
recepcebi61
cebi_recep
recepcebiarakli@hotmail.com
www.recepcebi.com





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





Sevgili hemşehrilerim,
Geride bıraktığımız 10 yıl görev süremizde ilçemizin 
ççehresini değiştirecek, farkındalık yaratacak yaşam 
düzeyi yüksek bir Araklı için önemli projeleri hayata 
geçirdik. Araklı belediyesi olarak en alt kademeden en 
üst kademeye kadar güler yüzlü, mütevazi ve hızlı 
hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da 
aynı hizmet aşkıyla çalışmaya devam deceğiz. Geleceğe 
bakış açımızı oluştururken ilçemizin doğal dokusunu, 
gügüzelliklerini korumayı göz önünde bulunduracağız. 
İlçemize hizmet anlamında dokunmadığımız hiçbir 
mahalle kalmamıştır.

Alanında uzman genç ve dinamik bir kadro ile 
ilçemizin çehresini değiştirecek projelerin yanı 
sıra sanatsal ve kültürel yapısını güçlendirecek 
çok ciddi hizmetlerimizi hemşehrilerimizle 
buluşturduk. Uygulamayı planladığımız 
pprojelerimizi hayata geçirmek için büyük bir 
heyecan ve şevkle çalışıyoruz. Hizmetlerimizi 
kaliteli bir şekilde halkımıza ulaştırmanın 
gururunu yaşadık/yaşıyoruz. Yaşam düzeyi 
yüksek, modern, öncelikle bölgemizde daha 
sonra ülkemizde örnek alınacak bir ilçe 
görüntüsüne ulaşmamız için kaliteli 
hizmetlerimizi hizmetlerimizi yeni yılda da çok daha fazla bir 
şekilde arttırmayı hedefliyoruz.

> Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar için her zaman 
dua ve desteğinize ihtiyacımız var.

Projelerimiz ve fizibiletisini yaptığımız çalışmalarımızı hayata geçirmek 
iistiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarımız için her zaman dua ve 
desteğe ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın bize verdiği güveni ve desteği karşılıksız 
bırakmadık. Çalışmalarımıza bu elinizde tuttuğunuz yayın organımızda yer vermeye 
çalıştık. Araklı adına önemli yatırım çalışmalarının gerçekleştirildiği 2009 yılından 
bugüne yapılan çalışmalarımız sizlerin taktir ve beğenisine sunulmuştur. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonrada sizin destek ve dualarınıza ihtiyacımız var. 
Bizlere hizmet etme lütfunu bahşeden Rabbime hamd olsun.

RECEP ÇEBİ
ARAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI







Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın, Araklı’yı 
ziyaretleri sırasında, Belediye Başkanı Recep Çebi’nin talebi 
doğrultusunda proje TOKİ ile birlikte gerçekleştirildi. Araklı’da 
yapımı tamamlanan küçük sanayi sitesi ile birlikte ilçe 
merkezinde, bina altlarında çalışan esnaf sanayi bölgesine 
taşınmış oldu. Bina altlarında bulunan sanayi esnafı çevreye 
rrahatsızlık veriyordu. Araklı esnafı kirada durmak yerine artık 
kendi dükkanlarında işlerini yürütebilecek.
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65 DÖNÜM ARAZİ
ÜZERİNE 216 DÜKKAN
İNŞA EDİLDİ
65 dönüm arazi üzerine çeşitli 
metrekarelerde tam 216 adet dükkan 
inşa edildi. Son derece modern ve kaliteli 
dükkanlar hak sahiplerine teslim edildi. 
Araklı’nın şimdiki hedefi ise organize 
sanayi sitesine kavuşmak. 
BelediBelediye Başkanı Recep Çebi organize 
sanayi için planlamaların başladığını 
belirterek arazinin hazır olduğunu 
vurguladı.

BAŞKAN ÇEBİ
‘’SANAYİ SİTEMİZ 
HAYIRLI OLSUN’’
“Araklı ilçemizde 60 yıldan bu yana 
hasretle beklediğimiz sanayimize TOKİ 
sayesinde kavuştuk. Yıllardır ilçede bina 
altlarında faaliyet gösteren sanayi 
esnafımız kura çekimi ile yeni iş yerlerine 
kavuştular. Sanayi esnafımız yeni 
dükdükkanlarına taşındılar.Türkiye’nin en 
modern sanayi sitesini kurduk. Emeği 
gecen herekse teşekkür ediyoruz. Artık 
Araklı Küçük Sanayi Sitesinde çekiç 
sesleri yükseliyor.” dedi.
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Abonelik 
Başvuruları 
Yapıldı
Araklı merkez mahallesinde 
açılan abonelik ofisi ile birlikte 
vatandaşlar aboneliklerini 
kolaylıkla gerçekleştiriyor. 
Doğalgaz bağlantısı için abonelik 
yapan vatandaşlar yapılan 
kkontrollerin ardından hizmetten 
faydalanmaya başlıyor. 
Doğalgaz hattında gerekli 
kontroller ve kazı çalışmaları kısa 
sürede tamamlandı. Başkan Çebi 
doğalgaz projesinin yakınen 
takipçisi olarak hızlı bir şekilde 
tamamlanmasına olanak sağladı.tamamlanmasına olanak sağladı.

