. Bu anlayışla önce 
insana hizmet ediyoruz. İnsanların ve dolayısıyla da kentin istekleri, sorunları bitmez. 
İyiyi daha iyi, güzeli de daha güzel yapmak için bu görevdeyiz. 

 
 
Daha iyi hizmet, daha iyi birliktelikten doğar 

Hiç kuşku yok ki bir kentin en önemli dinamikleri sivil toplum örgütleridir. Bu 
düşünceyle şehrimizdeki sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıflarla da  sürekli  fikir 
alış verişinde bulunarak onların da yönetime katılmalarını sağlıyoruz.  
Böylece kentimize hizmet etme noktasında güzel bir birliktelik ve dayanışma örneği 
sergiliyoruz. 
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Belediye başkanlığına aday olduğumuz ilk günden itibaren, Belediye ile Üniversiteyi 
barıştırma sözü vermiştik.  
Çünkü, bu kenti kalkındırmak istiyorsak, beyin gücünü yerel hizmetlerde kullanmak 
zorunda olduğumuzu çok iyi biliyorduk. 
Bir yıllık görev süremiz içerisinde bu sözümüzü yerine getirerek Üniversitemiz ile çok 
güzel işbirliğine girdik.  
Kentimizin geleceği ile ilgili önemli proje çalışmaları başlattık. Kalkınma mahallesi 
parkı Fikir projesi ile Kent bilgi sistemi projeleri bunlardan en önemlileridir. Üniversite 
ile olan işbirliğimiz artarak devam edecektir. 

 
Gençlik, geleceğini şimdiden şekillendirmelidir 

Geleceğimizin en önemli teminatları gençlerimizdir. Bu düşünce ile gençlerimizin 
görüş ve önerilerine de büyük önem veriyoruz. Onların gelecekte değil bugün 
yönetime katılmalarını sağlamak amacıyla sürekli görüş alış verişinde bulunuyoruz.  
Bu doğrultuda Gençlik Merkezimizi aktif hale getirerek gençlerimizin hizmetine 
sunduk.  
Yerel Gündem 21 programı çerçevesinde Türkiye’nin yanısıra, İtalya, Romanya ve 
Letonya’dan gençleri  bu Gençlik merkezinde ağırladık.  
Onlarla toplantılar düzenleyerek Trabzon ve Belediye çalışmaları hakkında 
bilgilendirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecektir. 
 

Muhtarlarımız mahallelerinin en büyük mülki amiridir 
Muhtarlarımızı mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen ve en sorumlu amirleri olarak 
görmekteyiz. Bu düşünce ile onları birer Başkan yardımcısı olarak kabul edip, 
mahallelerinin her türlü sorunlarına ortak olduk. 
Mahallelerdeki sorunların biran önce tespiti ve çözümlenebilmesi için, 
muhtarlarımızla, 4 kez “Muhtarlar Toplantısı” düzenledik.  
Bu toplantılarda kendilerinden mahalleleri ile ilgili raporlar alarak, bu raporlardaki 
sorunları öncelik sırasına göre ilgili birimlere havale ederek, programa aldırdık.  
Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda teknik elemanlarımızla birlikte mahallelere 
giderek sorunları bizzat yerinde inceleyip giderme noktasında katkı sağladık. 
Çalışma dönemimiz içersinde muhtarlarımızla olan, kentin sorunlarını çözme 
noktasındaki birlikteliğimizin, artarak devam etmesi görüşündeyiz.  
 

Sosyal Belediyeciliğe Önem Verdik 
• Seçim öncesi önemli vaatlerimizden biri de sosyal belediyeciliğe önem 

vermekti. Bir yıllık süre içerisinde bu anlamda çok önemli adımlar attık. 
Hizmetlerimizi sadece alt ve  üstyapı hizmetleriyle sınırlamayıp, İmkanlarımız 
ölçüsünde yardıma muhtaç ailelere maddi ve manevi her türlü yardımı yaptık. 

• Yardıma muhtaç ailelerin giyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, “İkinci El 
Giysi Mağazasını” hizmete açtık. 1 Haziran 2004 tarihinde açılan 
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mağazamızdan bu güne kadar 10 Bin dolayında yardıma muhtaç vatandaş 
yararlandı. Mağazaya birçok firma birinci el giyecek ve ayakkabı bağışlayarak 
katkıda bulundu.  

• Daha önce 111 aileye (450 kişi) mesai günlerinde aşevi ile verilen bir öğün 
yemek uygulamasını 2005 yılından itibaren kaldırarak yardım alan aile sayısını 
229’ye (945 kişi) çıkartıp, her ay düzenli olarak 14 çeşit kuru gıda verilmesine 
başlandı. Bu uygulama ile daha fazla kişiye yardım yapılırken, ayda 65 Milyar 
lira (65 Bin YT), yılda ortalama 700 milyar lira(700 Bin YTL)  tasarruf sağlandı. 

• Belediye ye personel alımları tamamen hükümetin iznine bağlı olduğu için iş 
için başvuranları daha çok özel sektörde istihdam etmeye çalışıyoruz. Özel 
sektör yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 80 dolayında gencimize 
iş istihdamı sağladık. 

• Ramazan ayı süresince her akşam Belediye yemekhanesinde 200 dolayında 
vatandaşa iftar yemeği verildi.  

