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Selam Trabzon’uma!..

Selam Trabzonuma!
Dört köşe kalesine,
Kargalakli yaylasına
Maranzul incirine,
Dutuna, karayemişine
Yokuşuna, inişine, selam!

Selam Trabzonuma!

Dizi dizi küleklerine
Evlerine, mereklerine
Anderin kaybanasina
Enüklerine selam!

Selam Trabzonuma!

Dolamaç dolamaç yollarına
Tel tel kuymağuna
Hamsili kayganasina,
Lazuttan bazlamasina
Kumuluna, kanzilisine,
Zanusuna, zinosuna, ziziline
selam!

Selam Trabzonuma!

Trabzonun uşağuna
Kaytanina, kuşağina
Zipkasina, mintanina, kukulasina
Çülkisine, çapulasina
Horonina, kemençesine, yayina
Funduğuna, misirine, çayina selam!

Selam Trabzonuma!

Gönülde yaşatıp göremediğim
Yoluna bakıp gidemediğim
Hali nicedir bilemediğim
Damına, tarabasina,
Ayasina, marabasina
Kara kaşlisina, gözü yaşlisina
Erine, yiğitine, kocamışina
Sakali tel tel, saçi yeni bitmişine
Yedisinden yetmişine
Yürek dolusu selam!

Mahmut Goloğlu
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Atatürk’ün Trabzon Nutku

“Trabzon ve Trabzonluları temsil eden bu önemli kişilerle Trabzon’da aynı sofra-
da oturmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün yaptıkları coş-
kulu karşılamadan, gösterdikleri ciddi sevgi ve bağlılıktan dolayı, yüce Trabzon 
halkına arz etmeyi görev bildiğim gönülden teşekkürlerimi, bu seçkin topluluk 
aracılığıyla açıklama fırsatı bulduğum için son derece mutluyum.

Efendiler…

Trabzon halkının tamamını birlik ve beraberlik içinde gördüm. Kadınlarının, ço-
cuklarının, ihtiyarlarının gözlerinde yaş gördüm. Bu ne coşkun duygulanma, bu 
ne sevecenlik, bu ne yüksek soyluluktur.

Açıklamak zorundayım ki; bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyin bu kıymetli 
memleket ve yüce halkından bugün gördüğüm ilgi kadar beni etkilememiş oldu-
ğunu görmüş ve anlamış bulunuyorum. Şundan emin olabilirsiniz ki; Trabzon ve 
yüce Trabzonluları ziyaret etmek, yıllardan beri içimde beslediğim arzu ve özlem 
idi. Ancak bugüne kadar beni bu mutluluktan yoksul bırakan koşulların neler 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün çok mutluyum. Çünkü bu zamana kadar 
sevenlerimi görmeme engel olan kötü koşullar ortadan kaldırılmıştır.

Çeşitli zamanlarda gönderdikleri telgraflarla beni görme arzularını belirten Trab-
zon halkının tamamını ziyaret edebilme onuruna erişebilmeyi çok isterdim. An-
cak ne yazık ki onlara şimdilik, yalnızca selam ve sevgilerimi sunmak ve saygıyla 
anmakla yetinmek zorundayım.

Arkadaşlar…

Beş sene önce ilk kez Samsun’a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren 
vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. 
Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon Evlatlarının 
savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde canlı ka-
lacaktır. Bu yurtsever halka ve o kıymetli kahraman evlatlara sahip bulunan bu 
değerli yurdumuzu; Ermenistan’a bağlı bir bölge veya Pontus krallığı yapma ha-
yal ve istekleri ile tehditleri ne kadar korkunç bir girişimdi. Kuşkusuz bu korku 
artık sonsuza kadar hayal olmuştur.



14

Efendiler…

Vatanın birliğini, özgürlük ve bağımsızlığını sağlayan ulusumuzu Cumhuriyet 
idaresine ulaştıran devrimlerimiz; ekonomik bollukla mutluluğumuzu ve dünya 
uygarlığında kendimize yaraşan düzeye erişmemizi sağlayacaktır. Halkı zeki, 
üretken, girişimci ve çalışkan olan Trabzon’umuzu; kısa bir süre sonra ülkenin 
iç kesimlerine demir yolu ile bağlanmış olarak görmek en önde gelen dileğimdir. 
Trabzon; Türk camiasında Cumhuriyet’in zengin, sağlam ve duyarlı en önemli 
güven kaynaklarından biridir.

Cumhuriyet’in bu niteliklere sahip bir kenti, hiç kuşkusuz bayındırlık ve gelişmeyi 
sağlamak için gerekli araçlara sahip olacaktır.

Sözlerimi bitirirken, saygıdeğer Trabzonlulara sevgi ve saygılarımla, gösterdikleri 
içten sevgi ve bağlılık gösterilerinden dolayı teşekkürlerimi sunmama aracılık et-
menizi rica ederim.”

15 Eylül 1924, Trabzon
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Erdoğan BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği 
“Trabzon İçin Gelişim Stratejisi” kapsamındaki se-
kizinci toplantıyı gerçekleştirdik. 24 Mart 2012 tari-
hinde düzenlenen 2012 yılının birinci toplantısında 
Trabzon’da önde gelen 27 arkadaşımız ile birlikte 
son derece faydalı bir toplantı yaptık. Trabzon’un 
kalkınma ve gelişmesi, marka şehir yapılması konu-
sunda fikir birliği içindeyiz.

Trabzon’da üretim ve istihdamın artırılması için ça-
lışmalara ağırlık vereceğiz. Trabzon’un sağlık, tu-
rizm, kültür ve eğitim şehri yapılması noktasında fikir 
teatisinde bulunduk. Toplantıda bir çok başlık belir-
ledik. Bunları, en önemlilerinden başlamak suretiyle 
gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Trabzon’daki lojistik merkezi yapma çalışmalarını 
hızlandıracağız. Demiryolu getirme noktasındaki 
birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı hızlandıracağız. 
Trabzon’un gerçekten hak ettiği yeri kazanması 
noktasında, bu toplantıları devam ettireceğiz.

Toplantının ardından 8 kişilik bir çalışma grubu oluş-
turduk. Burada tartışılan konuların önceliklerini ve 
yapılabilirliklerini belirlemek suretiyle çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Bu toplantılar bundan sonra 
da devam edecek. Toplantının Trabzon’a, ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.
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Dr. Recep KIZILCIK
Trabzon Valisi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonu 
ile yapılan “Trabzon İçin Gelişim Stratejisi” ikinci dö-
nem toplantısının ardından oluşturulan çalışma gru-
bu konuşmalarının bir kitap haline getirmesi takdire 
değerdir.

Trabzon’un geleceği ve kalkınmasıyla ilgili son de-
rece önemli olan bu çalıştayda ortaya çıkan öneriler 
önümüzdeki dönem yapılacaklara ışık tutacaktır. Bu 
tür toplantılarda alınan kararlar hemen gerçekle-
şecek gibi bir algılama içinde olunmaması gerekir. 
Stratejik planın temel özelliği esnek olmasıdır. Zaten 
katı planların en büyük farkı stratejik planların deği-
şen koşullara uygun hale getirilebiliyor olmalarıdır. 
Bundan da hiç çekinmemek lazım.  Zaten geleceği 
bilme iddiasında olanlar sadece kâhinlerdir. 

Bizler mevcut bilimsel verilere göre sadece projek-
siyonlar yaparız. Bunların önemli bir kısmını gerçek-
leştirebiliyorsak kendimizi başarılı addetmemiz la-
zım. Nitekim bunların bazıları gerçekleştirildi. Bu da 
çok normal, çünkü on ay gibi bir süre önce yapılan 
toplantıda ortaya konulan bazı sorunların çözülmüş 
olması da bizim bir strateji, vizyon ve plan çerçeve-
sinde hareket ettiğimizin göstergesidir. 

Bundan sonra artık eylem planına yönelik çalışma-
lar yapılması gerekmektedir. Bunun anlamı, zaman 
dilimine bağlanma ve kendimizi oraya angaje et-
medir. Yani bir bakıma ev ödemizdir. Biz de bunu 
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zaman içerisinde gerçekleştirebilme heyecanı ve tabiri caizse baskısını 
hissederiz. Bundan dolayı zamanı geldiğinde daha kolay hesap veririz. 
Olayı belirlediğimiz süre içerisinde gerçekleştirebilmek için enerjimizi bu 
alana yoğunlaştırmış oluruz. Bu modern dünyamızda yönetim anlamında 
benimsenen en doğru yoldur. Biz şehir olarak bunu gerçekleştirdiğimiz 
için bir yönetim mantığına da sahip olduğumuzu ortaya koymuş olduk. 

Bundan sonra eylem planını nasıl uygulamaya geçireceğimizi belirleyece-
ğiz. Bu anlamda sivil toplumun, yerel yönetim birimlerinin, devlet kurum-
larının ve her kesimin bundan sonra alacağı kararlarda bu stratejiyi, bu 
vizyonu göz önünde bulundurarak hareket edecektir. Bu da “Fikirde birlik 
işte birlik” prensibinin en iyi, hayata geçirilmesini temin eden bir enstrü-
man olarak karşımıza çıkacaktır. 

Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu değişik konularla ilgili eylem pla-
nını tekrar bir araya gelerek değerlendireceğiz. Son resim kafalarımızda 
netleşecek ve 2013 yılının başlarında eylem planlarını bitirmiş olacağız. 
Dolayısıyla Ocak 2013’ten itibaren eylem planlarımız budur diyebilir ve 
planlarımızı uygulayabiliriz. 

Dünya kenti Trabzon için yürüdüğümüz bu yolda ‘Marka Kent’ Trabzon’un 
alt yapısını da oluşturmalıyız. Bizim hedefimiz de marka kent olmaktır.

Bu Rapor, aslında Trabzon’un mastır planıdır. Bu mastır planına uygun 
stratejik planlar hazırlanır. Her kurum kendi sorumluluğunu üstlenir. Bun-
ların hepsi üst amaca uygun olmak zorundadır. Kalkınma ancak böyle 
gerçekleşir. 

Mart 2012 ayından beri bu çalışma içerisinde bulunan, bu kitabın çıkarıl-
masına katkı verenlere teşekkür eder başarılar dilerim.
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Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Belediye Başkanı

Küreselleşen dünyada hızla gelişen ve lider ülkeler-
den biri konumuna gelme yolunda önemli adımlar 
atan Türkiye’mizin, her zaman bölgesinin merkezi 
olma özelliğini taşıyan Trabzon kenti özellikle son 
10 yılda istikrarlı bir merkezi yönetimle bu unvanını 
daha da perçinlemekte ve büyümektedir. 

2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak 
hizmet verecek olan Trabzon’un Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki tek Büyükşehir Belediyesi olması da 
bunun en önemli göstergelerinden birisidir. 

Bu gelişme bizi rehavete sevk etmemeli, aksine so-
rumluluğumuzu ve çalışma azmimizi arttırmalıdır. Bu 
anlamda 24 Mart 2012 tarihinde Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar’ın baş-
kanlığında, Trabzon Valiliği ile Trabzon Belediyesi’nin 
de içinde bulunduğu, Milletvekillerimizin, Siyasi Par-
tilerimizin temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütlerimizin 
başkanlarıyla birlikte Trabzon’un tüm kesimlerini 
simgeleyen katılımıyla yapılan “Trabzon İçin Gelişim 
Stratejisi” konulu toplantıda ortaya çıkan sonuçlar 
kuşkusuz ki yerel yönetimlerin yol haritasının belir-
lenmesinde  önemli bir kılavuz olacaktır. 

İlki 2002 tarihinde yapılan Kent Sorunları 
Toplantısı’ndan ortaya konan hedeflerin bir çoğu-
nunun bugün uygulamaya geçmiş olmasından bü-
yük mutluluk duymaktayız. 10 yıl öncesinde Tanjant 
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Yolu’nun, Sahil Yolu’nun bitirilmesi hedefler arasında yer alırken bugün 
bu yolların bitirildiği görülmektedir. Bunların yanına 19,5 kilometre uzun-
luğundaki Kanuni Bulvarı’nın yapımına start verilirken, 5.2 km.lik Uğurlu 
- Karşıyaka Yolu’nun inşaatına başlanırken, Erdoğdu Yolu’nun çift şeritli 
hale getirilmesinin yapım çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamam-
lanması için çalışmalar son sürat devam ettirilmektedir. Artık Trabzon’un 
gündemini küçük adımlar değil dev projeler almıştır. Trabzon’da bugün 1 
milyar lirayı aşan bir maliyeti olan Akyazı Projesi’nin tamamlanması tartı-
şılmaktadır. 

Trabzon artık büyük yatırımları çalışıp bunları uygulamaya koymanın gay-
reti içerisindedir. Trabzon Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesini başlat-
manın mutluluğunu yaşıyor. Meydan Parkı ve çevresinin 1. etap düzen-
lemesi yapıldı. 2. etap düzenlemesi işlemi devam ediyor. Zağnos Vadisi 
kentsel dönüşümün ilk 3 etabı bitirildi. 4. etabı da tamamlanacak. Tabak-
hane Vadisi’nde yıkımlar hızla sürüyor. Şehri batı balkonu olan Ayasof-
ya Müzesi’nin çevresindeki binalar yıkıldı. Sıra peyzaj düzenlemelerinde. 
Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camii’nin etrafındaki binalar yıkıldı. Tüm 
bunların finansmanını TOKİ üstlendi. Bunların ortaya çıkmasındaki katkı-
larından ötürü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere eski TOKİ Başkanımız, bugünki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sa-
yın Erdoğan Bayraktar’a ve şimdiki TOKİ Başkanımız Sayın Ahmet Haluk 
Karabel’e Trabzon kenti adına şükranlarımı sunuyorum. Trabzon’daki de-
ğişim ve büyüme çok net olarak görülmektedir. 

Bu kitapçıkta yer alan hedeflere ulaşılmasında Trabzon Belediyesi üze-
rine düşün sorumluluklarını yerine getirecektir. Belediye olarak 29 Mart 
2009 Mahalli İdareler seçimlerinde ortaya konan 61 proje bugün 80 sayı-
sını aşmıştır. Bu projelerin bir kısmının TTSO’nun ev sahipliğinde yapılan 
toplantılarda gündeme gelmiş olması bizler için son derece sevindiricidir. 
Trabzon’un dinamikleriyle yapılan bu toplantılardan çıkan hedefler bizim 
için de yol gösterici olacaktır. 

Hedeflerimize ulaşmada bu kitapçıkta yazılanlar bizim için bir rehberdir. 
Yazılanların kitapçıkta kalmaması için bizim gibi Trabzon’un tümünün kat-
kısıyla kent olarak çok daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyor, herke-
se sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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M. Suat HACISALİHOĞLU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

24 Mart 2012 tarihinde odamızın organizasyonunda 
Sayın Bakanımız Erdoğan Bayraktar’ın başkanlığın-
da ve Sayın Valimiz Dr. Recep Kızılcık’ın girişimleriy-
le Belediyemiz, Üniversitelerimiz, milletvekillerimiz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerimi-
zin temsilcileri ve sivil toplum örgütlerimizin katılı-
mıyla bir kez daha Trabzon’da yaşayan tüm kesim-
lerin temsilcileri bir araya gelerek, gelecek için ortak 
irade etrafında buluştu.

Kentin iradesi, ekonominin geliştirilmesi için hareke-
te geçirildi. Sorunlar tespit edildi. Beklentiler dile ge-
tirildi. Öncelikler sıralandı. Şimdi ortak akıl ile ortak 
çaba harcanarak çözüme odaklanıldı.

Toplantı ardından oluşturulan çalışma komisyonu 
toplantı üzerinde daha detaylı bir çalışma gerçek-
leştirerek öncelikleri belirledi. Ve kentin iradesinden 
gelen isteklerin hayata geçirilmesi için yine kent ira-
desi ortak çaba gösterdi. Gerçek el birliği buradadır.

***

Toplantıdaki bütün konuşmalar kayıt altına alınmıştı. 
Tasnif edildi. Sonuçta sözlü olarak yapılan önerilerin 
deşifresinden bugün elimize aldığımız kitap oluştu-
ruldu.  Kitap, bütün konuşmaları birebir içerdiği gibi 
bu konuşmalardan oluşan özet bir bölümü de içer-
mektedir.

Bu tamamladığımız çalışma aslında önemli bir aşa-
maydı. Çalışma gurubu tarafından tamamlanan 
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buradaki hedefleri tüm şehre anlatmak gerekmektedir. Gerek katılımcıla-
rın sahiplenmesi gerekse kent ile bütünleşmesi açısından bu süreci de 
önemli görüyoruz.

Bu konuların bir kısmı burada takip edilecek konular, bir kısmı Ankara’da 
takip edilecek konular olduğu için genel anlamda çalışmayı gerektirecek-
tir. Uluslararası alana yönelik çalışmalarda yer alacaktır.

Bundan sonra belirlediğimiz hedeflere eylem planları ile sürekli nokta atışı 
yapabilmeliyiz. Bu şekilde faaliyetleri projelendirilecektir. Kaynak nerede 
onu tespit edecek ve oraya gidip sunumumuzu yapacağız. Bu süreci hızlı 
bir şekilde yapmamız lazım. Stratejilerin takip edilmesine, projelerin kay-
nak nerede ise bakanlıkta ise bakanlığa sunulmasını gerçekleştireceğiz.

Yani stratejiden hızlı bir şekilde eyleme, eylemlerin süreci içinde aşılma-
dan takip edilmesi ile de hedeflerimize ulaşacağız. Trabzon Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nda oluşturulan sekretarya, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 
ile yürütülen bu çalışmaların takipçisi olacaklardır.

***

Trabzon her şeyin üzerindedir. Birlikte çalışmanın, sorunları birlikte göğüs-
lemenin, takip etmenin ve sonuç almanın yolu budur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki Trabzon’un tüm temsilcileri, 
yerel yönetimler, kamu, sivil toplum, akademisyenler, özel sektör arasında 
sağlanan güç birliği Trabzon’u daha ileri seviyelere taşıyacaktır.

Trabzon bugün tarihi bir fırsatın eşiğindedir.

Sanayimizin, ihracatımızın katlanmasının yolu endüstriyel yenilikler ve 
uluslararası yüksek standartları yakalamış bir üretim gücü oluşturulmak-
tadır.

Bilgiyi teknolojinin gelişmesinde kullanan ve bunu kendi bünyemizde uy-
gulayan ve ihraç eden anlayışı Trabzon’a kazandırma girişimlerini başlat-
mış bulunmaktayız.

Tüm bu çalışmaları kültürel bir yükselişle, sanatsal bir ruhla bütünleştirdi-
ğimizde toplumsal refah ve mutluluğun artmasına vesile olacağını düşü-
nüyoruz.

Kendi öz değerlerimizden beslenen Trabzon ruhunu çağın ruhu ile bü-
tünleştirerek daha yaşanılabilir bir geleceği yeni nesillere, çocuklarımıza 
armağan edeceğiz. 

Kent iradesinin etrafında bütünleştiği bu hedefi başarıya taşımaya el birliği 
ile katkı koymaya adımlar atıldı. 