Hayal Diyorduk, 
Gerçek Oldu
Araklı Belediye Başkanı 
Recep Çebi; ”Hayal diyorduk, 
gerçek oldu. Doğalgazın ilk 
meşalesini yakmanın 
mutluluğunu yaşadık. Büyük 
bir projeyi daha hayata 
geçirdik. İlçemize bu önemli 
pprojenin kazandırılmasını 
sağlayan başta 
Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 
hükümetimize, Ak Partimize, 
Bakanlarımıza, Trabzon 
MilletMilletvekillerimize ve emeği 
geçen herkese ilçe halkım 
adına teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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Kalecik Cazibe Merkezi Haline 
Getirildi

Trabzon’un Araklı ilçesi Kalecik mahallesinde 
bulunan tarihi kalıntılar Araklı Belediyesi 
tarafından son derece titiz bir şekilde restore 
ediliyor. Kalecik mahallesinde bulunan tarihi 
Kalecik Kalesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile 
birlikte yapılan protokolle yeni bir kılıf kazandı. 
EEşsiz doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini 
kazanan Kalecik Kalesi muazzam koylarıyla birlikte 
ziyaretçilerini bekliyor.

Araklı’nın Gözde Turizm 
Merkezlerinden Biri

Kalecik mahallesinde bulunan tarihi kalenin 
pprojelendirilmesi Kalecik mahallesine ayrı bir 
değer kattı. Farklı bölgelerden insanların aileleriyle 
birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri nezih bir alan 
oluşturuldu. 

Buram Buram Tarih Kokuyor

Kalecik kalesi eski tarihlere deniz ticareti ile 
uğraşan Cenevizlilerin uğrak noktası olmuştur.  
Araklı ilçesini denizden gelen saldırılardan 
korumak için yapılmış olan kale, Türkler 
tatarafından da kullanılmıştır. Doğudan Konakönü 
Mahallesine, kuzeyden Karadeniz'e, güneyden 
Buzluca (Zanayer-Canayer) ve Karşıyaka 
(Ganahali), batıdan Yalıboyu'na (samayer) komşu 
Kalecik mahallesinde yer alan kale tamamen 
kkayalık kütlenin dört bir yanında o zamanın 
işçiliğiyle yapılan taş duvarlardan oluşmaktadır. 
Kalecik plajı da tarihi Kalecik Kalesi'nin hemen 
altındadır. Plaj ve kale doğal güzelliğiyle 
birleşerek mahalleyi hareketlendirmektedir.

Kalecik'teki kale, Canayer Kalesi'nin bir 
bağlantısıdır.

13



14



15



Karadere projesi kapsamında Araklı’nın 
ççehresi değiştirildi. Proje ile birlikte parke, 
çevre düzenleme, kamelya, peyzaj ve altyapı 
çalışmaları gerçekleştirildi. Çamur içerisinde 
olan cadde ve sokaklar güzel bir görünüme 
kavuşturuldu. Vatandaşların aileleriyle 
oturabilecekleri alanlar yapıldı. Bunun yanı 
sıra ışıklandırma çalışmaları yapılarak 
KKaradere Vadisi boyunca güzel bir görünüm 
elde edildi.

Proje kapsamında 500 bin parke taşı, 11 bin 
bordür, 1100 m2 taş duvar, 4000m2 yeşil 
alan, 1500 adet ağaç ve çimlendirme 
uygulaması yapılmıştır. Ayrıca 1 adet restoran 
olarak işleyecek tesis, 3 çocuk parkı proje 
kapsamında tamamlanmıştır. Proje kısa 
sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine 
sunulmusunulmuştur.
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Karadere Vadisinde Yeni Sosyal 
Alanlar İnşa Edildi
Karadere Vadisi boyunca güzeleştirme çalışmaları yapıldı. Sürekli büyüyen ve 
gelişen Araklı’da ticareti ve hareketliliği arttırmak adına yeni projeler faaliyete 
geçiriliyor. Belediye Başkanı Recep Çebi’nin girişimleri sonucu Karadere 
Vadisine Küçük Sanayi Sitesi kazandırıldı. Akabinde yine Karadere Vadisinde 
bulunan 5000 dönümlük alana Organize Sanayi kazandırılmak için 
planlamalar planlamalar yapılıyor. Karadere Vadisinin güzelliğine güzellik katmak adına 
vadi içerisinde bulunan suda vatandaşların faydalanabileceği sosyal projeler 
inşa edinilmesi hedeflenmektedir.
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Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi’nin göreve geldiği 
tarihten itibaren değişimler başladı. Araklı’nın çamur 
içerisinde bulunan sahiline hemen proje çizdirilerek 
çalışmalara başlandı. Sahilde yapılan proje 4 etaptan 
oluşturuldu. Projenin 1. 2. ve 3. etabı tamamlandı. Proje 
kapsamında oturma alanları, sulama kanalları, ücretsiz 
ootopark, 1 adet bayanlar sosyal tesisi, 1 adet vatandaşların 
aileleriyle oturabileceği sosyal tesis inşa edildi. Akabinde 
çevre düzenleme çalışmaları ile ağaçlandırma ve 
çimlendirme yapıldı. Ekstra olarak vatandaşların rahatça 
oturabilmelerini sağlamak amacıyla kamelyalar yerleştirildi. 
Engelli şarj panoları yapılarak proje tamamlandı.
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KTÜ Ali Cevat Özyurt Meslek 
Yüksekokulu

Anadolu İmamhatip Lisesi ve 
200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu

Anadolu Lisesi Atatürk Ortaokulu

Hamit Özdağ Kız Anadolu 
İmamhatip Lisesiİ.T.O. Şehit Zeki Ayvenli Ortaokulu
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TURNALI (OS) 
ŞELALESİ
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Şelale ve çevresinde 
bulunan tarihi 
değirmen yenilendi 
ve ahşap köprü 
yapılarak turizme 
kazandırıldı.



Görenleri Kendine 
Hayran Bırakan Aytaş 
Asmasu Şelalesi 
Turizme Kazandırıldı
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