• 225 aileye (955 kişi) günde 584 adet ekmek yardımı yapılıyor. 

• Okulların açılmasıyla 1000 dolayında yardıma muhtaç öğrenciye kırtasiye, 
önlük, ayakkabı, pantolon gibi çeşitli giyecek yardımı yapıldı. 

• Köy okullarına yardım kampanyası çerçevesinde Arsin Karaca Köyü 
ilkokulunda eğitim gören 31 öğrenciye çeşitli giyecek yardımları yapıldı. 

• Yardıma muhtaç 5 aileye çeşitli ev ve mutfak eşyaları ile giyecek yardımı 
yapıldı. 

• Ekonomik durumu iyi olmayan 5 çiftin evlenmeleri için salon kiralama ve düğün 
eşyası yardımı yapıldı. 

• Ekonomik durumu iyi olmayan başarılı 41 dolayındaki öğrenciyi çeşitli 
dersanelere yerleştirdik. Bazı öğrencilere ise burs sağladık. 

• Engelli vatandaşlarımıza 160 parça tekerlekli sandalye ve diğer malzemeler 
verildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür merkezimizde engelli vatandaşlarımız 
için tuvalet ile çocuk altı değiştirme yeri yapıldı 

• Camiler haftası ve Ramazan ayı nedeniyle şehir merkezindeki tüm camilerin iç 
ve çevre temizlikleri yapıldı.  

• Cenaze hizmetlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi için Mezarlıklar 
müdürlüğümüzü vatandaşların kolayca bulabileceği bir yere aldık. Cenaze 
sahiplerinin araç talepleri yerine getirildi.  

• Şehir genelindeki tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yanı sıra bazı 
mezarlıkların çevre duvarları boyatılarak güzel görünüm kazandırıldı.  Boztepe 
mezarlığının çevre duvarları yapılarak koruma altına alındı.  

• Sülüklü mezarlığında Dini bayram ve Cuma günleri hoparlörden Kuran okuma 
sistemi başlatıldı. 

• Halka Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile koordine sağlanarak bayanlara yönelik el 
sanatları kursları açtık. 

• Mağdur durumdaki  108 asker ailelerine ayda 12.4 milyar  lira “Asker ailesi 
maddi yardımı” yapıldı. 

 3



• İtfaiye müdürlüğümüzde düzenlediğimiz eğitim çalışmaları sonucunda 
kurtarma ve söndürme ile ilgili eğitim seminerleri düzenledik. 

• Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğini ayağa kaldırdık ve üye belediyelerimize 
yönelik eğitim çalışmalarına başladık. Birlik, daha sağlıklı hizmet verebilmesi 
için yeni binasına taşındı. 

• İnternette web sayfası oluşturup çalışmalarımızı ve belediye-kentimiz ile ilgili 
bilgileri güncelleştirerek hizmete açtık. Ayrıca, İnternet sayfasında Belediye 
Gazetesi hazırlayıp tüm haberlerin fotoğraflı bir şekilde yayınlanmasını 
sağladık.  ( www.trabzon-bld.gov.tr ) 

• Fatih mahallesinde bulunan Kreşimizi yenileyerek, daha önce 20 olan öğrenci 
sayısını 40’a çıkardık. 

• Belediyemize ait Karadeniz-1 adlı gemimizi yeniden düzenleyerek daha 
güvenli ve kullanışlı hale getirdik. Gemi seferlerinden 25 bin vatandaşımız 
faydalandı.     

 
 

Sağlık Hizmetleri 
• Bir yıl içinde 9701 Hasta muayene edildi (Personel ve bakmakla yükümlü 

oldukları yakınları). 

• 1238 hasta vatandaşlarımıza ücretsiz ambulans hizmeti sunduk.Şehir içi 
nakillerinden ücret alınmamaktadır.İl dışı için yakıt masrafı karşılığında hasta 
nakli yapılmaktadır. 

• 2556 hastaya reçete karşılığı ücretsiz ilaç temin edildi. 

• 642 hastaya da kan temin edildi (organizasyon ile). 

• Diyaliz hastalarını her gün evlerinden alıp hastanelere gidip gelmeleri için 
ambulansları  tahsis ettik.Haftada 40 diyaliz hastası , ayda yaklaşık 160 hasta 
taşınmaktadır. 

• Ücretsiz sağlık hizmeti olarak Sağlık müdürlüğümüz bünyesinde 3151 kişinin 
kan şekeri, kolesterol, kan grupları, trigliserid gibi ölçümleri yapıldı. 

• Trabzon Belediyesi olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün başlattığı 
“Sağlıklı Şehirler Projesi” kapsamında “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği”ne 
ve Ulusal Ağ’a üye olduk. Çalışmalarımız sürmektedir. 

 
 
Eğitim ve Kültürel Faaliyetler  

• Trabzon’un kendine has  sosyal ve kültürel bir kimliği vardır. Bu kimliği 
korumak ve geliştirmek amacıyla  Eğitim ve kültürel faaliyetlerimize ayrı bir 
önem verdik.Çeşitli kurum ve kuruluşlarla halkımızı bilgilendirme toplantıları 
düzenledik.   

• Atatürk Köşkünü sosyal ve kültürel etkinliklere açtık. 

 4

http://www.trabzon-bld.gov.tr/


• Şehrimizin en gözde yerinde bulunan ve yıllardan beri atıl durumda bulunan 
tarihi Kızlar manastırının bakım ve temizliği yapılarak yerli ve yabancı 
turistlerin hizmetine sunuldu. 