Artık her bireyin katkısına ihtiyacımız var. Hepimiz birlikte bunu başaracak 
güçteyiz.
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Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütleri II. Dönem Güç Birliği toplantısını
05 Şubat 2012’de gerçekleştirdi...
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) organize ettiği, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın başkanlığında;

• Trabzon Valisi Sayın Dr. Recep KIZILCIK
• Trabzon Milletvekili Sayın Safiye SEYMENOĞLU
• Trabzon Milletvekili Sayın Aydın BIYIKLIOĞLU
• Trabzon Milletvekili Sayın Volkan CANALİOĞLU
• Belediye Başkanı Sayın Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
• KTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZEN
• Avrasya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sami KARADENİZ
• TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Suat HACISALİHOĞLU
• Trabzon Baro Başkanı Sayın Av. Mehmet ŞENTÜRK
• İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Haydar REVİ
• DOKA Genel Sekreteri Sayın Çetin Oktay KALDIRIM
• DKİB Başkanı Sayın Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
• TTB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Güngör KÖLEOĞLU
• Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal SARAL
• TESOB Başkanı Sayın Metin KARA
• AK Parti İl Başkanı Sayın Adnan GÜNNAR
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• CHP İl Başkanı Sayın Yavuz KARAN
• MHP İl Başkanı Sayın Nihat BİRİNCİ
• Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yrd. Sayın Yusuf TURGUT
• TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sek. -
 Kent Konseyi Başkanı Sayın Mustafa YAYLALI
• TSMMMO Başkanı Sayın Veysel Zekai BAK
• MÜSİAD Şube Başkanı Sayın A. Hanefi MAHİTAPOĞLU
• TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Suat GÜRKÖK
• TSİAD Başkanı Sayın Yalçın ORHAN
• KARGİD Başkanı Sayın Ahmet Yaşar ALTINTAŞ
• KASİYAD Başkan Yrd. Sayın Haluk ALİYAZICIOĞLU
• ASKON Bölge Başkanı Sayın Recep YAKUPHAN
• TGİAD Başkan Yrd. Sayın Cemil ÇARKACI
• TSGİAD Başkanı Sayın Emre AKSOY
• TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet ALEMDAROĞLU

katılımlarıyla gerçekleştirilen “Trabzon İçin Gelişim Stratejisi 8. Toplantısı” ça-
lışma programı bilgilerinize sunulmuştur.
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ÇALIŞMA KOMİSYONU
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Çalışma komisyonu güç birliği eylem planındaki konuları kısa, orta ve uzun vadede 
sınırlandırdı...

I. ÇALIŞMA KOMİSYONU
• Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Muhammet BALTA

• Trabzon Vali Yardımcısı Sayın Kamil SARIASLAN

• Belediye Başkan Vekili Sayın Seyfullah KINALI

• KTÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Selahattin KÖSE

• Avrasya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sami KARADENİZ

• TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Suat HACISALİHOĞLU

• TTB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Güngör KÖLEOĞLU

• DKİB Başkanı Sayın Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

• TESOB Başkanı Sayın Metin KARA

• DOKA Genel Sekreteri Sayın Çetin Oktay KALDIRIM

• TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sek. -
 Kent Konseyi Başkanı Sayın Mustafa YAYLALI

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Mehmet SİYAMBAŞ
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Katılımcıların görüş ve önerilerinden oluşturulan strateji çalışma komisyonu 
tarafından değerlendirilerek, eylem planı hazırlıklarına geçildi...

II. ÇALIŞMA KOMİSYONU

• Trabzon Valisi Sayın Dr. Recep KIZILCIK

• Belediye Başkan Vekili Sayın Seyfullah KINALI

• KTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

• Trabzon Emniyet Müdürü Sayın Ertan YAVAŞ

• TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Suat HACISALİHOĞLU

• TTB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Güngör KÖLEOĞLU

• DKİB Başkanı Sayın Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

• TESOB Başkan Vekili Sayın Musa BAŞAK

• DOKA Genel Sekreteri Sayın Çetin Oktay KALDIRIM

• TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sek. -

 Kent Konseyi Başkanı Sayın Mustafa YAYLALI

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Mehmet SİYAMBAŞ
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26 Kasım 2012 tarihinde Trabzon’daki kurum ve kuruluşların temsilcileri eylem 
planlarının hazırlanması için bir araya geldi...
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ÇALIŞMA ŞEMASI VE
ÖZET BÖLÜM

(Trabzon’un sorunlarına dönük yeni görüş ve öneriler 
6 ayda bir yapılacak toplantılarda gündeme getirilerek 

konulara ilave edilecektir.)
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I. KENT VI. TRABZON’UN 
MERKEZ 

KİMLİĞİNİN 
DESTEKLENMESİ

II. ULAŞIM III. TİCARET, 
SANAYİ

IV. TARIM, HAYVANCILIK, 
BALIKÇILIK, ORMANCILIK

I.1- Kent İçi 
Yapılanmalar

V.1- Bilgi 
Ekonomisine Geçişe 

Başlanması

II.1- Komşu 
Ülkeler İle 

Ulaşım

III.1- İç Pazarın 
Korunması IV.1- Tarım-Fındık-Çay

1.2- Kentsel 
Dönüşüm

1.3- Çevre 
Sorunlarının 

Çözümlenmesi

1.4- Güvenlik

1.5- Kültür-Sanat

II.2- Kent İçi 
Ulaşım

II.3- Trafik

II.4- Lojistik

III.2- Ortak 
Ticaret Kültürü

III.3- Ticaretin 
Genişletilmesi

III.4- Yatırım 
Arazisi Oluşturma

III.5- Komşu 
Ülkelere Yönelik 

İhracatın 
Artırılması

III.6- Organize 
Sanayi Bölgeleri

IV.2- Balıkçılık ve Su 
Ürünleri

IV.3- Hayvancılık

IV.4- Ormancılık

STRATEJ İ
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VIII. GÖÇÜN 
ÖNLENMESİ

VI. TRABZON’UN 
MERKEZ KİMLİĞİNİN 

DESTEKLENMESİ

VI. TRABZON’UN 
MERKEZ 

KİMLİĞİNİN 
DESTEKLENMESİ

VII. GELİŞİME AÇIK 
SEKTÖRLERİN 

DESTEKLENMESİ

VIII.1- İstihdam
VI.1- Eğitim ve Sağlık 
Merkezi Trabzon’un 

Güçlendirilmesi

V.1- Bilgi 
Ekonomisine Geçişe 

Başlanması
VII.1- Madencilik

VIII.2- Kırsal Alana 
Yönelik Çalışmalar

VIII.3- Kıyı Balıkçılığı 
Sektörüne Yönelik 

Çalışmalar

VI.2- Yargı Merkezi 
Trabzon İçin Yapılması 

Gerekenler

VI.3- Turizm Merkezi 
Trabzon

VI.4- Uluslararası 
Organizasyonlar

VII.2- Denizcilik

VII.3- Tersane

STRATEJ İ
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STRATEJ İ

ORTAK AKIL VE EYLEM PLANI

KAMU

Kısa

ÖZEL SEKTÖR

Orta

Yerel 
Uygulamalar

Bölgesel 
Uygulamalar

Ulusal 
Uygulamalar

Uluslararası
Uygulamalar

SİVİL TOPLUM

Uzun
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Proje Adı

I.1- Kent İçi 
Yapılanmalar

Açıklama

I. KENT

• Büyükşehir olmaya hazırlanan Trabzon’da halkın bu sürece 
hazırlanmasının sağlanması,

• İl Özel İdaresi üzerinden yapılacak projelerin devreye girmesi,

• Trabzon şehir planının yeniden ele alınması. Bu çalışmanın 
özellikle komşu İller arasında koordinasyon sağlanarak yapıl-
ması,

• Kentsel nüfusun hızlı artış gösterdiği Trabzon’da yeni yerleşim 
alanlarına duyulan ihtiyaç kapsamında kentin çeşitli bölge-
lerinde yeni yerleşim alanları belirlenmesi ve Güneye açılım 
sağlanması,

 Kentin altyapı eksiklikleri göz önünde tutularak;

• Doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunların gi-
derilmesi. Doğalgaz sürecinin daha hızlı tamamlanması için 
yapımcı firmaya tüm kamu kurum ve kuruluşlar tarafından il 
genelinde yardımcı olunması.

• Kentte sıklaşan elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemlerin 
alınması,

• Toptan Gıdacılar Sitesi için yer belirlenerek kentin bu önemli 
eksikliğinin giderilmesi.

• Kent için alternatif ulaşım imkanlarının, hafif raylı sistemin ve 
teleferiğin hayata geçirilmesi.

• Engelsiz Kent Projesi’nin tamamlanması.

• Trabzon’da mevcut otogarının yerine daha güvenli ve geniş 
bir arazi üzerinde fiziksel güvenliği üst düzeyde, görsel açıdan 
kente yakışan bir otogarın yapılması,

• Kentin yetersiz olan sokak aydınlatması sorununun ortadan 
kaldırılması ve yapılacak profesyonel ışıklandırma ile kente 
güzel bir görünün kazandırılması

• Kentin cadde ve sokaklarında ışıklandırma, trafik işaret ve işa-
retçilerinin (şeritler, tabelalar vs.) yenilenmesi ve kaldırımların 
düzenlenmesi gibi sorunların çözümlenmesi, kentin ihtiyaç 
duyulan muhtelif yerlerine son teknoloji ve görüntüye sahip 
üst ve alt geçitlerin yapılması,

• Şehir içi sahil kesiminin toptan gözden geçirilerek, bu alana 
bütüncül bir konseptle farklı bir kimlik kazandırılması.

• Tarihi mekanların yer aldığı alanlardaki yapılaşmaların ortadan 
kaldırılması ve bu alanların yerel motifli binalardan oluşan tu-
rizm ve ticaret merkezleri şeklinde yapılandırılması.
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I.2- Kentsel 
Dönüşüm

I.3- Çevre

Sorunlarının

Çözümlenmesi

• Zağnos, Tabakhane, Çömlekçi ve Narlıbahçe’deki kentsel dö-
nüşüm projelerinin tamamlanması,

• KTÜ Üniversite yerleşkesi ile üniversite yerleşkesinin güneyin-
den geçen Kanuni Bulvarı arasında bir bağlantının gerçekleşti-
rilmesi,

• Devlet destekleri etkin bir şekilde kullanılarak tarihi konaklar ve 
evlerin turizme kazandırılması.

• Şehir içindeki küçük sanayi sitelerini birleştirerek Maçka Vadisi 
içinde bir yere taşınması ve mevcut yerlerinin değerlendirilme-
si,

• Ortahisar restorasyon çalışmasının TOKİ ile yapılan protokol 
kapsamında tamamlanmasının ardından, hazırlanan projelerin 
iş adamları tarafından finanse edilmesi,

• Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak geniş cadde 
ve meydanlar ile Trabzon’un nefes alabilir bir kent konumuna 
getirilmesi,

• Kentsel dönüşüm çalışmalarında verimli ve hızlı dönüşümü için 
vatandaşlarla yapılan anlaşmaların önemi konusunda, tüm si-
vil toplum örgütlerinin ve vatandaşların bilinçlendirilmesi,

• Bölgemizde yapılan bina yapım işlerinde yöre mimarisine ve 
bölgemize ait doğal yapı elemanlarının kullanılmasına yönelik 
teşvik uygulamalarına geçilmesi,

• KTÜ kampüsü ve yerleşkesini ileriye dönük olarak genişlete-
cek kamulaştırma çalışmalarının yapılması,

• Adli mercilerin gündeminden düşmeyen ve şehrin imajını ze-
deleyen, üçüncü, dördüncü sınıf otellerin bulunduğu alanların 
yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi,

• Kış aylarında insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan hava 
kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak, sağlıklı bir 
kent oluşturulması,

• Galyan İçme Suyu Barajı’nın bulunduğu vadi üzerinde kurulan 
HES’lerin sağlıklı su içme konusunda oluşturduğu risk nede-
niyle gerekli önlemlerin alınması,

• Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisinin tamamla-
nan betonarme inşasının ardından üst yapı tesislerinin de biti-
rilerek devreye sokulması,

• Değirmendere havzasının çömlekçi projesiyle birleştirilmesi

• Trabzon’un ekolojik akıllı kente dönüştürülmesi,

• Trabzon’da alternatif enerji projelerinin hayata geçirilmesi,

• Sadece il merkezinde uygulanan atıkların kaynağında ayrılma-
sı ve geri dönüşüme katkı sağlaması yönündeki çalışmaların 
ilçelerde de yaygınlaştırılarak katı atık düzenli depolama alanı-
nın kullanım ömrünün uzatılması,
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I.4- Güvenlik

• İklimsel olarak fazla yağış alması nedeniyle heyelan ve sel riski 
taşıyan bir coğrafyaya sahip kentimizin bu sorunun çözümü 
için kanalizasyon sisteminin ayrık sistem olarak yeniden inşa 
edilmesi,

• Kentte ısınma amaçlı yakıt olarak kömür kullanılması ve imar-
laşmanın şehirde hava koridorlarına engel olması, özellikle kış 
aylarında hava kirliliği problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu so-
runun çözümü için şehrin belirli bölgelerinde kullanılan doğal 
gazın kentin bütününde kullanımı için yapılan çalışmaların hız-
landırılması,

• Bölgemizdeki belediyeler tarafından atık suların bertarafına yö-
nelik arıtma tesisi bulunmamakta olup, atık sular derin deşarj 
yöntemiyle denize bırakılmaktadır. Kentte deniz kirliliğinin ön-
lenmesi için arıtma tesislerinin kurulması,

• Tüm il genelinde merkez ve ilçelerde hafriyat döküm sahaları-
nın tespit edilmesi,

• Bölgemizdeki mevcut fabrikalarda çevreye daha az zarar ve-
recek ve daha az enerji sarf edecek yeni teknolojilerin kullanıl-
ması yönünde çalışmalar yapılması,

• İlimizdeki mevcut maden ocakları, kırma eleme tesisleri, beton 
santralleri ve büyük çaplı açık depo alanlarına ait işletme sa-
hiplerinin ÇED süreçleri kapsamında taahhüt ettikleri proje ve 
istihdamı eksiksiz olarak yerine getirmesi,

• Trabzon’un daha güvenli bir kent olması, ticaretin her zaman 

güvenli ortamlarda yapılabilmesi için MOBESE birimlerince 

şehrin değişik noktalarına takılan kamera sayısının artırılması,

• Otopark ve oto kiralama şirketlerinin yapılacak bir düzenle-

meyle profesyonel bir şekilde takip edilmesi, bu şirketlerin 

kamera kaydı ile işyerlerini korumalarına zorunluluk getirilme-

si, ayrıca giriş-çıkış yapan araçların mutlaka sistematik olarak 

kayda alınması,

• Tespit edilecek bir oranla yıllık cirosu belli bir rakamın üzerinde 

olan işyerlerine, umuma açık yerlere, önemli mekânlara gü-

venlik kamerası taktırma zorunluluğu getirilmesi. Aynı zorun-

luluğun “site” tabir edilen çok sayıda vatandaşımızın guruplar 

halinde bir arada kaldığı binalara da getirilmesi ve bunun polis 

tarafından denetlenmesinin sağlanması,

• Trabzon’da trafik bilincinin oluşturulması için çocuk eğitim par-

kının hayata geçirilmesi,
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I.5- Kültür ve

Sanat

• Ülkemizin ilk opera binasına sahip illerinden biri olan 
Trabzon’da yeniden Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün 
açılması için bakanlar kurulunda karar alınması,

• Bilim, ticaret, kültür tarih ve sanat müzeleri kurularak kentin 
Müzeler şehri haline getirilmesi,

• Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Devlet 
Konservatuarı’nın şehir merkezine taşınması ve Ortahisarda 
restore edilen binalardan birinin konservatuara tahsis edilme-
si,

• Trabzon Kent Müzesi oluşturularak TTSO, gerçek ve tüzel kişi-
lerin vereceği tarihi eserlerin sergilenmesinin sağlaması ve bu 
müzeye yeni eserlerin kazandırılmasının teşvik edilmesi,

• Eski Merkez Bankası binasının Trabzon Kent Müzesi olarak de-
ğerlendirilmesi,

• 2022 yılında Trabzon’un Avrupa Kültür Başkenti olması yönün-
de çalışmalar yapılması,

• Kentte sanatsal ve kültürel değerleri ön plana çıkarabilmek için 
Trabzon Bienali düzenlenmesi,

• Kentte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir 
kültür ve kongre merkezi kurulması,
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Proje Adı

II.1- Komşu

Ülkeler İle

Ulaşım

II.2- Kent İçi

Ulaşım

Açıklama

II. ULAŞIM

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) tarafından projelendirilen ve 
Karadeniz havzasında yer alan birbirine komşu ülkeleri kara-
yolu ile birbirine bağlayan yüksek standartlardaki “Karadeniz 
Ulaşım Ring Koridoru”nun hayata geçirilmesi,

• Bakü- Tiflis- Batum otoyol projesinin hayata geçirilmesi,

• Samsun-Trabzon-Batum Demiryolu projesinin Karadeniz Sahil 
Yolu’na paralel olarak hayata geçirilmesi,

• Sochi Limanı bağlantısının kesilmesinin ardından Trabzon’un 
yük taşımacılığında yaşanan durgunluğunun giderilmesi,

• Arap ülkelerinin Trabzon’a artan ilgisi ile turizm hareketinde 
istenen gelişmeyi sağlamak için bu ülkelerin yüksek pazar po-
tansiyeli olan şehirlerinden Trabzon’a uçak seferlerinin düzen-
lenmesi,

• Rusya Federasyonu’nun Güney Rusya Bölgesi ile Trabzon 
arasındaki uçak seferlerinin yeniden uygulamaya konulması,

• İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin her üç yılda bir Trabzon’da ve 
diğer yıllarda İpekyolu güzergahı üzerindeki ülkelerde yapıl-
ması ve alınacak ortak kararlarla ekonomik ilişkilerin geliştiril-
mesi,

• Güney Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesi,

• Kanuni Bulvarı’nın tamamlanması,

• Erzurum Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Yolu bağlantısının stan-
dartlara uygun hale getirilmesi,

• Trabzon şehrinin daha yaşanabilir olması adına toplu taşıma 
araçları konusunda kalitenin artırılması, minibüsle taşıma yön-
temine son verilmesi ve bunun yerine vatandaşların toplu taşı-
maya özendirilmesi,

• İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya bağlantılı Demiryolu 
Projesi’nin yapımının gerçekleştirilmesi,

• Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi,

• Trabzon Havaalanı ikinci pistinin yapılması,

• Trabzon’da bir kargo havaalanı açılması,
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II.3- Trafik

II.4-Lojistik

• Kente çok katlı otoparklar yapılarak trafikte otopark sorununun 
giderilmesi,

• Kaşüstü mevkiinde bulunan mobilyacılar sitesinin Karadeniz 
sahil yolu bağlantısı yeniden düzenlenerek buradaki kavşağın 
rahatlatılması,

• Şehirlerarası ve şehir içi taşımalarda il dışından gelen ve haksız 
rekabet oluşturan araçların kontrol ve denetimlerinin yapılması,

• Yoğunlaşan trafik potansiyelini kaldıracak durumda olmayan 
Kalkınma Mahallesinde üniversite, tıp fakültesi ve yurtların da 
yer aldığı düşünülerek mevcut yolun iyileştirilmesi,

• Kentte turistler tarafından ziyaret edilen yerlerde tur ve münferit 
turist araçlarının park ihtiyaçlarının karşılanması,

• Güney Rusya kıyısında bir Türk Lojistik Limanı kurulması,

• Rusya Federasyonu ve KEİ Havzasındaki ülkelerle ticareti ge-
liştirmek için çok önemli bir kapı olan Trabzon-Sochi ulaşım 
hattının deniz, hava ve karayolu bağlantılarının sağlanması,

• Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden ihra-
cata açılması veya alternatif limanların gündeme gelmesi,

• Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na ulaştırmada, 
Sochi limanına alternatif bir Türk limanı ve lojistik merkezinin 
oluşturulması,

• Trabzon Lojistik Merkezi, Yeni İpek Yolu açılımı ile Çin’e kadar 
ulaşım ve transit hattın kurulması için gerekli projelerin hayata 
geçirilmesi,

• Karayolu ile Rusya Federasyonu’na ulaşabilmek üzere Gürcis-
tan üzerinden Kazbeki kapısındaki yeni güzergahın aktifleştiril-
mesi,

• Karayolu ile ulaşımda Türk tırlarının geçiş belgesi (dozvola) 
ihtiyacı artacak olduğundan bu açığın giderilmesi için geçiş 
belgelerinin sayısının artırılması,

• Rusya Federasyonu’na Türk tırları ile yapılan taşımalarda, Rus 
tırları da kullanılacağından, malların tesliminin olacağı nokta-
lara kadar Türk tırlarımızdan geçiş belgesi aranmaması konu-
sunda gerekli girişimlerin yapılması,

• Trabzon’dan; Rusya Federasyonu’na, Orta Asya ve Uzakdo-
ğu’ya mevcut güzergâhlara oranla daha kısa ve avantajlı bağ-
lantı sağlayan Kazbeki kapısının etkinleştirilmesi için uluslara-
rası Lojistik firmalarının bölgeye davet edilmesi,

• Trabzon’da Lojistik merkez kurulması için başlatılan çalışmala-
rın tamamlanması, Lojistik üstün Erzincan-Trabzon demiryolu 
projesinin nihai noktası belirlenerek burada kurulması,

• Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri içinde 
Trabzon’un da yer alması,

• Trabzon’a yeni bir yük limanı kazandırılması,
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Proje Adı

III.1- İç 
Pazarın

Korunması

III.2- Ortak

Ticaret 
Kültürü

Açıklama

III. TİCARET VE SANAYİ

• Alışveriş merkezlerinin şehir merkezi dışında planlanmalarına, 
yerel yönetimlerin özen göstermesi. AVM planlamalarında şe-
hir nüfusu, altyapı, trafik ve çevre gibi ölçütlerin dikkate alınma-
sı,

• Şehir ticaretini ve üretimini engelleyen etkenlerin yerel yöne-
timler tarafından önlenmesi,

• Trabzon’da coğrafi işareti tesciline önem verilmesi ve bölge 
ürünlerinin üretimlerinde standartlarından taviz verilmemesi,

• Trabzon esnaf ve tüccarının son yıllarda artan icra vakalarını 
önleyecek tedbirlerin alınması,

• Yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş geliştir-
me merkezi oluşturulması,

• Şehirde tekrar ekonomisinin yaygınlaşmasının engellenmesi,

• Alacahan’ın restorasyonunu DOKA ve İl Özel İdaresi kaynak-
ları ile tamamlandıktan sonra başta bakırcı esnafı olmak üzere 
telkâri ürünü üretimi yapan esnafa tahsisler yapılarak bir turizm 
çarşısının daha kent ekonomisine kazandırılması,

• Avrasya Pazarının ticari amaçlarının dışında bir görüntü arz et-
memesi, bahse konu pazarın daha ciddi ve etkin bir şekilde 
denetlenmesi,

• Ülkemizde hali hazırda yatırım yapmış önemli uluslararası mar-
kaların ilimize yatırım yapmasının sağlanması,

• Uzun Sokağın açık AVM olarak düzenlenmesi,

• Bölgemizdeki yaygın bireyselciliğin yerine birlikte çalışma kül-
türünün oluşturulması,

• Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği ve 
ilgili sivil toplum örgütlerinin sermaye katkısı ile çok ortaklı ör-
nek bir şirketin kurulması ve “Ortak Ticaret Kültürü”nün gelişti-
rilmesi,
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III.3- Ticaretin

Genişletilmesi

III.4- Yatırım

Arazisi

Oluşturma

III.5- Komşu

Ülkelere

Yönelik

İhracatın

Artırılması

• Trabzon’da marka değeri olan ürün üreten üretici firma sayısı-
nın arttırılması,

• Devletin sağladığı teşvikler kapsamında komşu ve çevre ülke-
lerde gerçekleştirilen ticari nitelikteki önemli ticari fuarlara katı-
lım sağlanması,

• Komşu ülkelerden ilimize alım heyetleri davet edilerek kentte-
ki mevcut üretim tesislerine ziyaretleri ve kentte düzenlenen 
önemli fuarlara katılımlarının sağlanması.

