




Aziz Milletim,

“MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ” diyerek, “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ” ile milletimizin hizmetine talip olan 
AK Parti’nin, yeni  dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini başlıklarıyla 
sıralayacak olursak;

ŞEHİR PLANLARI uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak.

ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek.

KENKENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre 
yürütülecek.

BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek.

AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine 
sunulacak.

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla 
uyum gözetilecek.

SSOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler 
yaygınlaştırılacak.

YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yer-
leşim alanları 
kurulacak.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte 
alınacak.

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kul-
lanılacak.

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yük-
seltecek 
yaklaşımlar geliştirilecek.

Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz 
ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz.

31 Mart’ta kazananın, bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum.

Mensubu olmaktan şeref duyduğum milletime, demokrasimize ve bize vereceği destek için şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla…

Recep Tayyip ERDOĞAN 
AK Parti Genel Başkanı, 
TTürkiye Cumhurbaşkanı





Şehirlerin gelecekleri, yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Burada aslolan 
insanımızı huzur ve mutluluk içinde müreffeh bir seviyede yaşatabilmektir.

İnsanların ihtiyaçlarını öngörebilmek, derdin olduğu gönüllere derman olabilmek 
şehircilik anlayışının en temel konuları arasında yer alır. Gelecek nesillere emanet 
edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla şehrimizi yönetirken tarih ve 
kültür mirasımızı her daim koruyacağız.

Biz şehrin, hBiz şehrin, havasına, suyuna, kokusuna ve dokusuna ahenk katmak için belediyecilik 
hizmetine sevdalıyız.

Bu ilke ışığında Araklı’yı örnek bir şehir, örnek bir kent modeli yapabilme hedefiyle yola 
koyulduk. Bunun için 30 başlık altında birçok proje üzerinde özveriyle çalıştık.

İnsan merkezli bir anlayışla; çevresini, doğasını, tarihi mirasını ve kültürel değerlerini 
koruyarak, ilçemizi hep birlikte yönetecek ve geleceğin Araklı’sını beraber inşa 
edeceğiz.

Biz, ABiz, Araklı sevdasıyla koyulduğumuz yolda çatışma değil uzlaşı, kutuplaşma değil 
bütünleşme, ayrılık değil kavuşma, kayıp değil kazanım ve bil hassa proje odaklı bir 
hizmet sunarak gönüller kazanmaya geldik.

Bu kutlu amacı gerçekleştirmek için bilgi, tecrübe ve liyakat sahibi, hizmet aşkıyla dolu 
ekibimizle Araklı için hazırız.

RECEP ÇEBİ
ARAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI



Birlikte Başaracağımız Yeni Projelerimiz..



KIZ VE ERKEK 
YURTLARI29

30TOKİ 3. ETAP



İmar planları onaylanan, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yürüteceğimiz 
proje çalışmaları devam etmekte olup, 
 ön fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.
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Araklımızın Güneye açılan penceresi olan, 
Araklı-Dağbaşı-Bayburt bağlantı yolu yeni imar 
planımızın dahilinde sahil yoluna bağlanacak 
olup, hem ilçemize giriş çıkış sorunu ortadan 
kaldırılacak hemde şehrimizin vizyonunu 
arttıracaktır.
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Projezi hazır olup ihale aşamasına 
gelinmiştir. Yatırım programına dahil 
edilmesi için Adalet Bakanlığı ile 
görüşmeler devam etmektedir.
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planına işlenmiştir.
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