• TÖMER ile ortaklaşa olarak “Trabzon’da Edebiyat, Edebiyatta Trabzon” konulu 
sempozyum düzenlendi.  

• Kanser Hastalığına karşı verdiği mücadele ile herkesin takdirini kazanan Sibel 
Kalaycı’nın yazdığı “Kansere Gülümsemek” adlı kitabı için imza günü 
düzenledik. 

• İstanbul Ferti-jin Tüp Bebek Merkezi ile ortaklaşa olarak Kadın Sağlığı ve Tüp 
Bebek Tedavisinde son gelişmeler konulu seminer düzenledik. 

• Üniversite sınavına girecek gençlerimize moral vermek ve onları sınav 
stresinden uzaklaştırmak amacıyla “Gençlik Şöleni”  düzenlendi.  

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Volkan Konak’ın katıldığı 
“Cumhuriyet Konseri” düzenledik. Belediye önünde düzenlenen bu konsere 15 
bin dolayında vatandaş katılarak Cumhuriyeti doyasıya kutladı. Konserde 
havai fişek gösterilerinin yanı sıra Atatürk posterleri ve Türk bayrakları 
dağıtıldı. Bayram nedeniyle Valilik önünden Atatürk alanına kadar “Cumhuriyet 
Yürüyüşü” yapıldı.    

• Cumhuriyet etkinlikleri çerçevesinde 2 bin Türk bayrağı ile 3 Bin Atatürk 
Posteri bastırılıp ücretsiz olarak dağıtıldı. 

• 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik şiir 
kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlendi. 

• Foto Forum Derneği ile işbirliği yapılarak  Trabzon konulu fotoğraf yarışması 
düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye giren fotoğraflar kitaplaştırıldı. 

• Belediye Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları oluşturularak ücretsiz 
konserler verildi. 

• Yaz mevsimi boyunca hafta sonları şehrin muhtelif yerlerinde açık havada 
“Kemençe ve Horon Saati” düzenleyerek vatandaşların hoşça vakit 
geçirmelerini sağladık. 

• Özel bir dershane ile işbirliği sonucu  öğrencilere yönelik ÖSS bilgilendirme 
toplantısı düzenledik. 

• Trabzon Devlet Tiyatrosu ile işbirliği sonucu daha önce tiyatroya hiç gitmemiş 
öğrencileri tiyatroya getirerek küçük yaşlarda tiyatro sevgisini aşıladık. 

• Trabzon’un tarihsel kimliğinde önemli rol oynayan surlar ışıklandırıldı. 
 
 

Denetim ve Esenlik Hizmetleri 
• Halkın sağlığına önem veren bir anlayışla Zabıta ekipleri denetimlerini 

yoğunlaştırdı. Bir yıllık süre içerisinde yapılan denetimlerde 7500 esnaf 
denetlenmiş olup, 780 esnaf hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yine bu süre 
içerisinde  581 adet yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi.  

• Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin gerek araç, gerekse de yaya trafiğini 
aksatarak gelişigüzel satış yapan seyyarlarla ilgili önemli çalışmalar başlattık. 
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• Özellikle moloz mevkiindeki seyyarların gelişigüzel satış yapmalarını önlemek 
amacıyla yeni yer yaptık. Böylece seyyarların büyük bir bölümüne burada yer 
vererek gelişigüzel yerlerde satış yapmalarını önledik. Bu yöndeki çalışmalar 
devam etmektedir.  

• Şehrimizin estetik görünümünü bozan, cadde ve sokaklarda yaya geçişlerini 
engelleyen 85 adet tezgah kaldırıldı. 

• Perakende kadınlar hali ile perakende balık hali günün şartlarına göre yeniden 
düzenlendi. 

 
 
Alt ve Üst Yapı Çalışmaları  

Alt ve üst yapısı ile çağdaş bir kent 
Asfalt Yol 140.000 m2   (15 km) 
Betonlama 940 m3 
Beton Parke  961 m2 
Taş Parke 528 m2 
Tretuvar 321 m3 
Bordür  1.125 m 
Kanalizasyon-Bax 12.000 m 
Yeni Yol Açma ve genişletme 9.000 m 
Döşenen PVC su borusu        4100  m 
Döşenen atık su borusu (PVC+Büz)          6950 m 
Yeni su abonesi                                              2.998 ad 

 
1.2 Trilyonluk Yeni  Araç ve İş Makinesi 
1 adet lastik tekerlekli yükleyici 
1 adet lastik tekerlekli kazıyıcı yükleyici 
2 adet hidrolik kırıcı 
1 adet ataşmanlı mikro yükleyici 
2 adet paletli ekskavatör 
5 adet 15 m3 damperli kamyon 
3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı 

 
 

Eğitim Kurumlarına Yapılan Hizmetler 
• Sanat lisesi bahçesine 3 Bin m2 asfalt 

• Atatürk İlköğretim Okulu bahçesi 600 m2 asfalt 

• İmam Hatip lisesi bahçesi 100 m2 asfalt 

• Çamoba İlkokulu bahçesi 750 m2 asfalt 
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• Cudibey İlköğretim okulu bahçesi 1300 m2 betonlama 

• “Hami Kurum” projesi kapsamında Gazipaşa İlköğretim okulundaki eksikleri 
giderme noktasında çalışmalar başlattık. 