• Trabzon’a özgü bir el sanatı olan hasır bilezik ve kazaziye ürün-
lerinin yabancı ülkelerde tanıtımını yaparak, ihraç edilebilmesi 
için altyapı oluşturulması,

• Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün iç ve dış 
piyasalardan aldığı ihaleli alımlara İlimizdeki üretici firmaların 
katılımının sağlanması,

• Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa sorunu çözümle-
nerek yatırımcılara arazi imkanı sağlanması,

• Trabzon’da il genelinde yatırım alanlarının (Kamu kurum ve ku-
ruluşlarda atıl arazi, bina vb.) verilerinin toplanarak listelenmesi 
ve bu arazilerin yatırımcı ile buluşturulması,

• İl özel idaresinin sosyal tesislerinin otel ihalesi ile kente kazan-
dırılması. Buna benzer diğer tesislerin özel sektöre kazandırı-
larak kent ekonomisinin geliştirilmesine öncelik tanınması,

• İlimizdeki yatırımların önünün açılması için mevcut 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planlarına ait 1/1000 lik çevre düzeni pla-
nına altlık teşkil edecek 1/25.000 ve 1/5000 lik nazım imar plan-
larının yaptırılması,

• Ülkemizin Türk Cumhuriyetlerine ihracatında Trabzon’un ve 
Doğu Karadeniz’in etkinliğinin artırılması yönünde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nin bölgeye yönelik 
bir strateji hazırlaması,

• Kentteki iş adamlarının yurt dışına açılmasına destek verilerek 
kentin yeni ihracat pazarları ile buluşturulması,

• Kuzey Afrika ülkelerindeki pazarların Trabzon üretimi ile buluş-
turulması,

• Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’nde Türk İhraç ürünlerinin 
sergileneceği daimi bir sergi alanının açılması,

• Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi,

• Rusya Federasyonu ve BDT ülkeleri yapılan ihracatımızı arttır-
mak için bu ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması yapılması,

• Komşu ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki inşaat, 
enerji, ulaşım, taşımacılık, turizm gibi alanlardaki projelerden 
ilimizin alabileceği pay ve sunabileceği katkıların araştırılması,
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III.6- Organize

Sanayi

Bölgeleri

• Arsin Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bir endüstri meslek 
lisesi hayata geçirilmesi ve nitelikli iş gücünün buradan karşı-
lanması,

• Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yol ihalesinin yapılması, yapı-
lan iç yoldan kaynaklı parsellerin etraflarının beton duvarla mu-
hafaza altına alınması, parsel tahsisine biran önce geçilmesi,

• Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve işlevinin art-
tırılması, arıtma tesisinin hızla tamamlanması,

• Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi yapılan 
firmaların yatırıma başlamalarının sağlanması ve bölgenin idari 
bina ve sosyal tesislerinin hayata geçirilmesi,

• Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma çalışma-
larının tamamlanması ve altyapı ihalesinin yapılması,

• Trabzon ve bölge sanayisinin gelişmesi için İŞGEM ve küme-
lenme modellerinin benimsetilmesi,

• Trabzon’da orta ve uzun vadede ihtisas OSB’lerin kurulması.

• Sanayi sitelerinin uluslararası standartlarda şehir dışına taşın-
ması,

• Organize Sanayi Bölgelerine doğalgaz getirilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması,
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Proje Adı

IV.1- Tarım-

Fındık-Çay

Açıklama

IV. TARIM, HAYVANCILIK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK

• Fındık hasadının yapıldığı Eylül-Ekim aylarında alan bazlı des-
tek ödemelerinin yapılması, fındığın üretici tarafından depolan-
ması sağlanarak erkenden pazara inmesinin geciktirilmesi,

• Fındıkta lisanslı depoculuk ve fındık ürün ihtisas borsalarının 
kurulması,

• Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan borçlarını ödemesi için 
çözüm yolları bulunması,

• Fındıkta alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi,

• Ülkemize sınır kapılarından giren kaçak çayın önlenmesi için 
etkin tedbirlerin alınması, ayrıca sınır kapılarında ya da başka 
yollarla çay kaçakçılığı yapanlara yüksek cezai yaptırımların 
getirilmesi. Ülke genelinde kaçak çay denetimlerinin sıklaştırıl-
ması,

• Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tümünün organik tarım havzası 
olarak ilan edilmesi. Bölgedeki mevcut organik tarım potansi-
yelinin harekete geçirilmesi,

• Büyük bir kısmı hammadde olarak ihraç edilmekte olan fındığı 
işleyerek mamul ürün haline getirebilecek entegre sanayi te-
sislerinin kurulması ve bu ürünlerin pazarlanması,

• Bölgemiz florasında yabani formları bulunan ve dış pazar po-
tansiyeli sürekli artan yaban mersini meyvesi yetiştiriciliği ko-
nusunda hazırlanan projelerin desteklenmesi,

• Kesme çiçek ihracatında Antalya yöresine alternatif olarak ili-
mizde kesme çiçek üretiminin teşvik edilmesi,

• Yetiştirilen ürünlerde sertifikasyona gidilmesi,

• Organik balcılığın desteklenmesi ve sertifikalanması,

• Hayvancılığın gelişmesine destek olarak mısır tarımının özen-
dirilmesi,

IV.2- Balıkçılık

ve Su Ürünleri

• Balıkçılık sektöründe; ortak ürün işleme, balık hali yapma ve 
depolama dış piyasa ihracata hazırlama ünitelerini kapsayan 
projenin hayata geçirilmesi,

• Ortak Balık İşleme Hal Bölgesinin hayata geçirilmesi,

• Şoklanmış balık tüketimi hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesi,

• Bölgede avlanan balıkların entegre tesislerde değişik ürün çe-
şitlemelerine tabi tutularak pazarlanmasının sağlanması,
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IV.3-

Hayvancılık

IV.4-

Ormancılık

• Bölgedeki balık işleme tesislerinin modern teknoloji kullanma-
sı ve yeni Pazar imkanları bulması konusunda bilgilendirilme-
lerinin sağlanması,

• Avcılık ile ilgili denetimlerin yapılması, balık stoklarının takip 
edilmesi ve bölgede sürdürülebilir avcılığın sağlanması,

• Denizde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlar 
belirlenerek bu konuda makro planların hayata geçirilmesi,

• Önümüzdeki yılların en önemli sorunu güvenli gıda olduğu 
düşünüldüğünde Karadeniz’de yapılmakta olan yaklaşık 700 
Hidro Elektrik Santraline ait baraj göllerinde kurulacak balık 
çiftlikleri ile ciddi bir gıda deposu yaratılması. (Ordu ilinde ör-
nek bir proje hayata geçmiş bulunmaktadır),

• Kentte balık halinin yanında balık lokantaları açarak halkın bu-
ralardan yararlanmasının sağlanması,

• Tarım ve hayvancılık projelerinde bölge kırsalında ve il sanayi-
sinde yeniliklere gidilmesi,

• Trabzon’da süt ve hayvan besiciliği üzerine bir organize sanayi 
bölgesi ile süt tozu üretim merkezinin hayata geçirilmesi,

• Mera alanları bakımından geniş alanlara sahip ilçelerimiz seçi-
lerek;

 a) Büyük ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi,

 b) Bu işletmelere destek sağlayacak aile işletmeciliklerinin 
desteklenmesi,

 c) Mera alanları organik hayvancılığa uygun şekilde ıslah edil-
mesi ve planlı bir otlatma sağlanması,

 d) Mevcut süt işleme tesislerinin kapasitelerinin artırılması 
yada yeni kombine tesislerin kurulması,

• Haklı bir üne sahip hayvansal ürünlerimizin özelliklerinin ko-
runması için gerekli tedbirlerin alınması,

• Ormancılık sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi için ge-
rekli tedbirlerin alınması,

• Odun veya odun artığına dayalı fabrikalar kurulması (MDF 
veya yonga levha fabrikası gibi),
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Proje Adı

V.1- Bilgi

Ekonomisine

Geçişe

Başlanması

Açıklama

V. GELECEK ÖNGÖRÜLERİ OLUŞTURMA

Trabzon’un Bilim Merkezi Haline Getirilmesi
• Dünya ekonomisine yön veren bilgiye dayalı ekonominin böl-

gede yaygınlaştırılması. Trabzon’un Bilim Merkezi olması he-
deflenerek bu konuda altyapı çalışmalarının başlatılması,

• E- Ticaretin yaygınlaştırılması,
• Kente yazılım programları depolama merkezleri, yazılım ve 

programlama hangarları kazandırılması,
• Bilişim teknolojileri ihracatının hedeflenmesi,
• Bilgi temelli imalata öncelik verilmesi,
• Üniversitelerin akademik çalışmalarının kent hedefleri ile bü-

tünleştirilmesi,
• Trabzon İnovasyon Merkezi Projesi’nin Tasarım ve Prototip 

üniteleri ile TEKNOKENT bünyesinde hayata geçirilmesi için 
gerekli kaynağın sağlanması,

• Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezinin (İno-
vasyon Merkezi) kurulması,

• Trabzon’da nano teknoloji merkezi kurulması,
Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
• Kalkınma Ajanslarında Üniversitelerin rolünün artırılması,
• Katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar yapılması,
• Üniversite-sanayi işbirliğine önem verilmesi,
• İl genelindeki akademik eğitimlerin bölgedeki sanayi ile örtüş-

türülerek, mevcut sanayi için teknoloji gelişiminin desteklenme-
si,

“Sanayide mükemmeliyet merkezlerini” oluşturmak
• Gelişime açık üretimlerde yüksek kaliteye erişilerek dünya 

standartlarına ulaşılması,
• Gelişmiş teknolojiyi, yüksek kaliteyi ve sürekli kendini yenile-

yen ürünlerin üretimini hedef alan bir sanayi yapılanmasına 
gidilmesi,

• Kentteki, ülke ve dünya çapında üretim yapan sanayi firmaları-
nın sayısının artırılması,

• Marka Kent Trabzon projelendirilerek gelecek 10, 20 ve 50 yılık stratejilerin belir-
lenmesi.

• Trabzon’da yatırım adası oluşturulabilmesi için mevzuat altyapısının tamamlan-
ması.

• Trabzon’da Serbest Şehir çalışmalarına adım atılması.
• Trabzon’un gelecek projeksiyonunda; biri yük limanı, diğeri kruvazör turizmi ve 

yolcu limanı olarak iki limanın hizmete sunulması.
• Bölgenin organik tarım merkezi haline getirilmesi.
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Proje Adı

VI.1- Eğitim Ve

Sağlık Merkezi

Trabzon’un

Güçlendirilmesi

Açıklama

VI. TRABZON’UN MERKEZ KİMLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

• Trabzon’daki üniversitelerin kampüs, öğrenci ortak kullanım 
alanları, konaklama ve burs gibi imkanlarının güçlendirilmesi, 
buna bağlı olarak artacak öğrenci sayısı ile kentin ekonomisi-
ne canlılık getirilmesi,

• Trabzon’da yeni bir devlet üniversitesinin kurulması,

• Trabzon’da vakıf üniversitelerinin sayısının arttırılması,

• KTÜ’nin fiziki mekanlarının genişletilmesi için gerekli kamulaş-
tırma çalışmalarına başlanması,

• Kent insanının en önemli sosyal faaliyet ve ilgi alanlarından 
olan “futbol” konusu üzerinde daha ciddi ve profesyonel bir 
şekilde durulması, bu amaç doğrultusunda geniş kapsamlı bir 
spor eğitim merkezi ve futbol okulu açılması,

• Üniversite Mahallesinde Doğu Karadeniz Yurt Müdürlüğü’nün 
güneyinde imar planına üniversite gelişme alanı olarak işlen-
miş olan 30.000 m2 yüzölçümündeki arazinin kamulaştırılarak 
1500 kişilik yurt yatırımının gerçekleşmesi,

• Akçaabat ilçesindeki barınma taleplerinin karşılanmasına yö-
nelik olarak ilçe merkezinde yüksek öğrenim kurumlarına yakın 
mesafede kamulaştırma yöntemi ile 10.000 m2 yüzölçümünde 
arsa temin edilerek 500 kişilik yurt yatırımının planlanması,

Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi

• Organize Sanayi Bölgelerinde endüstri meslek liselerinin açıl-
ması,

• Trabzon’un geniş bir coğrafyaya yayılan “merkez kimliğinin” korunması ve bölge 
hinterlantı ile yüksek düzeyde ilişkiler kurularak zenginleştirilmesi.

• Trabzon’un Avrupa ve Asya arasındaki yolcu ve yük hareketinde ana hat olma 
kimliğinin geliştirilmesi.

• Komşu ülkelere karşı Trabzon’un sahip olduğu avantajların kaybedilmemesi için 
çalışmalar yapılması

• Trabzon’un Batum’un hızla gelişen turizm altyapısı ile rekabet edebilecek olanak-
lara kavuşturulması.

• Trabzon’un geçmişte başarıyla sürdürdüğü komşu ülke şehirleri ile uçak seferle-
rinin yeniden uygulamaya konulmasının sağlanması.

• Trabzon’un son nüfus sayımı ile azaldığı tespit edilen nüfusunun Büyükşehir kap-
samına alınacak olması da gözönünde tutularak kriter sınırının altına düşmemesi 
için gerekli tedbirlerin alınması.

• Yeni İpekyolu adı altında başlayan proje kapsamında tarihi İpekyolu güzergâhının 
yeniden aktif hale getirilmesi.
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VI.2- Yargı

Merkezi

Trabzon İçin

Yapılması

Gerekenler

VII.3- Turizm

Merkezi

Trabzon

• Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nin inşaat ve tesisat bölümleri-
ne ek atölye yapılması,

• Trabzon’da Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) akredite 
edilmiş bir merkez oluşturulması,

• Öğrenci şehri Trabzon için ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi,

Bölgenin sağlık merkezi Trabzon

• KTÜ Dış Hekimliği bölümünün ihtiyaç duyduğu fiziki mekânların 
bölgeye kazandırılması,

• Yeni bir çocuk onkoloji hastanesi kurulması,

• Trabzon’da yeni bir tıp fakültesinin kurulmasının teşvik edilmesi,

• Kurulan Trabzon Adlı Tıp Merkezi’nin biyoloji laboratuarı baş-
ta ve diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan kadrolarının tahsisinin 
sağlanması. Fizik ihtisas ve balistik gözlem dairelerinin kurul-
ması ve kadro açığının giderilmesi,

• Trabzon Açık Cezaevi Merkezi Projesi için yer tahsisinin sonuç-
landırılması,

• Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile 
ortaklaşa yürüttüğü Trabzon’da kurulması düşünülen Meslek 
İçi Eğitim Merkezi için gerekli arazinin tahsisi,

• Trabzon’da kapalı cezaevinin kapasitesinin arttırılması,

• Ölçüm çalışmaları devam eden Trabzon Çakırgöl Kış Turizmi 
ve Kayak Merkezi Projesinin yapımının hızlandırılması,

• Bir “deniz kenti” olan Trabzon’da plaj, balık restoranları, dağ, 
doğa ve yayla turizmiyle bağlantılı deniz turları gibi alternatif 
faaliyetler düzenlenerek kentin turizm açısından tercih edilir bir 
şehir haline getirilmesi,

• Deniz Turizmi, yayla turizmi, yat, kurvaziyer turizmi ve kongre 
turizmi gibi turizm çeşitleri için gerekli alt yapı çalışmalarının 
tamamlanması,

• Maçka-Torul arasında yer alan tarihi İpek yolunun onarımı ger-
çekleştirilerek turizm güzergahı olarak planlanması,

• İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Ma-
nastırı gibi tarihi eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete 
açılmalarının sağlanması,

• İlimizde Profesyonel Turist Rehberliği Kursları düzenlenmesi,

• Sektöre kalifiye ara insan gücü yetiştirmek için İş-Kur tarafın-
dan kurslar açılması,
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• Geleneksel yaylacılığın canlandırılması, yaylaların bozulmasını 
önleyecek her türlü tedbirin alınması ve mevzuat düzenlemele-
rine bağlı olarak gerçekleştirilecek projelerle yaylacılık sektörü 
gelişiminin sağlanması,

• Bölgede termal turizme gereken önemin verilmesi,

 Doğu Karadeniz Turizm Master Planındaki Projelerin 
Hayata Geçirilmesi

• Bölgemizde kalkınmada öncelikli sektör olan turizmin canlan-
dırılması. Trabzon ve Doğu Karadeniz’in sahip olduğu yüksek 
turizm potansiyeli için yeni destek ve teşvikler getirilmesi,

• Türkiye’nin turizm gelirinden Trabzon ve bölgenin yeteri dü-
zeyde pay almasının sağlanması,

• Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı’nın tamamlanması ve bek-
lentileri karşılaması için tam teşekküllü olarak uygulamaya ko-
nulması,

 Trabzon’u tanıtıcı çalışmalara devam edilmesi

• Trabzon’un turist rezervasyonlarını artıracak yurtdışı turizm fu-
arlarına katılım sağlanması ve DOKA projelerinin bu amaçla 
uygulanmasının teşvik edilmesi,

• Marka kent konusunda köklü tarihi ön plana çıkaracak adımlar 
atılması,

• Trabzon’un tarih ve kültürünü yaşatacak “Trabzon Kültür 
Sokağı”nın tasarlanması,

• Bölgesel turizm rehberinin hazırlanması,

• Yayla kentlerin işletilmelerinin sağlanması,

• Sağlık turizminin canlandırılması,

• Turistik alanlardaki bilgi amaçlı tabelaların sayısının arttırılması,

• İlimize olan ilgiyi artırabilmek, sanatsal ve kültürel değerleri ön 
plana çıkartabilmek için Trabzon Bienali düzenlenmesi,

• Yayla şenliklerinin tanıtımının ulusal ve uluslararası boyutlara 
taşınması,

• Bölgeye olan talepleri karşılayacak standartlarda ki konaklama 
tesisleri ve yatak kapasitesinin arttırılması,

Restorasyon kaynaklarının daha etkin kullanılması

• Trabzon’daki tarihi eserler ve sur alanlarının restorasyon çalış-
malarının tamamlanması ve bu alanların turizme kazandırılma-
sı,

• Şehir merkezinde butik otellere uygun alanların tahsis edilme-
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si.

• Akçaabat Orta Mahalle’de başlatılan iyileştirme projesinin ta-
mamlanması,

• İlçe ve beldelerdeki tarihi konaklarının butik otel haline getiril-
mesi,

• İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Ma-
nastırı gibi tarihi eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete 
açılmalarının sağlanması,

Kongre, fuar, toplantı ve organizasyonların artırılması

• İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve buna bağ-
lı turizm merkezi olması yönünde başlatılan çalışmalara destek 
olmak amacıyla; Dünya Ticaret Merkezi içinde çok amaçlı yeni 
bir kongre merkezinin yapılması,

• Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın önlenmesi, bu alanların yerel 
mimari özellikleri kapsamında projelendirilmesi ve uzun dö-
nemli kongre ve sağlık turizmi konseptine uygun şekilde yapı-
landırılması,

Sektördeki ihtiyaçlarının karşılanması

• Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Ofisi 
‘nin kentin merkezinde bir noktaya taşınması,

• Sahil yolu nedeniyle kaybolan plajların, değerlendirilebilecek 
alanlar bulunarak tekrar kente kazandırılması,

• Yaz aylarında sahil yolunda seyreden turizm potansiyelinin 
kente çekilmesi için şehir merkezinin doğu ve batısında uygun 
alanlara birer adet turist danışma bürosu inşa edilmesi,

VI.4-

Uluslararası

Organizasyonlar

• 2011 Olimpiyat oyunlarında kente kazandırılan spor tesisleri 
için yeni uluslararası organizasyonlara talep yaratacak adımla-
rın ve bağlantıların kurulması,

• Tesislerin;

 - Tüm Dünya Ülke Federasyonlarına tanıtımının sağlanması 
ve ilimize  ulusal ve uluslararası (Dünya Şampiyonası, Avrupa 
Şampiyonası vb.) organizasyonların alınması,

 - Tesislerin bulunduğu alanlarda ve çevresinde sosyal yaşam 
alanlarının (alışveriş merkezi, tiyatro, sinema vb.) oluşturulma-
sı,

 - Tesislerin özelleştirilmesi (Belediyeler, Özel sektör vb.) eko-
nomiye katkı sağlaması için halkın kullanımına açılması,
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 - Tesislerin sportif etkinliklerin dışında kültürel etkinliklerde de 
(konser, kongre vb.) kullanılması,

 - Tesislerin spor amaçlı kullanımının dışında halkın da içinde 
olduğu (cafe, çay salonu, dinlenme alanı vb.) yerler haline ge-
tirilmesi,

 - Tesislerin tanıtımda ulusal ve yerel medyanın kullanılması,

 - Tesislerin daha verimli kullanılması için yerel yönetimler ve 
sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu bir komisyon kurulması 
ve hazırlanacak bir film ile tanıtımının sağlanması,

• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOP), Uluslararası Kara-
deniz Tiyatro Festivali ve benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak 
sürekli hale getirilmesi,
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Proje Adı

VII.1-

Madencilik

VII.2-

Denizcilik

VII.3- Tersane

Açıklama

VII. GELİŞİME AÇIK SEKTÖRLERİN DESTEKLENMESİ

• Bölgemizde ve İlimizde madencilik potansiyelinin geliştirilmesi 
için MTA’nın çalışmalarının arttırılması,

• Trabzon’un ihracatında üçüncü sıraya yerleşen madencilik sek-
törünün daha etkinleştirilmesi,

• İskenderiye - İstanbul - Trabzon - Batum - Sochi - Yalta 
güzergâhında yolcu ve ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşı-
mının başlatılması,

• Trabzon - İzmir hattı arasında yolcu feribotu çalıştırılması özellik-
le iç turizmde büyük paya sahip Ege Bölgesi ile uçak bağlantı-
sı yanında deniz bağlantısının da güçlendirilmesi,

• Trabzon Limanı’nın altyapı olarak Kazbeki kapısının açılması 
ile oluşacak yüksek potansiyeli karşılayabilecek donanıma ka-
vuşturulması,

• Şehirlerarası feribot ve yolcu taşımacılığının uygulamaya ko-
nulması ve deniz ulaşımına özel teşviklerinin sağlanması,

• Trabzon Yat Limanı’nın amacına uygun şekilde kullanılması,

• S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat 
Kooperatifi’nin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslarara-
sı piyasalara üretim yapabilecek teknolojik altyapıya kavuştu-
rulması,

• Altyapısı yakın zamanda tamamlanan Sürmene tersane alanı-
nın üst yapı tesislerinin özel sektör girişimleri ile hayata geçiril-
mesi,
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Proje Adı

VIII.1-

İstihdam

Açıklama

VIII. GÖÇÜN ÖNLENMESİ

Girişimciliğin desteklenmesi

• Trabzon’da yeni iş alanları oluşturulması, ekonomiye, ticarete 
yerli sermayenin girişinin sağlanması,

• Teşvik edilen mega ölçekli yatırım projeleri yanında küçük öl-
çekli projelere de yeteri kadar teşvik verilmesi,

İstihdam sağlayan projelere öncelik tanınması

• Genç girişimcilerin ve istihdam sağlayan firmaların desteklen-
mesi ve bürokratik engellerden arındırılması,

• Şehir merkezinde açık alışveriş merkezlerinin oluşturulması,

Mevcut işyerlerinin kapanmalarının önlenmesi

• Tekrar ekonomisinden şehri kurtarmak için Belediye’nin açılan 
iş yerlerine yönelik bir planlamayı hayata geçirmesi, nüfusa ve 
ihtiyaç göre yeni işyerlerinin açılışının teşvik edilmesi, aynı nok-
tada aynı iş koluna yoğunlaşma ile yaşanacak aşırı rekabetin 
önlenmesi,

• Yatırımlarda kazanç-yatırım oranının tespitinin ön planda tutul-
ması,

İstihdam sağlayıcı yeni yatırımların kazanılması

• Akyazı projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve projenin 
biran önce şehre kazandırılması,

Kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yapılması

• Kentte el sanatları kurslarına katılan kadınların ürettikleri ürün-
leri satabilmelerine için destek ve imkan sağlanması,

• Son yirmi yılda Türkiye nüfusu artarken Trabzon’da azalmış olmasının nedenleri 
üzerine bilimsel çalışmalar yapılarak bu sorunun giderilmesi.

• Trabzon’da işsizlik sorununun çözümlenmesi.

• Kırsal kesimden ve diğer kentlerden ekonomik nedenler ve eğitim ihtiyacı için göç 
edenlerin sayısının hızla artması nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması,

• Türkiye’de kurulacak olan Özel Ekonomi Bölgeleri kapsamına Trabzon’unda alın-
ması

• Köylerde organik tarım, hayvancılık, su ürünleri ve turizm sektörleri desteklenerek 
göçü önleyecek tedbirlerin alınması,
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VIII.2- Kırsal

Alana Yönelik

Çalışmalar

VIII.3- Kıyı

Balıkçılığı

Sektörüne

Yönelik

Çalışmalar

• Kırsal alanda suların toplanması sağlanarak yaşanmakta olan 
su sorununa çözüm getirilmesi,

• Trabzon kırsalındaki grup yollarının standartlarının iyileştirile-
rek ülke normlarına getirilmesi,

• Köylerin yol, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümlen-
mesi,

• Karadeniz kıyısında geleneksel bir zanaat olan ahşap gemi ya-
pımı ile uğraşan bölge halkının desteklenmesi,

• Kıyı balıkçılığı ile uğraşan esnafa özel destekler verilerek, bu 
sektörde istihdam yaratılmasına imkan tanınması,

• Kıyı balıkçılığı sektörüne verilecek desteklerle; tekne bakım, 
onarım, ağ donanımı gibi yeni iş alanları oluşturulması,
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KISA - ORTA - UZUN VADE
(Sorunların Zaman Periyodu)

Kısa Vade : 0 - 3 Yıl

Orta Vade : 0 - 6 Yıl

Uzun Vade : 0 - 10 Yıl

Kent Paydaşları : Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi,
   KTÜ, Avrasya Üniversitesi, TTSO, TTB,
   DKİB, TESOB, İşadamı Dernekleri,
   Kent Konseyi
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KISA VADELİ SORUNLAR

 Büyükşehir olmaya hazırlanan Trabzon’da halkın bu sürece hazırlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Özel İdaresi - Komşu Belediyeler
    İl Tarım Müdürlüğü - STÖ’ler
    Muhtarlar

 Kentte sıklaşan elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemlerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çoruh Aksa EDAŞ

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TEİAŞ

 Engelsiz kent projesinin tamamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentte ısınma amaçlı yakıt olarak kömür kullanılması ve imarlaşmanın şehirde 
hava koridorlarına engel olması, özellikle kış aylarında hava kirliliği problemi-
ni ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü için şehrin belirli bölgelerinde 
kullanılan doğal gazın kentin bütününde kullanımı için yapılan çalışmaların 
hızlandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisinin tamamlanan betonarme 
inşasının ardından üst yapı tesislerinin de bitirilerek devreye sokulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Arsin OSB Müdürlüğü

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 Bölgemizdeki mevcut fabrikalarda çevreye daha az zarar verecek ve daha az 
enerji sarf edecek yeni teknolojilerin kullanılması yönünde çalışmalar yapıl-
ması.



62

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - DOKA

 İlimizdeki mevcut maden ocakları, kırma eleme tesisleri, beton santralleri ve 
büyük çaplı açık depo alanlarına ait işletme sahiplerinin ÇED süreçleri kapsa-
mında taahhüt ettikleri proje ve istihdamı eksiksiz olarak yerine getirmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    İlçe Belediyeleri

 Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Devlet Konservatuarı)nın 
şehir merkezine taşınması ve Ortahisar)da restore edilen binalardan birinin 
konservatuara Tahsis edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi

 Eski merkez bankası binasının Trabzon Kent Müzesi olarak düzenlenerek, Ti-
caret ve Sanayi Odası)nın kente kazandırdığı tarihi eserlerin sergilenmesinin 
sağlanması ve bu müzeye yeni eserlerin kazanılmasının teşvik edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Valilik - TTSO - İl Kültür ve Turizm
    Müdürlüğü

 Trabzon Havaalanı ikinci pistinin yapılması

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma, Denizcilik ve
    Haberleşme Bakanlığı
    (Altyapı Yatırımları Genel
    Müdürlüğü)

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Devlet Havameydanları İşletmesi

    Genel Müdürlüğü

 Sochi Limanı bağlantısının kesilmesinin ardından Trabzon)un yük taşımacılı-
ğında yaşanan durgunluğunun giderilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Başbakanlık

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı Dışişleri
    Bakanlığı
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 Şehirlerarası ve şehir içi taşımalarda il dışından gelen ve haksız rekabet 
oluşturan araçların kontrol ve denetimlerinin yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma, Denizcilik ve
    Haberleşme Bakanlığı (Karayolu
    Düzenleme Genel Müdürlüğü)
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Valilik Kolluk Kuvvetleri
    (Emniyet, Jandarma)

 Kente çok katlı otoparklar yapılarak trafikte otopark sorununun giderilme-
si.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yoğunlaşan trafik potansiyelini kaldıracak durumda olmayan Kalkınma 
Mahallesi’nde üniversite, tıp fakültesi ve yurtların da yer aldığı düşünüle-
rek yolunun iyileştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Karayolu ile ulaşımda Türk tırları için geçiş belgesi (dozvola) ihtiyacı arta-
cak olduğundan bu açığın giderilmesi için geçiş belgelerinin artırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Rusya Federasyonu’na Türk tırları ile yapılan taşımalarda, Rus tırları da 
kullanılacağından, malların tesliminin olacağı noktalara kadar Türk tırla-
rımızdan geçiş belgesi aranmaması konusunda gerekli girişimlerin yapıl-
ması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’dan; Rusya Federasyonu’na, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya mevcut 
güzargahlara oranla daha kısa ve avantajlı bağlantı sağlayan Kazbeki ka-
pısının etkinleştirilmesi için uluslararası lojistik firmalarının bölgeye davet 
edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - TTSO
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Trabzon’da Lojistik merkez kurulması için başlatılan çalışmaların tamam-
lanması, Lojistik üstün Erzincan-Trabzon demiryolu projesinin nihai nokta-
sı belirlenerek burada kurulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Alışveriş merkezlerinin şehir merkezi dışında planlanmalarına, yerel yö-
netimlerin özen göstermesi, AVM planlamalarında şehir nüfusu, altyapı, 
trafik ve çevre gibi ölçütlerin dikkate alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Tüm şehir
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Ticaret Bakanlığı

 Şehir ticaretini ve üretimini engelleyen etkenlerin yerel yönetimler tarafın-
dan önlenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - TTSO
    Tüm Belediyeler
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Ticaret Bakanlığı

 Trabzon’da coğrafi işareti tesciline önem verilmesi ve bölge ürünlerinin 
üretimlerinde standartlarından taviz verilmemesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - TTSO
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Ticaret Bakanlığı

 Trabzon esnaf ve tüccarının son yıllarda artan icra vakalarını önleyecek 
tedbirlerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - TTSO
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Ticaret Bakanlığı

 Yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş geliştirme merkezi 
oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 Şehirde “tekrar ekonomisinin” yaygınlaşmasının engellenmesi
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Ticaret Bakanlığı

 Alacahan’ın restorasyonunun DOKA ile İl Özel İdaresi kaynakları ile ta-
mamlandıktan sonra başta bakırcı esnafı olmak üzere telkari ürünü üretimi 
yapan esnafa tahsisler yapılarak bir turizm çarşısının daha kent ekonomi-
sine kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - İl Kültür ve
    Turizm Müdürlüğü

 Bölgemizdeki yaygın bireyselciliğin yerine birlikte çalışma kültürünün 
oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - TESOB - TTB - DKİP
    Kent Paydaşlara
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği ve ilgili sivil 
toplum örgütlerinin sermaye katkısı ile çok ortaklı örnek bir şirketin kurul-
ması ve “Ortak Ticaret Kültürü”nün geliştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - TESOB - TTB - DKİP ve
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa sorunu çözümlenerek yatı-
rımcılara arazi imkanı sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu
    Maliye Bakanlığı

 Trabzon’da il genelinde yatırım alanlarının (kamu kurum ve kuruluşlarda 
atıl arazi, bina vb.) verilerinin toplanarak listelenmesi ve bu arazilerin yatı-
rımcı ile buluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Defterdarlığı - Tarım İl
    Müdürlüğü
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 İl Özel İdaresi’nin sosyal tesislerinin otel ihalesi ile kente kazandırılması, 
buna benzer diğer tesislerin özel sektöre kazandırılarak kent ekonomisi-
nin geliştirilmesine öncelik tanınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ülkemizin Türk Cumhuriyetlerine ihracatında Trabzon’un ve Doğu 
Karadeniz’in etkinliğinin artırılması yönünde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ve Avrasya Üniversitesi’nin bölgeye yönelik bir strateji hazırlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentteki işadamlarının yurt dışına açılmasına destek verilerek kentin yeni 
ihracat pazarları ile buluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Ticaret Bakanlığı

 Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’ndeki Türk ihraç ürünlerinin sergilene-
ceği daimi bir sergi alanının açılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - TTSO
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Dış İşleri Bakanlığı - TOBB
    (Trabzon Ticaret ve Sanayi
    Odası) - TİM - (İhracatçı Birlikleri)
    Kent Paydaşları

 Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
    Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yol ihalesinin yapılması, yapılan iç yol-
dan kaynaklı parellerin etraflarının beton duvarla muhafaza altına alınma-
sı, parsel tahsisine biran önce geçilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Şinik OSB Yönetim Kurulu



67

 Organize Sanayi Bölgelerinde endüstri meslek lisesinin açılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Milli Eğitim Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Bilim ve Sanayi Teknoloji
    Müdürlüğü - OSB Müdürlüğü

 Trabzon ve bölge sanayisinin gelişmesi için İŞGEM ve kümelenme model-
lerinin yerleştirilmesi

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma çalışmalarının ta-
mamlanması ve altyapı ihalesinin yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Fındık hasadının yapıldığı Eylül-Ekim aylarında alan bazlı destek ödeme-
lerinin yapılması, fındığın üretici tarafından depolanmasının sağlanarak 
erkenden pazara inmesinin geciktirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Fındıkta lisanslı depoculuk ve fındık ürün ihtisas borsalarının kurulması ve 
uygulamaya geçilmesi

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı - TOBB
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTB

 Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan borçlarını ödemesi için çözüm yolla-
rının bulunması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTB

 Fındıkta alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ülkemize sınır kapılarından giren kaçak çayın önlenmesi için etkin tedbir-
lerin alınması, ayrıca sınır kapılarında ya da başka yollarla çay kaçakçılığı 
yapanlara yüksek cezai yaptırımların getirilmesi, ülke genelinde kaçak çay 
denetimlerinin sıkılaştırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTB - RTB - Gümrük ve Ticaret
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Balıkçılık sektöründe; ortak ürün işleme, balık hali yapma ve depolama 
dış piyasa ihracata hazırlama ünitelerini kapsayan projenin hayata geçiril-
mesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : DOKA
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Önümüzdeki yılların en önemli sorununun güvenli gıda olduğu düşü-
nüldüğünde Karadeniz’de yapılmakta olan yaklaşık 700 Hidroelektrik 
Santrali’ne ait baraj göllerinde kurulacak balık çiftlikleri ile ciddi bir gıda 
deposu yaratılması. (Ordu ilinde örnek bir proje hayata geçmiş bulunmak-
tadır.)