• Arsin’in Karaca Köyü İlkokuluna çeşitli okul araç gereci gönderildi. 

 

Mahalle bazında bazı önemli Alt ve üst yapı çalışmalarımız: 
• Hiç kuşku yok ki, bir şehrin gelişmişliğinin en önemli göstergesi alt yapı 

yatırımlarıdır. Trabzon tarihi bir kent  ve hızlı gelişme kaydetmesi beraberinde 
alt ve üst yapı sorunlarını da getiriyor. Bu düşünceden hareketle  alt ve üst 
yapı çalışmalarını ciddi bir program dahilinde ele aldık.  

• Yık yap mantığı ile hareket etmeyerek alt yapı çalışmalarımızı günlük veya bir 
yıllık değil, uzun vadeli kalıcı olmasına özel önem verdik. Bu çalışmaları 
yapabilmemiz için öncelikli olarak araç ve iş makinesi parkımızın güçlü olması 
gerekiyordu. Bunun için 15 adet yeni araç ve iş makinesi satın alarak 
hizmetlerin vatandaşlara daha sağlıklı ve süratli bir şekilde ulaşmasını 
sağladık.  

• Bu çağda şehir merkezine 2-3 km uzaklıkta bulunan bazı mahallelerimizdeki 
cadde ve sokaklarda ulaşımın sağlanamadığını ne yazık ki üzülerek tespit 
ettik. 70 yıldan beri ulaşım sağlanamayan Boztepe Kırkbattal (Tarih Sk.) sokak 
ile Erdoğdu Yasemin sokak (Buradaki çalışma halen devam ediyor) Öncelikli 
olarak ele alınarak vatandaşlarımızın yol özlemini giderdik. Bu yöndeki 
çalışmalarımız artarak devam etmektedir. 

• Ayrıca, başta Maraş caddesi olmak üzere şehrin trafik yönünden yoğun olan 
bazı ana caddelerinde bozuk  asfalt ve tretuvarlar yeniden ele alınarak 
düzenlendi.  

• Örnek sokak çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinde bazı sokaklarımızı 
yeniden düzenleyerek modern görünüm kazandırdık. Bu kapsamda Royal 
sinemalarının bulunduğu Cudibey mektep sokak yeniden düzenlenerek örnek 
sokak haline getirildi. 

• Kentimize gelen yabancıların gezintilerini kolaylaştırmak amacıyla yeni yön 
levhaları konuldu. 

• Kent mobilyaları çağdaş standartlara kavuşturulmaya başlandı. Bu kapsamda 
belediye otobüs duraklarının bir kısmı yenilendi. 

• Önemli turizm merkezlerinden biri olan Atatürk Köşkü çevresindeki apartman 
ve villaların kanalizasyon suları daha önce foseptik çukurlara akıtılıyordu. Bu 
çukurlardan sızan pis sular Köşk yoluna akıp, çevreye pis koku ve tehlike 
saçıyordu. Bu durumu dikkate alarak 600 metrelik kanalizasyon çalışması 
gerçekleştirdik. Böylece buradaki apartman ve villaların atık suları foseptik 
çukurlar yerine tek bir kanalizasyonda toplanmış oldu. 

• Atatürk Köşk’ü yolu gidiş dönüş olarak genişletilip yeniden asfaltlandı. Böylece 
turist otobüsleriyle daha rahat ulaşım sağlandı. 

• 1 No’lu Beşirli-Uğurlu bağlantısını sağlayan Güvelioğlu caddesi 2.5 km 
uzunluğunda 15 metre genişliğinde bağlantı yollarıyla birlikte asfaltlanıp 
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tretuvar yapıldı. Yol güzergahındaki dereler dolgu yapılarak menfezler 
konuldu.  

• 1 No’lu Beşirli mahallesi Eğitim caddesi, arka sokak, altınşehir caddesi, Yavuz 
Sokak asfalt- betonlama yapıldı. 

• 1 No’lu Beşirli mahallesi Rüzgarlıbahçe sokak (300 mt) yolu yapılarak 
asfaltlandı. Yola merdivenli tretuvarlar da yapılarak yayalara kolaylık sağlandı. 

• 1 No’lu Beşirli Mahallesi Demirciler sokak da  300 metre beton yol yapılarak 
vatandaşlar çamurdan kurtarıldı.  

• Beşirli mahallesi Eyüboğlu deresi üzerinde 170 metre uzunluğunda baks 
yapıldı. 

• 2 No’lu Beşirli Mahallesi Yeni Cami arkası, 23 No’lu Sokak, 17 No’lu Sokak, 
21-22 No’lu Sokak Edalı Sokak, Dayıoğlu sokak asfalt-betonlama yapıldı. 

• Toklu Mahallesi  Fatih İlköğretim okulu çevresi, verimli sokak, 9 No’lu sokak, 
Sağlam sokak asfaltlama-betonlama yapıldı. 

• Soğuksu mahallesi Küçükbahçe sokak da bağlantılarıyla birlikte 800 metrelik 
yeni imar yolları yapıldı. Bu yolların yapılmasıyla Erdoğdu Belde 1 bloklarının 
batısından Soğuksu bağlantısı sağlandı.  