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : DOKA
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Ortak Balık İşleme Hal Bölgesi’nin hayata geçirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 Şoklanmış balık tüketimi hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar  : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    İl Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 Bölgede avlanan balıkların entegre tesislerde değişik ürün çeşitlemelerine 
tabi tutularak pazarlanmasının sağlanması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    İl Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Bölgedeki balık işleme tesislerinin modern teknoloji kullanması ve yeni 
pazar imkanları bulması konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    İl Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - TTSO - Özel sektör - DOKA
    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
    Destekleme Kurumu

 Avcılık ile ilgili denetimlerin yapılması, balık stoklarının takip edilmesi ve 
bölgede sürdürülebilir avcılığın sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    İl Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Balıkçılık Kooperatif Birlikleri
    DOKA - Araştırma Kuruluşları 
    Üniversitelerin ilgili bölümleri

 Denizde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlar belirlene-
rek bu konuda makro planların hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - DOKA

 Tarım ve hayvancılık projelerinde bölge kırsalında ve il sanayisinde yenilik-
lere gidilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon’da Bulunan Kurum ve
    Kuruluşlar

 Trabzon’da süt ve hayvan besiciliği üzerine bir organize sanayi bölgesi ile 
süt tozu üretim merkezinin hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı - Gıda Tarım ve 
    Hayvancılık Bakanlığı
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 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - DOKA

 Kalkınma ajanslarında üniversitelerin rolünün artırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kalkınma Ajansı - KTÜ
    Avrasya Üniversitesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar yapılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DOKA - Sanayi Teknoloji takip

 Üniversite - sanayi işbirliğine önem verilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi -
    TTSO - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TEKNOKENT

 İl genelindeki akademik eğitimler bölgedeki sanayi ile örtüştürülerek, 
mevcut sanayi için teknoloji gelişminin desteklenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi 
    TTSO - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TEKNOKENT

 Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nin inşaat ve tesisat bölümlerine ek atölye 
yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Milli Eğitim Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Trabzon’da Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nda (MYK) akredite edilmiş bir 
merkez oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Milli Eğitim Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Kurulan Trabzon Adli Tıp Merkezi’nin biyoloji laboratuarı başta ve diğer bi-
rimlerinde ihtiyaç duyulan kadrolarının tahsisinin sağlanması, fizik ihtisas 
ve balistik gözlem dairelerinin kurulması ve kadro açığının giderilmesi.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Adalet Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 KTÜ Diş Hekimliği Bölümü’nün ihtiyaç duyduğu fiziki mekanların bölgeye 
kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Sağlık Bakanlığı - Çevre ve
    Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yeni bir çocuk onkoloji hastanesi kurulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Sağlık Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Öğrenci kenti Trabzon için ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Trabzon Açık Cezaevi Merkezi Projesi için yer tahsisinin sonuçlandırılma-
sı.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Adalet Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Türkiye Odalar Birliği’nin, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa 
yürüttüğü Trabzon’da kurulması düşünülen Meslek İçi Eğitim Merkezi için 
gerekli arazinin tahsisi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Adalet Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip

 Trabzon’da kapalı cezaevinin kapasitesinin artırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Adalet Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 Sağlık turizminin canlandırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Ölçüm çalışmaları devam eden Trabzon Çakırgöl Kış Turizmi ve Kayak 
Merkezi Projesi’nin yapımının hızlandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un turist rezervasyonlarını artıracak yurtdışı turizm fuarlarına ka-
tılım sağlanması ve DOKA projelerinin bu amaçla uygulanmasını teşvik 
edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - DOKA
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İlgili Tüm Kamu Kurum ve
    Kuruluşlar - STK’lar
    Doğu Karadeniz İlleri Hizmet
    ve Kalkınma Birliği

 Marka kent konusunda köklü tarihi ön plana çıkaracak adımların atılması
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - Tüm Kent
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi

 Bölgesel turizm rehberinin hazırlanması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - Kültür ve
    Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve
    Kalkınma Birliği (DOKA)

 Yayla kentlerin işletmelerinin sağlanması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - İl Özel İdare
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Turistik alanlarda bilgi amaçlı tabelaların sayısının arttırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - İl Kültür ve
    Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Özel İdaresi
    Trabzon Belediyesi
    İlçe ve Belde Belediyeleri - DOKA

 Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Ofisi’nin kentin 
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merkezinde bir noktaya taşınması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Sahil yolu nedeniyle kaybolan plajların, değerlendirilebilecek alanlar bulu-
narak tekrar kente kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un tarihi ve kültürünü yaşatacak “Trabzon Kültür Sokağı”nın ta-
sarlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliğİ
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bilim, ticaret, kültür, tarih ve sanat müzeleri kurularak kentin müzeler şehir 
haline getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon Yat Limanı’nın amacına uygun şekilde kullanılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat 
Kooperatifi’nin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslararası payasa-
lara üretim yapabilecek teknolojik altyapıya kavuşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DOKA - KOSGEB Koop.
    Yönetimi

 Kentte turistler tarafından ziyaret edilen yerlerde tur ve münferit turist araç-
larının park ihtiyaçlarının karşılanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
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 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un daha güvenli bir kent olması, ticaretin her zaman güvenli or-
tamlarda yapılabilmesi için MOBESE birimlerince şehrin değişik noktala-
rına takılan kamera sayısının artırılması ve teknolojinin son imkanlarından 
faydalanılmasının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Emniyet Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Özel İdare - Trabzon Belediyesi
    Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü
    Diğer Kuruluşlar

 Altyapısı yakın zamanda tamamlanan Sürmene tersane alanının üst yapı 
tesislerinin özel sektör girişimleri ile hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Sanayici İş Adamları
    Dernekleri

 Trabzon’da yeni iş alanları oluşturulması, ekonomiye, ticarete yerli serma-
yenin girişinin sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - Özel Sektör
    TTSO - TESOB
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği

 Teşvik edilen mega ölçekli yatırım projeleri yanında küçük ölçekli projelere 
de yeteri kadar teşvik verilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - Özel Sektör
    TTSO - TESOB
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentsel dönüşüm çalışmalarında verimli ve hızlı dönüşüm için vatandaş-
larla yapılan anlaşmaların önemi konusunda, tüm sivil toplum örgütlerinin 
ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyette bulunulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği 
    Trabzon Belediyesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Tüm il genelinde merkez ve ilçelerde hafriyat döküm sahalarının tespit 
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edilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İlçe Belediyeleri

 Otopark ve oto kiralama şirketlerinin yapılaca bir düzenlemeyle profes-
yonel bir şekilde takip edilmesi, bu şirketlerin kamera kaydı ile işyerlerini 
korumalarına zorunluluk getirilmesi, ayrıca giriş-çıkış yapan araçların mut-
laka sistematik olarak kayda alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Emniyet Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Tespit edilecek bir oranla yıllık cirosu belli bir rakamın üzerinde olan işyer-
lerine, umuma açık yerlere, önemli mekanlara güvenlik kamerası taktırma 
zorunluluğu getirilmesi, aynı zorunluluğun “site” tabir edilen çok sayıda 
vatandaşımızın gruplar halinde bir arad akaldığı binalara da getirilmesi ve 
bunun polis tarafından denetlenmesinin sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Emniyet Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon şehrinin daha yaşanabilir olması adına toplu taşıma araçları ko-
nusunda kalitenin artırılması, minibüsle taşıma yöntemine son verilmesi 
ve bunun yerine vatandaşların toplu taşımaya özendirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi - TESOB
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Şoförler Odası

 Avrasya Pazarı’nın ticari amaçlarının dışında bir görüntü arz etmemesi, 
bahse konu pazarın daha ciddi ve etkin bir şekilde denetlenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Devletin sağladığı teşvikler kapsamında komşu ve çevre ülkelerde ger-
çekleştirilen ticari nitelikteki önemli ticari fuarlara katılım gerçekleştirilme-
si.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - DOKA 
    TTSO
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Kentte turistler tarafından ziyaret edilen yerlerde tur ve münferit turist araç-
larının park ihtiyaçlarının karşılanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsisi yapılan firmaların yatırıma 
başlamalarının sağlanması ve bölgenin idari bina ve sosyal tesislerinin 
hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Beşikdüzü OSB
    Mütevelli Heyeti
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Teknoloji ve Sanayi
    Bakanlığı - TTSO
    OSB’de bulunan sanayiciler

 Üniversite Mahallesi’nde Doğu Karadeniz Yurt Müdürlüğü’müzün güne-
yinde imar planına üniversite gelişme alanı olarak işlenmiş olan 30.000 
m2 yüzölçümündeki arazinin kamulaştırılarak 1500 kişilik yurt yatırımının 
gerçekleşmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gençlik ve Spor Bakanlığı
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Akçaabat ilçemizdeki barınma taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak 
ilçe merkezinde yüksek öğrenim kurumlarına yakın mesafede kamulaş-
tırma yöntemi ile 10.000 m2 yüzölçümünde arsa temin edilerek 500 kişilik 
yurt yatırımının planlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gençlik ve Spor Bakanlığı
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İlimizde yerli ve yabancı turistlerin rehber ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için profesyonel turist rehberliği kursları düzenlenmesi ve sınavlarının açıl-
ması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Sektöre kalifiye ara insan gücü yetiştirmek için İş-Kur tarafından kurslar 
açılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İş-Kur
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İlimize olan ilgiyi artırabilmek, sanatsal ve kültürel değerleri ön plana çı-
kartabilmek için Trabzon Bienali düzenlenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yayla şenliklerinin tanıtımı ulusal ve uluslararası boyutlara taşınması
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın önlenmesi, bu alanların yerel mimari 
özellikleri kapsamında projelendirilmesi ve uzun dönemli kongre ve sağlık 
turizmi konseptine uygun şekilde yapılandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yaz aylarında sahil yolunda seyreden turizm potansiyelinin kente çekilme-
si için şehir merkezinin doğu ve batısında uygun alanlara birer adet turist 
danışma bürosu inşa edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - İl Kültür ve
    Turizm Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Karayolları Bölge Müdürlüğü 

   İlgili Belediyeler

 Bölgemizdeki belediyeler tarafından atık suların bertarafına yönelik arıt-
ma tesisi bulunmamakta olup, atık sular derin deşarj yöntemiyle denize 
bırakılmaktadır. Kentte deniz kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesislerinin 
kurulması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DSİ - İlbank - Çevre ve Şehircilik

 Trabzon’da trafik bilincinin oluşturulması için çocuk eğitim parkının hayata 
geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    İl Emniyet Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri içinde Trabzon’un da 
yer alması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentte balık halinin yanında balık lokantaları açarak halkın buralardan ya-
rarlanmasının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentte el sanatları kurslarına katılan kadınların ürettikleri ürünleri satabil-
mek için destek ve imkan sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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ORTA VADELİ SORUNLAR

 Tabakhane, Çömlekçi ve Narlıbahçe’deki kentsel dönüşüm projelerinin ta-
mamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TOKİ

 KTÜ Üniversite yerleşkesi ile üniversite yerleşkesinin güneyinden geçen Ka-
nuni Bulvarı arasında bir bağlantının gerçekleştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Devlet destekleri etkin bir şekilde kullanılarak tarihi konaklar ve evlerin turizme 
kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - TOKİ
    Kültür ve Turizm Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği 

 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak geniş cadde ve meydanlar 
ile Trabzon’un nefes alabilir kent konumuna getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TOKİ

 Organize Sanayi Bölgelerine doğalgaz getirilmesi için gerekli çalışmaların ya-
pılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 KTÜ kampüsü ve yerleşkesini ileriye dönük olarak genişletecek kamulaştırma 
çalışmalarının yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Trabzon Belediyesi
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 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kanuni Bulvarı’nın tamamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 2022 yılında Trabzon’un Avrupa Kültür Başkenti olması yönünde çalışmalar 
yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Samsun-Trabzon-Batum demiryolu projesinin Karadeniz Sahil Yolu’nu paralel 
olarak hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı - DKİB
    Trabzon Limanı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi

 Erzurum Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Yolu bağlantısının standartlara uygun 
hale getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden ihracata açılması 
veya alternatif limanların gündeme gelmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
    Ekonomi Bakanlığı
    Ulaştırma Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Karayolu ile Rusya Federasyonu’na ulaşabilmek üzere Gürcistan üzerinden 
Kazbeli kapısındaki yeni güzergahın aktifleştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da marka değeri olan üretici firma sayısının arttırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Kuzey Afrika ülkelerindeki pazarların Trabzon üretimi ile buluşturulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve işlevinin arttırılması, 
arıtma tesisinin hızla tamamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Arsin Organize Sanayi Bölgesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Sanayi sitelerinin uluslararası standartlarda şehir dışına taşınması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Bilim, Sanayi ve Teknolojİ
    Bakanlığı - Tüm Belediyeler
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Fındıkta lisanslı depoculuk ve fındık ürün ihtisas borsalarının kurulması ve 
uygulamaya geçilmesi

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı - TOBB
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ormancılık sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli tedbir-
lerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Odun veya odun artığına dayalı fabrikalar kurulması (MDF veya yonga 
levha fabrikası gibi)

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Dünya ekonomisine yön veren bilgiye dayalı ekonominin bölgeye yay-
gınlaştırılması. Trabzon’un Bilim Merkezi olması hedeflenerek bu konuda 
altyapı çalışmalarının başlatılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 E-ticaretin yaygınlaştırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - TEKNOKENT

 Üniversitelerin akademik çalışmalarının kent hedefleri ile bütünleştirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon İnovasyon Merkezi Projesi’nin Tasarım ve Prototip üniteleri ile 
TEKNOKENT bünyesinde hayata geçirilmesi için gerekli kaynağın sağ-
lanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - TEKNOKENT Yönetim
    Kurulu

 Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezinin (İnovasyon Merke-
zi) kurulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da bir nanoteknoloji merkezinin kurulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TEKNOKENT

 Trabzon’un geniş bir coğrafyaya yayılan “merkez kimliğinin” korunması 
ve bölge hinterlantı ile yüksek düzeyde ilişkiler kurularak zenginleştirilme-
si.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un Avrupa ve Asya arasındaki yolcu ve yük hareketinde ana hat 
olma kimliğinin geliştirilmesi.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı - Tüm Şehir
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Komşu ülkelere karşı Trabzon’un sahip olduğu avantajların kaybedilme-
mesi için çalışmalar yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un Batum’un hızla gelişen turizm altyapısı ile rekabet edebilecek 
olanaklara kavuşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un geçmişte başarıyla sürdürdüğü komşu ülke şehirleri ile uçak 
seferlerinin yeniden uygulamaya konulmasının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da yeni bir devlet üniversitesinin kurulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İlgili Bakanlık
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da vakıf üniversitelerinin sayısının artırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Özel Sektör - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da yeni bir tıp fakültesi kurulmasının teşvik edilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Sağlık Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’daki tarihi eserler ve sur alanlarının restorasyon çalışmalarının ta-
mamlanması ve bu alanların turizme kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Şehir merkezinde butik otellere uygun alanların tahsis edilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Defterdarlık

 Akçaabat Orta Mahalle’de başlatılan iyileştirilme projesinin tamamlanma-
sı.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İlçe ve beldelerde bulunan konakların butik otel haline getirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - İl Kültür ve
   Turizm Müdürlüğü - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve buna bağlı turizm 
merkezi olması yönünde başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla; 
Dünya Ticaret Merkezi’nde çok amaçlı yeni bir kongre merkezinin yapıl-
ması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - İDTM
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İlgili Belediyeler
    Kalkınma Bakanlığı
    Maliye Bakanlığı

 2011 Olimpiyat oyunlarında kente kazandırılan spor tesisleri için yeni 
uluslararası organizasyonlara talep yaratacak adımların ve bağlantıların 
kurulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Türkiye Olimpiyat Komitesi
    Ulusal ve Uluslararası Spor
    Kuruluşları

 Trabzon’daki spor tesislerinin aktif hale getirilmesi için çalışmalar yapılma-
sı.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : TTSO takip
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar :
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 Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOP), Uluslararası Karadeniz Tiyatro 
Festivali ve benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak sürekli hale getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Türkiye Olimpiyat Komitesi
    Ulusal ve Uluslararası Spor
    Kuruluşları

 Bölgemizde ve ilimizde madencilik potansiyelinin geliştirilmesi için 
MTA’nın çalışmalarının arttırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : MTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar
    Bakanlığı - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un ihracatında üçüncü sıraya yerleşen madencilik sektörünün 
daha etkinleştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : MTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar
    Bakanlığı - Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İskenderiye - İstanbul - Trabzon - Batum - Sochi - Yalta güzergahında yol-
cu ve ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşımının başlatılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon - İzmir hattı arasında yolcu feribotu çalıştırılması, özellikle iç tu-
rizmde büyük paya sahip Egel Bölgesi ile uçak bağlantısı yanında deniz 
bağlantısının da güçlendirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un Limanı’nın altyapı olarak Kazbeki kapısının açılması ile oluşa-
cak yüksek potansiyeli karşılayabilecek donanıma kavuşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Türkiye Denizcilik İşletmeleri
    Genel Müdürlüğü
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 Şehirlerarası feribot ve yolcu taşımacılığının uygulamaya konulması ve 
deniz ulaşımına özel teşviklerinin sağlanması

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Türkiye’de kurulacak olan Özel Ekonomi Bölgeleri kapsamına Trabzon’un 
da alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - TTSO

 Köylerde organik tarım, hayvancılık, su ürünleri ve turizm sektörleri des-
teklenerek göçü önleyecek tedbirlerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Kooperatifler - Üretici Birlikleri
    Belediyeler

 Tekrar ekonomisinden şehri kurtarmak için Belediye’nin açılan işyerlerine 
yönelik bir planlamayı hayata geçirmesi, nüfusa ve ihtiyaça göre yeni iş-
yerlerinin açılışının teşvik edilmesi, aynı noktada aynı iş koluna yoğunlaş-
ma ile yaşanacak aşırı rekabetin önlenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - TTSO - TESOB
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Akyazı projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve projenin bir an önce 
şehre kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kırsal alanda suların toplanması sağlanarak yaşamakta olan su sorununa 
çözüm getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Orman ve Su İşleri Bakanlığı
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 İlimizdeki yatırımların önünün açılması için mevcut 1/100.000 ölçekli çevre 
düzeni planlarına ait 1/1000’lik çevre düzeni planına altlık teşkil edecek 
1/25.000 ve 1/5000’lik nazım imar planlarının yaptırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 Adli mercilerin gündeminden düşmeyen ve şehrin imajını zedeleyen, 
üçüncü, dördüncü sınıf otellerin bulunduğu alanların yarattığı görüntü kir-
liliğinin önüne geçilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TOKİ

 Sadece il merkezinde uygulanan atıkların kaynağında ayrılması ve geri 
dönüşüme katkı sağlaması yönündeki çalışmaların ilçelerde de yaygınlaş-
tırılarak katı atık düzenli depolama alanının kullanım ömrünün uzatılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Özel İdare

 İklimsel olarak fazla yağış alması nedeniyle heyelan ve sel riski taşıyan 
bir coğrafyaya sahip kentimizin bu sorununun çözümü için kanalizasyon 
sisteminin ayrık sistem olarak yeniden inşa edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DSİ - İl Bank

 Kış aylarında insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan hava kirliliğinin ön-
lenmesi için gerekli tedbirler alınarak, sağlıklı bir kent oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Ülkemizde hali hazırda yatırım yapmış önemli uluslararası markaların ilimi-
ze yatırım yapmasının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Bölgemiz ve ilimiz ticari geleceğinde önemli bir yer teşkil eden Rusya Fe-
derasyonu ve BDT ülkeleri yapılan ihracatımızı arttırmak için bu ülkelerle 
Serbest Ticaret anlaşması yapılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - Gümrük ve
    Ticaret Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Dış İşleri Bakanlığı

 Komşu ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki inşaat, enerji, ula-
şım, taşımacılık, turizm gibi alanlardaki projelerden ilimizin alabileceği pay 
ve sunabi leceği katkıların araştırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yol ihalesinin yapılması, yapılan iç yol-
dan kaynaklı parsellerin etraflarının beton duvarla muhafaza altına alınma-
sı, parsel tahsisine biran önce geçilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik
    Bakanlığı - Şinik OSB Mütevelli
    Heyeti
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Büyük bir kısmı hammadde olarak ihraç edilmekte olan fındığı işleyerek 
mamul ürün haline getirebilecek entegre sanayi tesislerinin kurulması ve 
bu ürünlerin pazarlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - TTSO
    Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Organik balıkçılığın desteklenmesi ve sertifikalandırılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bölgemiz florasında yabani formları bulunan ve dış pazar potansiyeli sü-
rekli artan Yaban Mersini meyvesi yetiştiriciliği konusunda hazırlanan pro-



89

jelerin desteklenmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kesme çiçek ihracatında Antalya yöresinde yaz aylarında sıcaklıkların aşırı 
yükselmesi ile yaşanan kesintinin ortadan kaldırılması için, ilimizde kesme 
çiçek üretiminin teşvik edilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yetiştirilen ürünlerde sertifikasyona gidilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı

 Hayvancılığın gelişmesine destek olarak mısır tarımının özendirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kent insanının en önemli sosyal faaliyet ve ilgi alanlarından olan “fut-
bol” konusu üzerinde daha ciddi ve profesyonel bir şekilde durulması, 
bu amaç doğrultusunda geniş kapsamlı bir spor eğitim merkezi ve futbol 
okulu açılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
    Trabzonspor
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Maçka-Torul arasında yer alan tarihi İpek Yolu’nun onarımı gerçekleştirile-
rek turizm güzergahı olarak planlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Manastırı gibi 
tarihi eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete açılmalarının sağlan-
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ması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kültür ve 
kongre merkezi kurulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bakü - Tiflis - Batum otoyol projesinin hayata geçirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Uzunsokağın açık AVM olarak düzenlenmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Komşu ülkelerden ilimize alım heyetleri davet edilerek kentteki mevcut 
üretim tesislerine ziyaretleri ve kentte düzenlenen önemli fuarlara katılım-
larının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı - Gümrük ve
    Ticaret Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : TTSO - TİM

 Trabzon’a özgü bir el sanatı olan hasır bilezik ve kazaziye ürünlerinin ya-
bancı ülkelerde tanıtımını yaparak, ihraç edilebilmesi için altyapı oluşturul-
ması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün iç ve dış piyasalar-
dan aldığı ihaleli alımlara ilimizdeki üretici firmaların katılımının sağlanma-
sı.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Haklı bir üne sahip hayvansal ürünlerimizin özelliklerinin korunması için 
gerekli tedbirlerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
    TTSO - TRT Kurumu

 Bölgenin organik tarım merkezi haline getirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’daki üniversitelerin kampüs, öğrenci ortak kullanım alanları, ko-
naklama ve burs gibi imkanlarının güçlendirilmesi, buna bağlı olarak arta-
cak öğrenci sayısı ile kentin ekonomisine canlılık getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Yurtkur - Bölgedeki Gönüllü
    Kuruluşlar

 KTÜ’nün fiziki mekanlarının genişletilmesi için gerekli kamulaştırma çalış-
malarına başlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - KTÜ
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bölgeye olan talepleri karşılayacak standartlardaki konaklama tesisleri ve 
yatak kapasitesinin arttırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği
    Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
    Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - DOKA

 Genç girişimcilerin ve istihdam sağlayan firmaların desteklenmesi ve bü-
rokratik engellerden arındırılması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Şehir merkezinde açık alışveriş merkezlerinin oluşturulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - TTSO
    Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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UZUN VADELİ SORUNLAR

 Kent için alternatif ulaşım imkanlarının, hafif raylı sistemin ve teleferiğin hayata 
geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DPT - Karayolları
    Ulaştırma Bakanlığı

 Şehir içindeki küçük sanayi sitelerini birleştirerek Maçka Vadisi içinde bir yere 
taşınması ve mevcut yerlerinin değerlendirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi - TTSO

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un ekolojik akıllı kente dönüştürülmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Kent Konseyi - Gençlik Meclisi
    İlgili Oda ve STK’lar

 Trabzon’da alternatif enerji projelerinin hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’a yeni bir yük limanı kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Türkiye Denizcilik İşletmeleri
    Genel Müdürlüğü

 İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin her üç yılda bir Trabzon’da ve diğer yıllarda 
İpekyolu güzergahı üzerindeki ülkelerde yapılması ve alınacak ortak ka-
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rarlarla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Valiliği - TTSO
    Trabzon Belediyesi
    DKİB - Tüm Şehir
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Değirmendere havzasının çömlekçi projesiyle birleştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DSİ - Özel Sektör

 İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlantı demiryolu 
provesinin yapımının gerçekleştirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
    Genel Müdürlüğü

 Trabzon - Gümüşhane - Erzincan Demiryolu Projesi’nin ivedilikle hayata 
geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’a bir kargo havaalanı yapılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : T.C. Devlet Demiryolu
    İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 Güney Rusya kıyısındaki bir Türk Lojistik Limanı kurulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
    Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Rusya Federasyonu ve KEİ Havzasındaki ülkelerle ticareti geliştirmek için 
çok önemli bir kapı olan Trabzon-Sochi ulaşım hattının deniz, hava ve ka-
rayolu bağlantılarının sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KEİ
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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 Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na ulaştırmada, Sochi limanına 
alternatif bir Türk limanı ve lojistik merkezinin oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon Lojistik Merkezi, Yeni İpekyolu açılımı ile Çin’e kadar ulaşım ve 
transit hattın kurulması için gerekli projelerin hayata geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - DOKA
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Güney Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi
    Akçaabat Belediyesi
    Maliye Bakanlığı
    Akyazı Belediyesi
    Çukurçayır Belediyesi
    Darıca Belediyesi
    Kavaklı Belediyesi
    Kaşüstü Belediyesi
    Söğütlü Belediyesi
    Yalıncak Belediyesi
    Yıldızlı Belediyesi

 Trabzon’da orta ve uzun vadede ihtisas OSB’lerin kurulması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tümünün organik tarım havzası olarak ilan 
edilmesinin sağlanması. Bölgedeki mevcut organik tarım potansiyelinin 
harekete geçirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık
    Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Marka Kent Trabzon’un projelendirilerek gelecek 10, 20 ve 50 yıllık strate-
jilerin belirlenmesi.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Yerel Yönetim Birimleri - DOKA

 Trabzon’da yatırım adası oluşturulabilmesi için mevzuat altyapısının ta-
mamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’da serbest şehir çalışmalarına adım atılması.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
    Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un gelecek projeksiyonunda; biri yük limanı, diğeri kruvatör turiz-
mi ve yolcu limanı olarak iki limanın hizmete sunulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ulaştırma Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kente yazılım programları depolama merkezleri, yazılım ve programlama 
hangarları kazandırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bilişim teknolojileri ihracatının hedeflenmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bilgi temeli imalata öncelik verilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Gelişime açık üretimlerde yüksek kaliteye erişilerek dünya standartlarına 
ulaşılması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : KTÜ - Avrasya Üniversitesi
    Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Gelişmiş teknolojiyi, yüksek kaliteyi ve sürekli kendini yenileyen ürünlerin 
üretimini hedef alan bir sanayi yapılanmasına gidilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kentteki, ülke ve dünya çapında üretim yapan sanayi firmalarının sayısının 
arttırılması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - TTSO
    Özel Sektör
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Trabzon’un son nüfus sayımı ile azaldığı tespit edilen nüfusunun Büyükşe-
hir kapsamına alınacak olması göz önünde tutularak kriter sınırının altına 
düşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Yeni İpekyolu adı altında başlayan proje kapsamında tarihi İpekyolu gü-
zergahının yeniden aktif hale getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
    Ulaştırma Bakanlığı
    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bölgemizde kalkınmada öncelikli sektör turizmin canlandırılması. Trabzon 
ve Doğu Karadeniz’in sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli için yeni 
destek ve teşvikler getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Türkiye’nin turizm gelirinden Trabzon ve bölgenin yeteri düzeyde pay al-
masının sağlanması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Son yirmi yılda Türkiye nüfusu artarken Trabzon’da azalmış olmasının ne-
denleri üzerine bilimsel çalışmalar yapılarak bu sorunun giderilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Trabzon Belediyesi - KTÜ
    Avrasya Üniversitesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : DOKA - TTSO

 Trabzon’da işsizlik sorununun çözümlenmesi
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çalışma ve Sosyal Güvenlik
    Bakanlığı - Kent Paydaşları
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kırsal kesimden ve diğer kentlerden ekonomik nedenler ve eğitim ihtiyacı 
için göç edenlerin sayısının hızla artması nedeniyle gerekli tedbirlerin alın-
ması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kent Paydaşları - Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Çalışma ve İş Kurumu
    Tarım İl Müdürlüğü
    İl Milli Eğitim Müdürlüğü
    Fon Sağlayan Kuruluşlar (DOKA
    TKDK vb.) - İlgili Belediyeler

 Kırsal alanda suların toplanması sağlanarak yaşanmakta olan su sorunu-
na çözüm getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Orman ve Su İşleri Bakanlığı
    Trabzon Belediyesi
    Çevre Belediyeler
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : İl Özel İdare - İlbank A.Ş.

 Trabzon kırsalındaki grup yollarının standartlarının iyileştirilerek ülke norm-
larına getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
    Trabzon Belediyesi
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 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bölgemizde yapılan bina yapım işlerinde yöre mimarisine ve bölgemize 
ait doğal yapı elemanlarının kullanılmasına yönelik teşvik uygulamalarına 
geçilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bir “deniz kenti” olan Trabzon’da plaj, balık restoranları, dağ, doğa ve yay-
la turizmiyle bağlantılı deniz turları gibi alternatif faaliyetler düzenlenerek 
kentin turizm açısından tercih edilir bir şehir haline getirilmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
    Trabzon Belediyesi
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : Özel Sektör

 Deniz turizmi, yayla turizmi, yat, kurvaziyer turizmi ve kongre turizmi gibi 
turizm çeşitleri için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Geleneksel yaylacılığın canlandırılması, yaylaların bozulmasını önleyecek 
her türlü tedbirin alınması ve mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak ger-
çekleştirilecek projelerle yaylacılık sektörü gelişiminin sağlanması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Bölgede termal turizme gereken önemin verilmesi.
 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Karadeniz kıyısında geleneksel bir zanaat olan ahşap gemi yapımı ile uğ-
raşan bölge halkının desteklenmesi.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kıyı balıkçılığı ile uğraşan esnafa özel destekler verilerek, bu sektörde is-
tihdam yaratılmasına imkan tanınması.
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 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Kıyı balıkçılığı sektörüne verilecek desteklerle; tekne bakım, onarım, ağ 
donanımı gibi yeni iş alanları oluşturulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Ekonomi Bakanlığı
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -

 Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nın tamamlanması ve beklentileri 
karşılaması için tam teşekküllü olarak uygulamaya konulması.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Trabzon Valiliği
 İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar : -
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TRABZON’DAKİ KAMU
KURUM VE KURULUŞLARI’NIN
GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORLARI
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T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Demiryolu Ulaşımı

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi bir demiryolu ile birbi-
rine bağlanması durumunda, Trabzon ilimiz GAP bölgesine ve diğer böl-
gelere demiryolu ile bağlanmış olacak ve bunun sonucu olarak ilimiz ve 
bölgemizde üretilen ürünler ile GAP bölgesinde üretilen ürünlerin diğer 
bölgelere ekonomik olarak ulaştırılması sağlanacak ve bunun doğal so-
nucu olarak Ortadoğu ve BDT ülkelerine yönelik ilimiz ihracatına önemli 
bir katkı sağlayacaktır.

Serbest Ticaret Anlaşmaları Yapılması

Bölgemiz ve ilimiz ticari geleceğinde başta Rusya Federasyonu ve BDT 
ülkeleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle bu ülkelere yapılan 
ihracatımızı arttırmak için bu ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması yapılarak 
gümrük vergileri aşağıya çekilmelidir.

Fındık Üretimi ve İhracatı

Dünya fındık üretiminin % 75’ini ülkemiz gerçekleştirirken bu ürün yeteri 
kadar değerlendirilememektedir. Üretilen fındığın büyük bir kısmı ham-
madde olarak ihraç edilmekte ve ülkemize katma değer kazandırama-
maktadır. Bu nedenle, ilimizde fındığı işleyerek mamul ürün haline getire-
bilecek entegre bir sanayi tesisinin kurulması ve üreteceği mamul ürünleri 
dünya pazarlarına sunması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmek-
tedir.

Ürün Borsalarının Kurulması ve Organik Tarıma Geçilmesi

İlimiz ve bölgemizde tarım alanları oldukça sınırlıdır. Bölgemizin en önemli 
tarım ürünleri olan fındık ve çayın üretim aşamasından, ihraç aşamasına 
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kadar geçen sürede yaşanan sorunların giderilerek üretilen ürünlerin en 
iyi şekilde değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için söz 
konusu ürünler için ürün borsaları kurulmalıdır. Diğer yandan bölgemizde 
çay ve fındık tarımının organik olarak yapılabilmesi için gerekli kriterlerin 
çoğu bölgemizde mevcuttur. Gerekli diğer kriterler yerine getirilerek or-
ganik tarıma geçilmelidir. Bu konuda çalışma yapan işletmelere gerekli 
destek verilmelidir. Ayrıca ürün rekoltesinin fazla olduğun yıllarda üretim 
fazlasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla lisanslı depoculuk 
uygulamasına geçilmesi sağlanmalıdır.

Alternatif Ürünler Yetiştirilmesi

Bölgemiz florasında yabani formları bulunan ve dış Pazar potansiyeli sü-
rekli artmakta olan Yaban Mersini meyvesi yetiştiriciliği konusunda hazırla-
nan projeler desteklenmelidir. (Dünya üretimi son 10 yılda % 100 oranında 
artarak 250 bin tona ulaşmıştır. Dünya YABAN Mersini ticareti ise son 10 
yılda % 320 oranında artarak 120 milyon dolara ulaşmıştır. Başlıca üretici 
ülkeler ABD, Kanada ve Polonya olup en fazla ithalat yapan ülkeler ABD 
ve AB ülkeleridir.) Diğer yandan ülkemizde kesme çiçek üretim ve ihraç 
merkezi olan Antalya yöresinde yaz aylarında sıcaklıkların aşırı yükselme-
si sonucu kesme çiçek üretimi ve ihracatı kesintiye uğramaktadır. Üretim 
ve ihracatın kesintiye uğradığı bu aylarda bölgemizde kesme çiçek üre-
timinin yapılabileceği kanıtlanmıştır. Bu itibarla kesme çiçek ihracatında 
yaz aylarında yaşanan kesintinin ortadan kaldırılması için, ilimizde kesme 
çiçek üretiminin teşvik edilmesi düşünülmelidir.

İlimiz Ürünlerinin Dış Ülkelerde Tanıtımı

Özellikle başta Rusya Federasyonu olmak üzere BDT ülkelerinde ilimiz-
de üretilen gerek sanayi ürünleri gerekse el sanatları ürünlerinin devamlı 
sürede sergilenebileceği ve belli dönemlerde bu ürünlerin satışlarının da 
yapılabileceği daimi ürün sergilerinin açılması ve İlimizde üretilen ihraç 
ürünlerinin sergilenmesi düşünülmelidir. Özellikle İlimize has bir el sanatı 
olan hasır bilezik ve takı ürünlerinin dış ülkelerde tanıtımı yapılarak ihraç 
edilebilmesi için altyapı oluşturulmalı.
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Trabzon Limanı

Trabzon Limanını bir kömür ithalat limanı olmaktan çıkartarak yapılacak 
bir reorganize çalışması sonucu bir ihtisas limanı hüviyetine kavuşturul-
ması ve ithalatı yapılan belli ürünlerin sadece bu limandan yurda girişi-
nin sağlanması ve ilimiz ekonomisine katkısı arttırılmalıdır. Diğer yandan 
Trabzon Limanından yapılan yaş sebze ve meyve ihracatını yeniden eski 
seviyelerine getirmek için kapatılan Sochi Limanına alternatif olabilecek 
bir limanın gündeme alınması gerekmektedir.

Değirmendere Havzasının Reorganizasyonu

Özellikle Çimento Fabrikası ile Büyük Sanayi Sitesinin bu bölgeden kaldı-
rılarak bölgenin turizm ve ticarete kazandırılması için gerekli işlemler biran 
önce başlatılmalıdır.

Hayvancılık Sektörünün Desteklenmesi

Ülkemizde son yıllarda hayvansal ürünleri özelliklede et fiyatları bü-
yük bir artış göstermiştir. Bunun doğal sonucu olarak ilimize özellikle 
Gürcistan’dan kaçak yollarla et girmektedir. Bunun önlenmesi ve ülkemiz 
insanının yeterli beslenebilmesi ve kırsal kesimdeki halkımızın geçimini 
kolay bir şekilde sürdürebilmesi için büyük baş hayvan yetiştiriciliğinin 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle yaylalar ve meraların ıslahı sek-
törün ilimiz ekonomisine katkısını arttıracaktır. Diğer yandan haklı bir üne 
sahip hayvansal ürünlerimizin bu özelliğinin korunması için gerekli çalış-
malar yapılmalıdır.

Eğitim, Spor ve Sağlık Merkezi Oluşumu

İlimizde kurulu eğitim kurumlarının sayısının arttırılması ve özellikle ikinci 
bir devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin kurulması için gerekli ça-
lışmalar yapılmalı. Mevcut spor tesislerinin rantbal ve etkin bir biçimde 
kullanılması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mevcut 
sağlık kuruluşlarının başta alt yapıları olmak üzere çağın şartlarını yerine 
getirebilecek teknik donanım ve eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir.
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Turizm Altyapısı

İlimizin turizm gelirlerinden istediği payı alabilmesi için gerekli altyapı ek-
sikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Özellikle havalimanının uluslar ara-
sı bir havalimanı olması için gerekli çalışmalar tamamlanmalı, diğer yan-
dan şehirlerarası otobüsler ile özellikle turistik yerlerin bulunduğu ilçelere 
seferler düzenleyen işletmelerin yer aldığı yeni bir terminal binasının yapıl-
ması gerekmektedir. Diğer yandan yatak kapasitesinin arttırılması için belli 
standartlardaki otellerin sayısı arttırılmalıdır.

Hava Kirliliği ve Çevre Sorunları

Özellikle kış aylarında ilimizde hava kirliliği had safhaya ulaşmaktadır. Bu 
nedenle kış ayları için kalitesiz kömür satışlarının engellenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması ve doğalgaz altyapısının tamamlanarak bütün semt-
lerde doğalgaz kullanımı sağlanmalıdır. Diğer yandan şehir kanalizasyo-
nunda gerekli olan arıtma tesislerinin biran önce tamamlanarak işletmeye 
alınması gerekmektedir.

Madencilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

İlimizde madencilik sektörü yeteri kadar ilgi görmemektedir. Bu nedenle 
madencilik sektörünün gerekli yeri alabilmesi için gerekli teşviklerin veril-
mesi sağlanmalıdır. Yapılan jeolojik çalışmalar sonucu ilimizin çeşitli ma-
den kaynaklarına sahip olduğu belirlenmiş olup bunların bunların ekono-
miye kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.
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İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Mobese’nin Güçlendirilmesi ve Kamera Yerleşim Alanının 
Genişletilesi

MOBESE sisteminin insan yaşamına ve huzurun sağlanması yanında 
güvenlik kuvvetlerinin asayişe müessir olayların faillerinin belirlenmesi-
ne sunduğu katkılar malumdur. Bu bakımdan Trabzon’un daha güveni-
lir, daha yaşanabilir bir kent olması, ticaretin her zaman güvenli ortam-
larda yapılabilmesi ve güvenliğin buna etkisi ve direk katkısı sebebiyle 
MOBESE birimimizce şehrin değişik noktalarına takılan kamera sayısının 
artırılması, kameraların kalite ve özelliklerinin yükseltilmesi, plaka tanıma 
sistemi özelliği taşıyan kameraların şehrin farklı noktalarına yerleştirilmesi 
ve sayıları yeni oluşan şartlar çerçevesinde artırılması gerekmektedir. Bu 
çalışmaya sivil toplum örgütleri, esnaf ve işadamlarının da katkı anlamın-
da sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.

Olumsuz İmaja Sahip Yerleşim Alanlarının Düzenlenmesi

Kent merkezindeki ‘fuhşa ortam sağlanan yer’ anlamında sürekli adli mer-
cilerin gündeminden düşmeyen ve şehrin imajını zedeleyen, üçüncü, dör-
düncü sınıf (sözde) otellerin bulunduğu ve yoğunlaştığı alanların elden 
geçirilerek bu kirli görüntünün ve suç ortamının önüne geçilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalı.(Bu amaç doğrultusunda bahse konu bölgeler istim-
lak edilerek modern bir kent yapılanmasına gidilebilir; yada bahse konu 
oteller şehir dışındaki bir bölgeye daha modern yapısıyla toplanabilir, bu 
şekilde şehrin merkezindeki kötü görüntü ile özellikle o bölge üzerindeki 
olumsuzluk ortadan kaldırılabilir.)

Sanayi Bölgelerinin Yeniden Ele Alınarak Düzenlenmesi

Özellikle BÜYÜK SANAYİ, BAĞKUR SANAYİ ve DEMİRKIRLAR’ın bulundu-
ğu yerler şehrin merkezinde kaldığından uygun olan düzenli ve dört başı 
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mamur yerlere taşınabilir. Yeni yapılandırılacak sanayi bölgesinin fiziksel 
güvenliğinin profesyonel bir şekilde yapılandırılması, etrafında fiziki gü-
venlik tedbiri oluşturulması ve tek ve merkezi bir giriş kapısının bulunma-
sı, bu kapı ve sanayi bölgesinin çeşitli yerlerinde güvenlik kameralarının 
konuşlandırılması, giriş-çıkış yapan araç bilgilerinin (plaka fotoğraflama 
şeklinde) kayda alınması, giriş kapısında görevlendirilecek güvenlik gö-
revlilerinin 24 saat esasına görev yapmaları (yapılacak sanayi bölgesiyle 
özellikle oto hırsızlıkları ve diğer hırsızlıkların önüne geçilmesi anlamında 
etkin bir katkısı olacaktır) mevcut haliyle sanayi bölgelerinin eski yerlerin-
de kalacaksa kentin gelişimine ve fiziksel görüntüsüne ve panoramasına 
katkı yapacak çevre düzenlemelerinin ve yapıların oluşturulması önem arz 
etmektedir. (örneğin özellikle bu alanlara vatandaşlarımızın boş zamanla-
rını geçirebileceği, oturup dinlenebileceği, piknik yapabileceği park, gezi, 
sayfiye alanı vb. alanlar yapılabilir.)