• Soğuksu Camialtı sokakta 500 metrelik yeni imar yollarının yapımı devam 
ediyor. Bu yolların yapılmasıyla buralardaki arsalarda inşaat yapılma 
çalışmaları hızlanacak. Buralardaki yerleşim alanlarının kanalizasyon ve atık 
su sorunu çözüme kavuşturulması için 300 mt uzunluğunda menfez yapıldı. 

• Soğuksu mahallesi Köşk arkası Çamoba caddesinde 200 metrelik genişletme 
çalışması yapılarak asfaltlandı. 

• Erdoğdu Soğuksu caddesi 700 metrelik kısmında altyapı ve üst yapı 
çalışmaları yapılarak yol daha kullanışlı hale getirildi.. 

• Erdoğdu Köseoğlu caddesi asfalt ve tretuvarları yapıldı.  

• Aydınlıkevler Mahallesine Turgut Özal Bulvarının devamı olan 300 metrelik 
yeni yol açma çalışmalar devam ediyor. Bu yolun açılmasıyla Tanjant 
yolundan Aydınlıkevler-Yeşiltepe-Erdoğdu bağlantısı sağlanmış olacak. 
Ayrıca, bu yol güzergah üzerinde modern semt pazarı yapılacak. 

• Aydınlıkevler 12 No’lu sokak 300 metre yeni yol açıldı 

• Karşıyaka 17 No’lu sokakda 250 metre yeni yol açıldı. 

• Soğuksu Kemal Ülker Caddesi genişletilip asfaltlandı. 

• Yeşiltepe Veda sokak(Migros arkası) 200 metre yeni yol açıldı. 

• Aydınlıkevler mahallesinde toplam uzunluğu 4 km’yi bulan yeni imar yolları 
açılarak stabilize serildi. 

• Aydınlıkevler mahallesinde yeni yapılan Camiinin genişleme alanı açılarak 
Turgut Özal yoluna bağlantısı çalışması devam ediyor. 

• Boztepe yolunun Hastane -Tugay arasında ki tehlikeli virajlar ortadan 
kaldırılarak yol genişletiliyor. 
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• Beştaş Köyünde kullanılmayan tarihi yol yeniden açılarak 200 metre yeni yol 
yapılarak bağlantısı sağlandı. 

• 2 No’lu Bostanci Mahallesi Cami altında 500 metre yeni imar yolları açıldı. 

• Bahçecik mahallesi dik Sokak(Yenicuma arası köprü yanı) 200 metre beton 
yol yapıldı. 

• Fatih Sanayi Sitesi iç yolları ve İpekyolu Ayakkabıcılar sitesi asfaltlandı. 

• Çömlekçi Mahallesinin Tanjant yoluna en kısa mesafeden yaya ulaşımını  
sağlamak  amacıyla iki ayrı noktadan merdivenli yollar yapıldı. 

• Bostancı Mahallesi Çile sokak  ve ark boyu sokak da istinat duvarı ve yol 
yapıldı. 

• Kaymaklı mahallesi Ardıç sokak ve civarı asfaltlandı 

• Kalkınma Mahallesi İkizevler arkası, Bostancı mezarlık yolu ve Değirmendere 
Sezai Uzay 14 no’lu sokak da istinat duvarı yapıldı. 

• Esentepe mahallesi futbol sahası genişleme çalışmaları devam ediyor. İstinat 
duvarları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte futbol sahası daha geniş bir alanda 
hizmet verecek. 

• 1 No’lu Beşirli mahallesi Kınalıtaş caddesinde istinat duvarı yapıldı. 
 
 
 

Park Bahçe Hizmetleri 
Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent bırakma anlayışıyla park, 

bahçe ve yeşillendirme  çalışmalarına büyük önem verdik. Mevcut yeşil alanlarımızı 
koruyup bakımını yapmanın yanısıra, vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği yeni 
parklar ve yeşil alanlar yaparak hizmete açtık.  

 
Çağdaş ve yeşil bir kent, mutlu bir yaşam 

Hizmete açılan parklar 
• Toklu mahallesi Dostluk Parkı 

• Değirmendere mahallesi Şehit Piyade Er Hasan Aydın Parkı 

• Boztepe Yavuz selim Parkı 
 
Yeşil Alan Çalışmaları 

• Oluşturulan Yeşil alan miktarı  : 5.700 m2 

• Bozulup çim ekilen alan          : 3.010 m2 

• Dikilen mevsimlik çiçek fidesi   : 70.199 Adet 

• Dikilen Ağaç ve çalı fidanı        : 14503 Adet 
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Geleceğimizin güvenceleri olarak gördüğümüz çocuklarımızın her türlü tehlikeden 
uzak bir şekilde oynamalarını sağlamak amacıyla mevcut çocuk oyun alanlarını daha 
düzenli hale getirip yeni  oyun alanlarıyla takviye ettik.  
Bu kapsamda       Aydınlıkevler, Değirmendere, Soğuksu, Kemerkaya, Boztepe ve 3 
No’lu Erdoğdu  Mahallelerinde yeni çocuk oyun alanları  yapıldı. 
Ayrıca, Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği sonucu Türk-Macar Dostluk parkı çocuk 
bahçesi ve oyun alanları ile Değirmendere’de, pazarkapı ve Kemerkaya Mahallerinde 
bulunan mevcut çocuk oyun alanları da yenilendi. 
 