Cadde ve Sokakların Aydınlatılması

Şehrin zayıf ve yetersiz olan sokak aydınlatması sorunun bir an önce or-
tadan kaldırılması ve yapılacak yeni düzenlemeyle ve profesyonel ışıklan-
dırma ile kente güzel bir görünün kazandırılması (bu görüntü hem gör-
sel açıdan göze hoş gelecek hem de suçla mücadele anlamında polisin 
görevini daha etkin yapmasını sağlayacaktır. Uyuşturucu kullanımı, alım-
satımı, gasp ve cinsel saldırı-taciz olaylarının çoğunluğu karanlık ve izbe 
sokak-cadde ortamlarında gerçekleştirilmektedir.)

Otopark ve Oto Kiralama Şirketlerinin Denetimi

Otopark ve oto kiralama şirketlerinin yapılacak bir düzenlemeyle profes-
yonel bir şekilde takip edilmesi, bu şirketlerin kamera kaydı ile işyerleri-
ni korumalarına zorunluluk getirilmesi, ayrıca giriş-çıkış yapan araçların 
mutlaka sistematik olarak kayda alınması önemli görülmektedir. (birçok 
adli olayda, örneğin silahlı adam yaralama, kurşunlama, hırsızlık, kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma vs. olaylarında oto kiralama şirketlerinin araç-
ları kullanılmakta, ya da bu suçlarda kullanılan araçlar otoparklarda sak-
lanmaktadır. Bu tedbirlerle bu kontrolsüzlüğün önüne geçilmesi amaçlan-
maktadır. Çoğu kez suçta kullanılan ve suç sonrası saklanan bu araçlarda 
bahse konu iş yeri sahipleri de bilinç bir şekilde sürecin içine girmektedir.
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İşyerleri ve Umuma Açı Yerlere Güvenlik Kamerası Takılması

Tespit edilecek bir oranla yıllık cirosu belli bir rakamın üzerinde olan işyer-
lerine, umuma açık yerlere, önemli mekânlara güvenlik kamerası taktırma 
zorunluluğu getirilmelidir. Aynı zorunluluk “site” tabir edilen çok sayıda 
vatandaşımızın guruplar halinde bir arada kaldığı binalara da getirilmeli ve 
bu polis tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır. Hırsızlık olaylarının önü-
ne geçebilmek için en etkin ve etkili mücadelenin birinci şartı taktırılması 
gereken bu güvenlik kameralarının sağlayacağı katkıdır. Bu konunun üze-
rinde ciddi bir şekilde durulmalı ve kesinlikle konu sistematik olarak ele 
alınıp düzenlenmelidir.

Cadde ve Yolların Düzenlenmesi ve Yeniden Yapılandırılması

Kentin cadde ve sokakları kesinlikle en kısa zamanda ele alınıp değerlen-
dirilmeli; ışıklandırma, trafik işaret ve işaretçilerinin (şeritler, tabelalar vs.) 
yenilenmesi ve kaldırım sıkıntıları başta olmak üzere yollardaki çarpıklığın 
ve çirkinliğin bir an önce önüne geçilmelidir. Yollardaki çukurlar bir an 
önce onarılmalıdır. Trafik kazalarının birçoğunda yolların bu halde olması-
nın etkisi büyüktür. Yine çarpık yollarla ilgili başka bir sorun olarak kesin-
likle kentin ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerine son teknoloji ve görüntüye 
sahip üst ve alp geçitlerin yapılması zorunluluğudur. Şehir merkezindeki 
birçok noktada bu şekilde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına sebebi-
yet veren “kara noktalar” bulunmaktadır.

Toplu Taşıma Kalitesinin ve İmkanının Artırılması

Trabzon şehrinin daha yaşanabilir olması adına toplu taşıma araçları ko-
nusunda kalitenin artırılması şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlaya-
caktır. Bu amaç doğrultusunda çirkin ve hoş bir görüntü sergilemeyen 
minibüsle taşıma yöntemine son verilmeli, bunun yerine vatandaşlarımız 
toplu taşımaya özendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Böylece şehir içi trafi-
ği kısmen rahatlayabilir. Minibüs durakları ve hat minibüslerinin de sayısı 
azaltılmalı ve yeniden düzenlenmelidir.

Üniversitenin Eğitim-Öğretim ve Faaliyet Kalitesinin 
Artırılması

Trabzon da eğitim ve öğretim veren üniversitelerin gençlerimiz tarafında 
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tercih edilebilir duruma getirilmesi adına üniversitelerin etkinliği ve gücü-
nün artırılması bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim kalitesi başta ol-
mak üzere kampüsler, öğrenci ortak kullanım alanları, konaklama imkan-
ları ve burs gibi imkan ve olanakların artırılması, buna bağlı olarak öğrenci 
sayısının artması ve yapılacak bu çalışmalar ile kentin ekonomisine canlı-
lık getirilmesi amaçlanmalıdır.

Deniz Ticaretinin ve Denizle İlgili Sosyal-Ticari Paylaşım 
Alanlarının Artırılması

Ekonominin canlandırılması adına bir “deniz kenti” olan Trabzon’da liman 
ticaretinin artırılması ve bu şekilde şehrin ekonomisinin canlandırılması, 
ayrıca denize sahili olan bir kent olarak plaj, balık restoranları, dağ, doğa 
ve yayla turizmiyle bağlantılı yani entegre bir şekilde deniz turları gibi fa-
aliyetlere ayrı bir önem verilerek bu cazibesiyle kentin turizm açısından 
tercih edilir bir şehir haline getirilmesi de ekonomik canlılığı beraberinde 
getirecektir.

Trabzon-Gümüşhane Şehir Bağlantı Yolunun Amaca Uygun 
Bir Şekilde Yapılması

Ekonominin canlandırılması adına çok büyük önem arz eden ve kenti gü-
ney kom şu illere bağlayan ve bir anlamda bir geçiş noktası olan Trabzon-
Gümüşhane arasındaki boğazın en azından 3 gidiş 3 geliş şeridi olmak 
şartıyla bölünmüş bir yol olarak en kısa zamanda yapılması, bu ulaşım 
kalitesi ile şehre ve şehir üzerinden yapılacak ticari taşımacılığı güvenli 
ve hızlı bir seyahat kalitesinin getirilmesi ve bu şekilde kent ekonomisinin 
canlandırılması.

Otogar

Güvenli seyahat özgürlüğü kalitesinin artırılması amacıyla Trabzon ken-
tinin hali hazırda var olan otogarının bir an önce yıkılarak daha güvenli 
ve geniş bir arazi üzerinde fiziksel güvenliği üst düzeyde, görsel açıdan 
hoş ve Trabzon iline yakışan bir otogarın yapılması yine ekonomik canlılık 
ve kentinin tercih edilebilir bir yaşam merkezi olması açısından önem arz 
etmektedir. Yeni yapılacak otogarın fiziksel güvenliği başta olmak üzere, 
güvenlik kameraları ile korunmalı, tek bir giriş-çıkış noktasının olması, ya-
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pılanma içinde polis için oluşturulacak fiziksel mekânın kalitesi ve etkinliği 
amacına uygun hizmet verebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Avrasya Pazarı

Avrasya Pazarı içerisinde faaliyet gösteren birçok işyerinin amaçları dışın-
da faaliyetlere başvurması ve kendilerine bu şekilde ek kaynak oluşturma-
ya çalışması sebebiyle bahse konu işyerleri zaman zaman adli işlemlere 
maruz kalmakta, bu nedenle bahse konu Pazar ticari amaçlarının dışında 
bir görüntü arz etmektedir. Bu olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıy-
la bahse konu pazarın daha ciddi ve etkin bir şekilde denetlenmesi, bu 
mümkün değilse alanın başka bir faaliyet amacıyla daha etkili olacak iş 
alanına devredilmesi ile ekonomik canlılığın artırılması sağlanabilir.

Doğa Turizminin Canlandırılması

Bölgemizin en önemli ve en büyük varlıklarından birisi olan doğal ve tabii 
güzelliklerinin daha iyi reklam edilmesi, özellikle yayla turizminin canlan-
dırılması ve yayla şenliklerinin çok iyi duyurulması ve organize edilmesi, 
bu bağlamda tüm şenliklerin yaz aylarında yaygınlaştırılarak turizm ile il-
gili turlara koordine edilmesi diğer illerden gelecek yerli turistlere ve yurt 
dışından gelecek yabancı turistlere bu organizasyon ve faaliyetlerin çok 
iyi bir şekilde ve profesyonelce anlatılması, gelenlerin özellikle konaklama 
imkanlarının sağlanması için konaklama alanlarının arttırılması ve konak-
lama imkanlarının maddi bakımdan da uygun fiyatlarda tutulması, mev-
cut konaklama alanların yeniden ele alınıp düzenlenerek daha amacına 
uygun otantik bir görünüme ve albeniye kavuşturulması, bu şekilde bu 
alanlara yönelik turizmde süreklilik sağlanması kent ekonomisine katkı 
sağlama anlamında önemli bir sektör olacaktır.

Futbol

Kent insanının en önemli sosyal faaliyet ve ilgi alanlarından olan “futbol” 
konusu üzerinde daha ciddi ve profesyonel bir şekilde durulmalı, bu 
alanda Trabzonspor kulübünün önderliğinde ve kontrolünde yapılacak 
bir yapılanma ile yetenek düzeyi ve futbol bilgisi üst düzeyde olan kent 
insanı daha profesyonel bir yapılanma içerisinde Türk futboluna kazan-
dırılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda çok ciddi ve kapsamlı bir şekilde 
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spor eğitim merkezleri, futbol okulları yeniden gözden geçirilerek kentin 
yetenekli gençleri profesyonel bir şekilde takibe alınarak kent adeta bir 
“futbolcu fabrikası” haline getirilebilir. Bu şekilde hem kentin en büyük ve 
yegâne değeri olan Trabzonspor futbol takımına kaliteli ve gelecek vade-
den futbolcular kazandırılabilir hem de takımın asli ruhunu yakalaması ve 
“şampiyonluk yarışında bende varım” demesi sağlanabilir. Bu şekilde ye-
tiştirilip gerek yurt içine gerek yurt dışına gönderilecek futbolcularla kent 
ekonomisine önemli bir canlılık kazandırılabilir. Diğer taraftar futbol sporu-
na gönül vermiş yetenekli gençlerimizde değerlendirilerek Trabzonspor’a 
ve bunun sonucunda futbol dünyasına Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği ahlaklı ve zeki futbolcular ka-
zandırılmış olur.
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BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ
İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsin OSB

• Kısa vadede doğalgaz bağlantısı yapılmalı,

• Arıtma tesisi hızla tamamlanmalı,

• Etrafı yapılaşmaya açılmadan OSB alanının genişletilmesi sağlanmalı,

• Yetkililerce uygun görülen yakın çevreye Liman yapılmaı sağlanmalıdır.

Beşikdüzü OSB

• Arsa tahsislerinin bitirilmesi,

• Arıtma tesisi kurulmalı,

• Tahsisi yapılan firmaların yatırımlara başlamalarının biran evvel sağlan-
malı ve faaliyete geçirilmeli,

• İdari bina ve sosyal tesislerin yapılması sağlanmalı.

Şinik OSB

• Kısa vadede bağlantı yolu yapılmalı,

• Yapılan iç yoldan kaynaklı parsellerin etrafları beton duvarla muhafaza 
altına alınmalı,

• Parsel tahsisine biran evvel geçilmeli.

Vakfıkebir OSB

• Yeniden yatırım programına alınması sağlanmalı,

• Sorunlu 7 ve 9 nolu parselle OSB alanı dışına çıkarılmalı,

• 2.000.000 TL kalan borcun ödenmesi sağlanmalı,
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• Altyapı çalışmalarına başlanılmalı,

• Vakfıkebir OSB alanı ihtisas OSB ye çevrilmeli, Hayvancılık üzerine süt 
ve süt ürünleri ile besicilik amaçlı ihtisas OSB olmalı.

Yeni OSB’ler

Orta vadede ilimizde Of OSB kurulmalı. Bununla ilgili yapılan ön çalışma-
da 1.050 dönüm arazi alanı önerilmiştir.

Kısa vadede Karadeniz Bölgesi ve ilimiz için önemli olan tarımsal amaçlı 
ihtisas OSB’ler (Fındık-Çay) kurulmalı. Bu OSB’lerde Lisanslı Depolar ile 
Fındık ve Çay ihtisas BORSASI yer almalıdır.

Sanayi Siteleri

İlimizin Büyükşehir Belediyesi olacak olması nedeniyle kentimizde mutla-
ka imaj değişikliğine gidilmeli, İl merkezindeki Büyük Sanayi Sitesi, Fatih 
Sanayi Sitesi, Bağkur Sanayi Sitesi ile Şana mevkiindeki Marangozlar ve 
Keresteciler Sanayi Siteli makul yeni ve modern alanlar kurulmak şartı ile 
orandan kaldırılmalı. İlin tamamı büyükşehir olacağından bu alanların tes-
pitinde şehir merkezine sıkıştırılmadan ve dere yatakları ile denizden uzak 
yapılacak imalat ve hizmetin çeşidine göre modern yapılanmaya gidile-
rek gelişmiş ülke örnekleri gibi bölge merkezleri, semt merkezleri ve iş 
merkezleri oluşturulmalıdır. Bu çalışmalarda çevresel etki mutlaka dikkate 
alınmalı doğa (deniz-orman-dere yatakları) korunarak yüz yıllık bir tarih 
baz alınmalıdır.

İlimizde Ticaret
Ticaret Merkezi

• Kısa vadede ilimizde Lojistik bir merkez kurulmalı. Bundan ülke geneli 
ve diğer ülkeler ile her türlü bağlantı kurulabilmelidir.

• Demir yolu ile ilgili çalışma hızla tamamlanmalı

• Hava alanının alt yapısı genişletilmeli

• Kara yollarının doğu bağlantısı çalışmaları hızla tamamlanmalı.

• Deniz taşımacılığına önem verilmeli ve deniz turizm de dikkate alınmalı
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• Turizm alt yapısına destek vermek amacıyla ilimizde mevcut özel öğ-
renci yurtları ve yaz tatilinde turistlere hizmet verebilecek hale getirilmesi 
sağlanmalıdır.

• Küçük esnaf (Bakkal) muhafaza edebilmek için mutlaka desteklenmeli, 
büyük marketler AVM lerle daha modern alanlar tahsis edilerek şehir dışı-
na çıkarılmalıdır.

Ticaretin geliştirilmesi için imalat sektörü mutlaka desteklenmeli, tekno-
lojiyi menfaate dönüştürmek için sektör Teknokent ve KOSGEB’le iç içe 
çalışmaları sağlanmalıdır.

“Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi-Mevcut Sorunlarının 
ve Çözüm Önerilerinin Tespit Komisyonu”

Toplantılarda mutlaka siyasi erk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
ilin yatırımlarında etkin kamu kurumlarının temsilcileri de bulunmalı, ya-
pılacak yeni projelerin hazırlanmasında bu toplantılarda alınan kararların 
dikkate alınması sağlanmalıdır. Buralarda alınan kararlardan bihaber olan 
yatırımcı kuruluşlar kendi görüş ve önerileri doğrultusunda yatırım projesi 
hazırlanmaktadır.
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ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

• Sadece il merkezinde uygulanan atıkların kaynağında ayrılması ve geri 
dönüşüme katkı sağlaması yönündeki çalışmaların il geneline uygulan-
ması ve bu sayede katı atık düzenli depolama alanının kullanım ömrünün 
uzatılması,

• İklimsel olarak fazla yağış alması nedeniyle heyelan ve sel riski taşıyan bir 
coğrafyaya sahip kentimizin bu sorunun çözümü için kanalizasyon siste-
minin ayrık sistem olarak yeniden inşa edilmesi,

• İlimizde ısınma amaçlı yakıt olarak kömür kullanılması ve imarlaşmanın 
şehirde hava koridorlarına engel olması, özellikle kış sezonlarında hava 
kirliliği problemini ortaya çıkarmakta olup, bu sorunun çözümü için şehrin 
belirli bölgelerinde kullanılan doğal gazın kentimizin bütününe uygulan-
ması,

• Bölgemizdeki belediyeler tarafından atık suların bertarafına yönelik arıt-
ma tesisi bulunmamakta olup, atık sular derin deşarj yöntemiyle denize 
bırakılmaktadır. Bu kapsamda deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçılığın 
geliştirilmesine yönelik olarak arıtma tesislerinin kurulması,

• Tüm il genelinde merkez ve ilçelerde hafriyat döküm sahalarının tespit 
edilmesi,

• İlimizdeki yatırımların önünün açılması için mevcut 1/100.000 ölçekli çevre 
düzeni planlarına ait 1/1000 lik çevre düzeni planına altlık teşkil edecek 
1/25.000 ve 1/5000 lik nazım imar planının yaptırılması,

• Kentsel dönüşüm çalışmalarında verimli ve hızlı dönüşüm için vatandaş-
larla yapılan anlaşmaların önemi konusunda, tüm sivil toplum örgütlerinin 
ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyette bulunulması,

• Bölgemizde yapılan bina işlerinde yöre mimarisine ve bölgemize ait doğal 
yapı elemanlarının kullanılmasına yönelik teşvik uygulamalarına geçilme-
si,

• Bölgemizdeki mevcut çay, balık, fındık ve diğer fabrikalarda çevreye daha 
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az zarar verecek ve daha az enerji sarfedecek yeni teknolojilerin kullanıl-
ması yönünde çalışmalar yapılması,

• İlimizdeki mevcut maden ocakları, kırma eleme tesisleri, beton santralleri 
ve büyük çaplı açık depo alanlarına ait işletme sahiplerinin çed süreçleri 
kapsamında taahhüt ettikleri proje ve istihdamın eksiksiz olarak yerine ge-
tirilmesi bu kapsamda ki denetimlerin sadece valiliğimiz tarafından değil 
de bağlı bulundukları sanayi odası tarafından da yapılması.
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İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

• DOKAP kapsamında gerçekleştirilen Turizm Master planındaki öngörüle-
rin gerçekleştirilebilmesi yolundaki gerekli çalışmaların yapılması.

• İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Manastırı gibi 
tarihi eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete açılmalarının sağlan-
ması.

• Deniz Turizmi, yayla turizmi yat ve kurvaziyer turizmi, kongre turizmi gibi 
turizm çeşitleri için gerekli alt yapı açlışmalarının tamamlanmasının sağ-
lanması.

• Maçka-Torul arasında yer alan tarihi İpek yolunun onarımının gerçekleşti-
rilerek turizm güzergahı olarak planlanmasının yanı sıra Hamsiköy’ ün bir 
bütünlük içerisinde tatil beldesi olarak planlanması

• Turizm Belgeli Yeme İçme ve Konaklama Tesislerinin kapasitelerinin artı-
rılması ve yenilerinin eklenmesi çalışmalarının yanı sıra Belediye belgeli 
Tesislerin hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarına devam edilmelidir.

• Deniz Yolu ulaşımı geliştirilmeli, özellikle bahar ve yaz aylarında yurt dışı 
seferlerinin artırılmasının yanı sıra, İstanbul-Trabzon feribot seferleri hiz-
mete sokulmalıdır.

• Şehir içinde önem arz eden yerlerde ayrıca mesire ve ören yeri gibi turist-
ler tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerlerde tur ve münferit turist araçları-
nın park ihtiyaçları karşılanabilmelidir.

• İlimizde her geçen gün artan yerli ve yabancı turistlerin rehber ihtiyaçları-
nın karşılanabilmesi için Profesyonel Turist Rehberliği Kursları düzenlen-
melidir.

• Özellikle yaz aylarında sahil duble yolunda seyreden turizm potansiyelini 
ilimize kanalize edebilmek üzere şehir merkezinin doğu ve batısında uy-
gun alanlara birer adet Turist Danışma Bürosu inşa edilmeli ve işlevsellik 
kazandırılmalıdır.
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• İlimize olan ilgiyi daha da artırabilmek, sezonu büyütebilmek ve bize ait 
sanatsal ve kültürel değerleri ön plana çıkartabilmek için Trabzon Bienali 
düzenlenmelidir.