 

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Yapılan Çalışmalar 
• Şehrimiz için çok büyük önem arzeden Esiroğlu içme suyu arıtma tesisleri ile ilgili 

çok önemli çalışmalar başlattık. Öncelikli olarak, tesislerde yıllarca çalışan, 
konusunda uzman kimya mühendisi bir arkadaşımızı tesislerin başına atadık.  

• Galyan deresindeki regülatör eleğinin yıpranmış ve arızalı olması nedeniyle 
buradan tesislere su alınamıyordu. Kendi imkanlarımızla buradaki eleği tamir 
ederek kısa sürede Galyan deresinden de tesislere su alıp şehre verilmesini 
sağladık.  

• Filtre ünitelerinin kumları yenilendi ve kum takviyesi yapılarak daha sağlıklı arıtma 
yapılmaya başlandı. 

• Ağır metaller yönünden TÜBİTAK kurumuna analizler yaptırdık. Analizler sonucu 
suyumuzun ağır metaller açısından T.S 266 suların içilebilir değerinin çok altında 
olduğu ve bazı ağır metallerin de hiç çıkmadığı görülmüştür. 

• Ayrıca, Atasu barajı alanının koruma altına alınması için valilikçe ortaklaşa olarak 
çalışma başlattık. 

 
 

 
Temizlikte Şampiyon Kent 

Avrupa’da bile en pahalı temizlik yapılan kent  hiç kuşkusuz ki Trabzon’dur. Şehrin 
dörtbir yanında 24 saat sürekli temizlik yapıyoruz. Bizim temel hedefimiz kirletmeden 
temizlemektir.  

 Sağlıklı toplumlar için sağlıklı çevre 
Bunun için mahalle toplantılarıyla, büroşürler, el ve hoparlör ilanlarıyla vatandaşları 
uyarıp daha duyarlı olmalarını sağlıyoruz. Çeşitli eğitim kurumları ve Sivil toplum 
kuruluşları ile çevre eğitimi çalışmaları yaptık. 
Temizlik çalışmalarının daha etkin ve süratli yapılabilmesi için yeni çöp arabaları ve 
süpürge araçları satın alarak temizlikteki araç parkımızı genişlettik. 
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Beş adet arazözle mahallelerde kurulan semt pazarlarının yanısıra, Şehrimizin başta 
ana caddeleri olmak üzere, birçok cadde ve sokak program dahilinde yıkanıp 
temizlenmektedir. 
 

 Çocuklarımızın geleceği için yaşanabilir bir çevre 
1 nolu Beşirli Mahallesinde 400 dairede pilot bölge uygulaması ile  evsel katı atıkların 
geri kazanım projesini başlattık. Bu uygulamadan alacağımız sonuca göre kentin 
diğer mahallelerinde de aynı uygulamayı başlatacağız. 
JICA(Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı) ile işbirliği yapılarak Karadeniz 
Bölgesinde Katı Atık yönetimi konusunda çevre bilincini geliştirme çalışması 
yapılarak rapor haline getirildi. 
Haşere ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Katı Atık depolama yeri sürekli 
olarak ilaçlanıp, kireçleme yapıldı.  
Bütün bu çalışmalarımızda ki amac; temizlikte Şampiyon bir kent ortaya çıkarıp, 
Trabzon’u dünyanın en temiz kentleri arasına sokmaktır.     
 

 

Sportif Faaliyetler 
                 24 Şubat Trabzon’un kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen 
Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Halk koşusu Trabzon’un spor kenti anlayışına 
uygun olarak düzenlendi. Ödüllü fotoğraf yarışması ve Satranç turnuvası düzenlendi. 
                 Belediyespor kulübünü güçlendirdik. Mevcut branşlara bayan hentbol 
takımı ile yüzme branşını ekleyerek daha fazla gencimize spor yapma imkanı 
sağladık. Belediyespor bünyesinde 8 branşta 800 dolayında sporcu spor 
yapmaktadır.  
                 Sporcularımız Türkiye’nin yanısıra, Avrupa ve Dünya da büyük başarılara 
imza atarak hem kentimizin, hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağladılar. Belediye 
olarak başarılı sporcularımızı ödüllendirdik. 
                  Cemal kamacı Spor kompleksinin fiziki şartlarının yanısıra araç ve 
gereçlerini yenileyerek vatandaşlara spor yapma imkanı sağlandı. 
                 Trabzon’umuzun göz bebeği Trabzonspor’a her türlü konularda yardımcı 
olduk. 
                  Amatör spor kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik durumu dikkate 
alarak imkanlarımız ölçüsünde malzeme yardımında bulunduk. 
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BÜYÜK PROJELER 
 

           Kentsel Dönüşüm Projesi 
• TOKİ ile ortaklaşa olarak Zağnos ve Tabakhane dereleri Kentsel Dönüşüm 

Projesi çalışmaları başlatıldı.Bu çalışmalar kapsamında kamulaştırılması için 
Zağnos vadisinde 304 adet, Tabakhane vadisinde de 243 adet bina tespit 
edildi. Ayrıca, Kentsel dönüşüm Projesi çerçevesinde Bahçecik mahallesinde 
iki ayrı yerde toplam 58 dönüm arazi satın alındı. Zağnos vadisindeki taşınmaz 
sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Mahkemeye gitmeden anlaşmayı 
umuyoruz. Kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra buralardaki 
binaları yıkıp yeşillendirme çalışmalarına başlayacağız. 

           AB Fonlarından yardım 
• Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için şehrimizin kültür, tarih ve eğitim 

konularında projeler geliştirdik. Bu şekildeki projelere destek veren AB 
fonlarına müracaat ederek, projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda, AB sunduğumuz projeler şunlar: 
Hamamizade Kültür Merkezi, Boztepe Kültür ve Eğitim Merkezi, Kent Bilgi 
Sistemi, Ganita ve Çevresi Düzenleme Projesi, Kızlar Manastırı ve Çevresi 
Düzenleme Projesi  

 
Şehir içi trafik sorunu 

• Trabzon Şehrinin başlıca sorunlarından biri haline gelen şehir içi trafik 
sorununu asgariye  indirebilmek için Trabzon Kentiçi Ulaşım Etüd çalışması 
yapılmaktadır. Kent içi toplu taşıma araçlarının (otobüs, dolmuş ve minibüs) 
güzergahları, durak yerleri ve toplanma yerleri halihazır haritalar üzerine 
işlendi. Bu çalışmalarımız kapsamında yol güzergahları gözden geçirilerek  
mevcut kavşakların durum tespitleri yapıldı. Kent içi ulaşım etüdü 
çerçevesinde yeni trafik düzenleme çalışmalarına paralel olarak Belediye 
otobüs işletmemizin işletme maliyet analizleri  yapılarak daha sağlıklı çalışma 
düzenine getirilme çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
 

  Hafif Raylı Sistem 
• Kentimizin en önemli sorunlarından biri de Kent içi ulaşım sorunudur. Belediye 

olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde kentin ulaşım sorununu kısa, orta ve 
uzun vadeli çalışmalar olarak belirledik. Hafif raylı Sistem orta vadeli ulaşım 
programımız içerisindedir. Raylı sistem konusunda KANADA SNC-LAVALİN 
fırmasına fizibilite çalışması yaptırdık. Fizibilitenin nihayi raporunun 
sunumunda raylı sistem yol güzergahı belirlenmiş, taşınacak yolcu miktarları, 
ara istasyonlar ve sistemin mekanik tertibatı raporu da sunulmuştur. 

• Hazırlanan rapor sunumu tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılmıştır. 
Rapor DLH’ya sunulmuş olup, DLH yetkililerinin yol güzergahında yapacakları 
incelemeden sonra projenin onayı için DPT’ye gönderilecek. DPT’nin 
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onayından sonra uygulama projesinin yapımı ve yapım işi için finans temini 
konusunda girişimler yapılacak. 

 
  Kalkınma Fikir Projesi 

• Kalkınma Mahallesi nde belediyemize ait 10.5 dönüm arazi üzerinde yapılması 
planlanan Park için Bölgesel fikir projesi yarışması düzenledik. Yarışma 
08.11.2004 tarihinde başlayıp 04.02.2005 tarihinde sonuçlandı. Yarışmaya 24 
proje katılmış olup dereceye girenler sergilenerek halkımızın bilgisine sunuldu. 
Yarışma sonunda birinci gelen projeyi en kısa zamanda  hayata geçirip hem 
kalkınma mahallemize hem de şehrimize modern bir park kazandıracağız. 
 
Kent Bilgi Sistemi 

• Trabzon İli bütününden başlayarak kent merkezine doğru, konumsal ve 
konumsal olmayan verilerin, tasarlanacak bir veri tabanında toplanması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç etrafında planlama, mülkiyet, afet yönetimi, doğal 
çevrenin korunması, kültürel ve tarihi eserlerin korunması için konumsal veri 
tabanı oluşturulacaktır. Bir yandan tüm boyutlarıyla kentin bilgisayar ortamına 
aktarılması, diğer yandan kentsel hizmetlerin internet üzerinden 
yürütülebilmesi için gerekli alt yapının hazırlanarak yurttaşların hizmetine 
sunulacağı bir içerik tasarlanmaktadır. 
Bu sistem sonucunda; yerleşime uygun alanlar, endüstriyel alanlar, tarıma 
elverişli alanlar belirlenebilir. Doğal afete maruz kalabilecek bölgeler bu 
konumsal analizler ile belirlenerek gerekli önlemler önceden alınabilir. Vergi 
kaçakları (Emlak, ilan vb.) önlenerek ekonomik katkı sağlanacak. İnternet 
üzerinden veri paylaşımı gerçekleştirilerek kamu kurumları ve özel kurumlar 
arasında veri paylaşımı gerçekleştirilecektir.  
Katı Atık Sorunu  

• Sadece şehrimizin değil bölgemizin en önemli sorunu hiç kuşku yok ki, katı 
atık sorunudur. Göreve geldiğimiz günden beri bu sorunun çözümü için ciddi 
adımlar atık. Trabzon Rize Katı Atık Birliği’ni (Tirab-Ri-Kab) aktif hale getirdik. 
Merkezi hükümetle çok iyi işbirliği yaparak bu sorunun en kısa zamanda 
çözümlenmesi gayreti içerisinde olduk. Çevre ve Orman Bakanı hemşehrimiz 
Sayın Osman Pepe de bu sorun üzerinde çok önemle duruyor. Şu ana kadar 
yaptığımız çalışmalarda bu sorunun 2006 yılında çözümleneceği kanaatini 
taşıyorum. Bu projenin tamamlanmasıyla deniz sahillerine artık çöp 
dökülmeyecektir. 
Tanjant Yolu 

• Trabzon’un en önemli sorununun Tanjant yolu olduğu bilincinden hareketle 
merkezi hükümetle güzel bir işbirliği sonucu kamulaştırma çalışmalarını hızlı 
bir şekilde yürüttük. 71 parselde kamulaştırma işlemi yapıldı. Bu parsellerin 58 
tanesi ile anlaşmalı, 13 tanesi ile de mahkeme kararıyla kamulaştırıldı. Yapılan 
kamulaştırma işlemlerinde parsel maliklerine toplam 17.138.474.49-YTL 
kamulaştırma bedeli ödenmiş olup, bu yol güzergahında kalan 58 adet bina 
yıkılarak yola terk edilmiştir. 
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Sahil Yolu 
• Sahil Yolunun Kıyı Revizyon İmar Planına İşlenmesi ile ilgili Meclis kararı 

alındı (Beşirli-Ganita arası). Bunun dışında sahil yolunun I. Kısmı ile ilgili 
(Beşirli Deresi-Tanjant Üstgeçit) arası kıyı kenar çizgisi yeniden tespit edildi ve 
Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.  

 
Doğalgaz  

• Doğalgazın şehrimize bir an önce getirilmesi için alt yapı çalışmaları başlatıldı. 
Trabzon’a gelecek olan Doğalgaz İran Doğalgazıdır. Belediye olarak boru 
iletim hattı ihalesiyle eş zamanlı olarak gaz dağıtım ihalesinin yapılması 
yönünde sivil toplum örgütleriyle karşılıklı olarak görüşmeler yaparak ilimize 
doğalgazın bir an önce gelmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Doğalgazın ilimize gelmesi sürecinde alt yapı çalışmalarına yardımcı olmak 
amacıyla KTÜ ile ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmayla Kent bilgi Sistemi 
birimi kurarak coğrafi bilgi sistemleri, adres bölge sistemleri, alt yapı ağının 
belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 
Tekel Binası 

• Belediyemize ait olan Tekel Binasının bulunduğu alanın nasıl değerlendirilmesi 
konusunda anket çalışması yapıldı. 

 Ankete toplam 10.048 kişi katılmış olup, elde edilen sonuçlar şöyle: 
 

Sadece Belediye Binası Olarak 1.490 %15 

Sadece Alışveriş Merkezi Olarak 1.807 %18 

Belediye, Alışveriş-İş Merkezi, Sosyal ve Kültürel Tesisleri 6.751 %67 

 
 
 
 
                  Tarihi eser niteliği taşıyan Tekel binasının kentin cazibe merkezi haline 
getirilebilmesi  ve halkımızın isteği doğrultusunda fonksiyon verilmesi yönünde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
 

---------------------------------------- 
 
Bu bilgiler, Belediyemizin yaptığı bazı çalışmalardan özetlenerek derlenmiştir. 

 
---------------------------------------- 

 
 
          Trabzon Belediyesi’nin tüm bu çalışmaları şehirde yaşayan insanların 
daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlamak amacıyladır. 
 
          “Sağlıklı Şehirler Ağı” bizim için yeni bir bakış açısı ve yeni bir anlayış 
sağlayacaktır.Bu da çalışmalarımız için olumlu katkılar sağlayacaktır. 
 
           Amacımız sağlıklı bir çevre, sağlıklı ve mutlu insanlar görmektir. 
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“Sağlıklı Şehirler Ağı” 

 
 
            “Sağlıklı Şehirler Projesi” yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda bir 
yöntem,disiplin ve yeni bir bakış açısı sağlayacaktır.Bu bakış açısı ise 
“Sağlık”tır.Birçok dünya kentlerinde sağlık konusu yerel yönetimlerin idaresindedir. 
Dünyada büyük bir çoğunlukla sağlık konuları yerel yönetimler vasıtasıyla 
yürütülmektedir. 
 
            Amaç insanların daha güzel bir çevrede, daha sağlıklı ortamlarda ve huzurlu 
bir şehir ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. 
 
           Kısacası şehirdeki insanların yaşam kalitelerini yükseltmek için çaba sarf 
etmek ve bunu artırmak için her türlü projeyi desteklemek ve uygulamaktır.Tüm 
çabalarımız bu yönde olmalıdır.İnsan ve ona verilen değer bizim için en 
önemlisidir.Gayemiz bu tür projelerin aracılığıyla insanlara verilen hizmetin daha 
organize, daha bilinçli ve katılımcı olmasını sağlamaktır. 
 
           Trabzon kenti olarak bizler Sağlıklı Şehir anlamında tüm konularda 
çalışmalarımızı, projelerimizi, resmi yada sivil tüm kuruluşlarla işbirliği ve 
organizasyon içerisinde yapacağımızı taahhüt etmekteyiz. 
         
           Amacımız daha güzel,daha sağlıklı,daha yaşanabilir bir kent 
yaratmak,insanların yaşam kalitelerini yükseltmek için elimizden gelen tüm çabayı 
harcamaktır. 
 

Sağlıklı bir çevre ile mutlu insanlar, en büyük dileğimizdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabzon  Belediyesi 
 
 

Dr. Oğuz  KARAAĞAÇLI 
Sağlıklı Şehirler Ağı  
Proje Koordinatörü 
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