• Bazı yayla şenliklerinin tanıtımı ulusal ve uluslar arası boyutlara taşınarak 
ulaşı lırlıkları ve yaşanabilirlikleri cazip hale getirilmelidir.

• Yurt içi ve yurt dışı fuarlarında daha etkin tanıtım yapabilmenin yolları araş-
tırılmalıdır.

• Arap Turizminin daha da geliştirilmesi adına Trabzon-Cidde uçak seferle-
rinin yapılamasının sağlanması.
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ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hayvancılık Sektörü

Hayvancılık sektöründe bir gerileme olduğu görülmektedir. Meralarımızın 
büyük bir kısmında hayvan otlatıldığını görmek bile şansa kalmıştır.

Bu nedenle mera alanları bakımından geniş alanlara sahip ilçelerimiz se-
çilerek;

a) Büyük ölçekli işletmeler teşvik edilmeli ve istikrarlı bir şekilde gelişme-
leri sağlanmalıdır.

b) Bu işletmelere destek sağlayacak aile işletmecilikleri desteklenmeli 
(veya kurulmalı),

c) Mera alanları organik hayvancılığa uygun şekilde ıslah edilmeli ve planlı 
bir otlatma sağlanmalı,

d) Mevcut süt işleme tesislerinin ya kapasiteleri artırılmalı veya yeni kom-
bine tesisleri kurulmalı,

Tarım Sektörü

İlimizde çok geniş tarım alanları olmamakla birlikte fındık ve çay tarımı 
geniş alanları kaplamaktadır. Ancak, çay ve fındık tarımından daha çok 
başka tarımsal faaliyetlere uygun arazilerden çay ve fındık sökülerek farklı 
ürünlere yönelim teşvik edilmelidir. Örnek olarak;

a) İhraç edilebilecek organik çiçek yetiştiriciliği ve süs bitkisi yetiştiriciliği,

b) Ligarba gibi meyce veren bitkilerin organik olarak yetiştirilmesi,

c) Bütün bu ürünlerde sertifikasyona gidilmesi,

d) Organik balcılığın desteklenmesi ve sertifikalanması,

e) Hayvancılığın desteklenmesine paralel olarak özellikle mısır tarımının 
desteklenmesi,
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Turizm Sektörü

İlimiz her bakımdan turizm sektörü için uygun bir konumdadır. Doğu Kara-
deniz Turizm Master Planı da mevcuttur. Fakat turizm faaliyetlerinde daha 
çok bir dağınıklığın olduğu görülmektedir. Doğal kaynakların tahribi de 
önemli bir kayıptır. Turizm sektöründe yine hizmet kesimi eksikliği söz ko-
nusudur. Günü kurtarma anlayışı esastır.

a) Doğu Karadeniz Turizm Master Planı da esas alınarak yatırımların dağı-
nık olarak değil de, doğal, kültürel vb değerlerin daha uygun olduğu alan-
lar (yerler) seçilerek her türlü plan ve projeler yapılarak turizm sektörünün 
geliştirilmesi ve özellikle ekoturizmin geliştirilmesine yönelik projelerin 
hayata geçirilmesi, sonuçlarına göre diğer alanlarda da benzer uygula-
maların yapılması,

b) Yerel halkın organik ürün üretmesinin teşviki ve bu ürünlerin turizm te-
sisleri tarafından satın alınmasının sağlanması,

c) Turizmle ilgili hizmet sektöründe kalitenin arttırılması,

İmalat Sektörü

a) İlimizde fındığa dayalı herhangi bir fabrika yoktur. Bu nedenle fındığın 
muhtelif şekillerde işlendiği tesis/tesisler kurulmalı,

b) Odun veya odun artığına dayalı fabrikalar kurulmalı (MDF veya yonga 
levha fabrikası gibi)

El Sanatları

El sanatkârlığı tarih olmak üzeredir. Bu nedenle, el sanatkârlığı ile ilgili her 
türlü eğitim, destek sağlanarak bu sektörün canlandırılması ve özellikle 
turizm sektörüne paralel olarak bu ürünlerin pazarlanması için gerekli or-
ganizasyonların gerçekleştirilmesi.

Balıkçılık Sektörü

Bilindiği üzere, ülkemizde yanlış avlanmalar, kirlilik ve diğer nedenlerden 
dolayı deniz ve içsularda balık stokları hızla azalmaktadır. Buna karşılık 
olarak son yıllarda havuz sistemi ile değişik türde balık yetiştiriciliği yaygın 
hale gelmiştir.
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a) Daha ziyade iç tüketime yönelik olan bu tesislerin kapasitelerinin artırıl-
ması ya da daha büyük çaplı tesislerin kurulmasının desteklenmesi,

b) Buna dayalı olarak organik beslenme de teşvik edilerek balık işleme 
tesislerinin kurulması ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi,

Şehir ya da Kent Alt ve Üst Yapılarının İyileştirilmesi

İlimiz her yönden turizm açısından ilgi çekici konumdadır. Ancak ilimiz 
yapılaşması itici bir görüntü göstermektedir. Bu yapının iyileştirilmesi ka-
çınılmazdır. Tarihi dokular ortaya çıkarılırken, aynı zamanda Türk mima-
risinde uygun yerleşimler sağlanmalıdır. Yeşil alanlara ağırlık verilmeli ve 
özellikle ulaşım ağları üzerinde bulunan köprüler betondan değil taştan 
yapılmalıdır.

Yaylacılık Sektörü ve Yayla Turizmi

Geleneksel yaylacılık gün geçtikçe zayıflamaktadır. Yaylalarımız bozulmak-
ta ve beton yığınları haline gelmektedir. Hayvancılığın gelişimine paralel 
olarak geleneksel yaylacılığımızın da gelişmesi söz konusu olabilecektir. 
Geleneksel yaylacılığımızın gelişimini turizmin imkânlarına da sunmanın 
yolları açılabilecektir. Yaylaların bozulmasını önleyecek her türlü tedbirin 
alınması gerekir. Mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak gerçekleştirilecek 
projelerle yaylacılık sektörü gelişimi sağlanmalıdır.
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T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkçılığımızın Genel ve Bölgesel Sorunları

Ülkemizde balık stoklarının tespit edilmesi ve zaman içindeki değişimle-
rinin gözlenmesi için gerekli saha, laboratuvar, kontrol ve stok tespitine 
yönelik uygun istatistiklerin alınması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmak-
tadır. Gelişmiş ülkelerde ise (Baltık, Kuzey denizi. Kuzey Atlantik’de) ICES 
vasıtasıyla önemli balık stoklarına ait izleme programlan çerçevesinde her 
yıl bilimsel saha çalışmalarının yanında karaya çıkan ürünün miktarının 
tespiti ve avcılığa dönük bilgiler sürekli olarak alınmakta ve en kısa sürede 
değerlendirilerek stoklara ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Ülkemizde de önemli balık türlerine ait stokların sürekli izlenmesi ve buna 
göre düzenlemenin yapılması önemlidir. Özellikle TR90 bölgesi ve Trab-
zon ili Türkiye avcılığının en önemli türlerinin yoğun avcılığının yapıldığı 
bölgedir. Buna rağmen hamsi ve diğer önemli türlerde ICES ülkelerinde 
olduğu gibi stokların detaylı takibi bu güne kadar yapılamamıştır.

Stok durumunun izlenememesinin yanı sıra, avlanan ürünün pazarlanma-
sındaki alt yapı yetersizlikleri ve arz-talep dengesinin sağlıklı kurulama-
ması, avlanan ürünün taze ve belirli av dönemlerinde tüketilmesi ürünün 
verimli tüketimini engellediği gibi işlenemediğinden israf olmasına sebep 
olmaktadır.

Bölgemizin en değerli ürünü olan hamsinin aşırı av gücünün baskısıyla 
kısa sürede piyasadaki talebin çok üzerinde piyasaya arz edilmesi nede-
niyle bu dönemde sayıları gittikçe artan balık unu yağı fabrikalarında işlen-
mektedir. Hamsinin tamamen bütün olarak balık ununa çevrilmesi ürünün 
israfına neden olmaktadır.

Balıkçılıktaki başlıca sorunlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1- Av gücünün artması (kıyı balıkçılığı, gırgır balıkçılığı için) dolayısıyla 
stoklarda azalma durumunun ortaya çıkması,

2- Gelirinin % 50’sinden fazlasının balıkçılıktan sağlayan gerçek balıkçı ile 
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bir şekilde balıkçılık ruhsatına sahip ama balıkçılıktan daha çok geçiminin 
çoğunu diğer işlerle karşılayan ve sosyal güvenliği olan balıkçıların birbi-
rinden ayrılması ülkemiz için önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. 
Mevcut kıta sahanlığımız dikkate alındığında balıkçı ruhsatı sayısının ba-
lıkçılığın verimli işletilmesi için abartılı şekilde

fazla olduğu görülmektedir. Bu sorunun çözümü için radikal düzenlemele-
re ihtiyaç vardır (tekne sayılarının azaltılması, amatör balıkçılığın iyi tanım-
lanarak diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi avcılığına sınırlama getirmek 
vb.). Bu kapsamda çok yakın zaman içinde, teknesini avcılıktan çekmek 
isteyen balıkçılara yönelik yeni bir destek programı başlatılmıştır.

3- TR90 bölgesinde balıkçılık kıta sahanlığının dar olması; özellikle Gire-
sun -Hopa arasındaki sahada ortalama 3-5 mil genişliğinde bir kıta sa-
hanlığı mevcuttur. Bunu sınırlayan faktör hidrojen sülfür tabakasının varlığı 
nedeniyle 100-120 m’ den itibaren deniz suyundaki oksijenin yaşamsal 
sınırın altına inmesi dolayısıyla balıkçılığı sınırlandırmasıdır. Bu sahada 
özellikle çok sayıda gırgır avcılığı, yetiştiricilik, küçük balıkçılar ve pek çok 
sektörün yer alması alanın paylaşımında sıkıntılar yaratmaktadır. Gırgır 
avcılığının 10 kulaç’a indirilmesi kıyı balıkçılığına sıkıntı vermektedir. Son 
yıllarda artan yetiştiricilik aktiviteleri de balıkçıların avcılık sahasında (dar 
kıta sahanlığında) çeşitli problemlere neden olmaktadır.

4- TR90 bölgesindeki kıyısal alanda yerleşimin çok yoğun olması evsel 
atıkların deniz ortamına yoğun şekilde verilmesine neden olmaktadır. Bu 
durumda kıyısal kirleticilerin yoğun olması dar avcılık alanını tehdit eden 
diğer önemli hususlardan biridir.

5- Yol, inşaat, deniz dolgusu gibi yapım alanlarının oluşması biyo çeşitlili-
ğin azalmasında önemli bir tehdit unsurudur.

6- TR90 bölgesinde elde edilen ürünün karaya çıkarıldığında hijyenik şart-
lara uygun modem balık hallerinin uygun alanlarda olmayışı diğer önemli 
bir sorun olarak görülmektedir.

Balıkçılık Sektöründe Çözüm Önerileri

Bölgedeki balıkçılığa ilişkin sorunların çözümüne dönük yapılacak planla-
manın avcılıkla ilgili nüfusun, ekonomik ve sosyal yönlerim dikkate alacak 
şekilde olmalıdır.

Genel olarak çözüm önerilerini sıralayacak olursak;
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1- Karadeniz’de avlanan balık miktarı ve tür sayısındaki azalma göz önü-
ne alındığında avlanan balık miktarını ve tür sayısını artırma olanaklarının 
kısıtlı hatta imkansız olduğu görülür. Uzun vadede balıkçılık sektörünün 
sürdürülebilirliğini sağlamak için, mevcut ürünleri daha iyi değerlendirme 
yoluna gidilmelidir. Özellikle bölgede en yoğun avcılığı yapılan hamsi ba-
lığının yıl boyunca bölge insanının tüketmesine sunulacak şartların ve alt 
yapının oluşturulması bölge için önemli hususlardan biri olarak görülmek-
tedir. Hamsi avcılığı genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Avlanan hamsi-
ler büyük çoğunlukla taze olarak tüketilmekte, kısmen tuzlanmış, önemli 
bir bölümü balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmekte ve kısmen de don-
durulmuş olarak değerlendirilmektedir. Hamsinin farklı teknikler ile mu-
hafaza edilmesi, işlenmesi ve pazarlanması önemli bir fırsat olabilecektir.

2- Mevcut tüm bileşenler dikkate alındığında gerçek balıkçının belirlenme-
si, gelirini birinci derecede avcılıktan karşılamayan kişilerin amatör statü 
verilerek sayısında ve/veya faaliyetlerinde kısıtlama getirilmesi gerekmek-
tedir.

3- Gırgır balıkçılığının 10 kulaçtan 18 kulaç (yaklaşık 30 m) derinliğe çıkar-
tılması avcılığın sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

4- Deniz kıyı sahanlığının pek çok sektör tarafından (yetiştirici, büyük ba-
lıkçı, amatör balıkçı, deniz ulaşım, turizm ve spor aktiviteleri gibi) uyumlu 
bir şekilde kullanımını sağlayacak “Entegre Kıyı Alan Yönetimi” planının 
hazırlanması elzemdir.

5- Kirlilik unsurları, evsel atıklar ve dolgu alanlarının kıta sahanlığının dar-
lığı göz önünde bulundurularak sınırlandırılması ve kontrol altında bulun-
durulmalıdır.

6- Karadeniz kıyılarında yüksek dağlar denizin hemen gerisinde ve kıyıya 
paralel olarak uzanıp Ege ve Akdeniz’de olduğu gibi kıyı boyunca çok 
fazla kıvrımlar ve koylar bulunmadığından yapay resif alanlarının oluşturul-
ması önerilmemektedir. Bunun yerine biyoçeşitlilik açısından zengin bazı 
nehir ağızları ve civarlarının koruma alanına dönüştürülmesi ile avcılık ve 
yetiştiriciliğe tamamen yasaklanması tavsiye edilebilir. Bu kıyı alanları özel 
bir çalışmayla belirlenebilir.

7- Avlanan ürünün sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması ve gerekli ista-
tistiki bilgilerin toplanabilmesini teminen Avrupa Birliği uyum sürecinde 
“Karaya Çıkış Noktalan” kurulmuştur. TR90 bölgesinde 9 adet balıkçılık 
idari binası olarak görev yapan Karaya Çıkış ve Kontrol Noktaları; Hopa, 
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Of, Beşikdüzü, Faroz, Çarşıbaşı, Rize, Pazar, Perşembe, Ünye ve Giresun 
balıkçı limanlarına kurulmuştur. Günümüzde “Gemi izleme Sistemi” ile av-
cılık yapan gemilerin tamamen uydu İzlemesi yapılabilmektedir. Balıkçı 
teknelerinin, avladıkları ürünlerin bu noktalardan karaya çıkarmaları ve ka-
yıt altına alınması önemlidir.

8- Soğuk zincir ve hijyen şartlan sağlanmış sistemler sayesinde pazarla-
ma imkanlarının geliştirilmesine yönelik olarak faaliyetler tam olarak haya-
ta geçirilememiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için en kısa zaman 
sürecinde konunun ele alınması gerekmektedir. Avcılıktan elde edilen ba-
lıklar yaygın olarak taze veya soğutulmuş olarak pazarlanmaktadır. Kali-
teyi arttırmak, etkin pazarlar oluşturmak ve ürün çeşitliğini sağlamak için 
tüketime sunulacak balıkçılık ürünlerinin muhafazasında etkili muhafaza 
tekniklerinden yararlanılmalıdır. Ayrıca TR90 bölgesinin en büyük kenti 
olan Trabzon’da son derece ilkel sayılabilecek bir balık hali bulunmak-
tadır. Bu bölgeye hitap edecek ihtiyaç duyulan modern bir balık halinin 
yapılandırılması gerekmektedir.

9- Ülkemiz için mevcut balık stoklarının verimli şekilde kullanılması ve sür-
dürülebilmesi stokların kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimiyle 
mümkündür. Bu yönetimin devamlılığı için nakil belgelerinin düzenlen-
meleri, nakil alanlarının takibi ve tüm bunlardan elde edilen verilerin Su 
Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBÍS) kayıt ortamına doğru ve hızlı bir şekilde 
girilmesi ile sağlanmaktadır. Balıkçılık ile ilgili faaliyet verilerinin toplandığı 
bu sistem, avcılıktan satışa kadar olan süreçte faaliyetlerin kayıt altına alın-
ması, kontrol edilmesi ve izlenmesi esasına dayanmaktadır. SUBİS, ba-
lıkçı gemilerine ilişkin bilgileri ve gemi izleme sisteminden alman bilgileri 
de içermektedir. SUBİS kapsamındaki bilgilerden karar alma süreçlerinde 
etkin olarak yararlanılarak, balıkçılık yönetiminde karşılaşılan sorunlara en 
akılcı çözümlerin üretilmesine ve kaynakların sürdürülebilirliğine uygun 
politikalar oluşturulabilmesine önemli katkılar sağlanmaktadır.

10- Balıkçılığın daha rasyonel yönetimi için etkin bir veri tabam ve bu-
nun için de veri toplama sisteminin oluşturulması gereklidir. Bu kapsamda 
sırasıyla; (a) Balıkçı kooperatiflerinden sağlanan sektöre ilişkin her türlü 
balıkçılık bilgi akışının sağlanması, (b) Amatör balıkçılar ile ilgili veri ek-
sikliğini tamamlayacak yeni bir sistemin oluşturulması, (c) İllegal/kaçak 
avcılık, rapor edilmeyen av ve ıskarta/hedef dışı avın bir şekilde kayıt altına 
alınması sağlanması, (d) Pazarlama sürecinde her türlü canlı cansız balık 
sevkiyatını kayıt altına alınması, (e) Karaya çıkış noktalarındaki kayıt sis-
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teminin kurumsallaştırılması ve (f) Avcılıkta kullanılan her türlü av araç ve 
gereçlerin standart olarak teknik özelliklerinin kayıt altına alınması ve bu 
envanterin her yıl yenilenmesi gereklidir.

Kıyı Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Balıkçılık Saha Paylaşımı Problemi

Azalan balık stoklarına ve artan balıkçı sayısına bağlı olarak özellikle 2000’li 
yılların başından itibaren kıyıdaki balıkçılık kaynaklarından yararlanan kıyı 
balıkçıları bu kaynaklardan yaklaşık 1990’larm ortalarına kadar elde ettik-
leri av miktarına, dolayısıyla da gelir düzeyine ulaşamamaktadırlar. Kıyı 
balıkçılarının en çok yararlandığı hedef türlerin başında kalkan, barbunya, 
mezgit, tirsi, lüfer ve palamut gibi ekonomik balıklar yer almaktadır. Bu 
gün kıyı balıkçıları için görülen en büyük sorunlarının başında; stokları 
azalan bu türlerin avlandıkları alanların aynı zamanda büyük balıkçıların 
da avcılık faaliyetlerini sürdürmeleri gelmektedir.

Av sezonu boyunca yakın kıyı sularına kadar (10 kulaç) yaklaşan büyük 
balıkçı tekneleri; derinlikleri 100-150 metreye varan çevirme ağları ile bir-
likte hedef tür olarak başlıca hamsi, istavrit, lüfer ve palamut avcılığı yap-
maktadırlar. Kıyı balıkçılarının avcılığın yanı sıra yoğun olarak kullandıkları 
av sahalarındaki her türlü balık türü üzerinde yoğun bir av baskısı oluş-
turmaktadır. Bu durum başlıca; (1) Kıyı balıkçılarının av sahasının kısıtlan-
masına (gırgır av periyodu boyunca, özellikle çevirme ağları ile yakın kıyı 
sularındaki istavrit av operasyonları kıyı balıkçılarının kullandığı av sahala-
rında operasyon yapmaktadır. Büyük ölçüde küçük balıkçıların kullandığı 
uzatma ağlarının operasyon alanı ve kabiliyeti kısıtlanmaktadır), (2) Stok-
ları gittikçe azalan hedef türlerden verimli bir avcılık yapılamamasına, (3) 
Birbirinden çok farklı av gücüne sahip farklı karakteristikteki balıkçı grup-
ları arasındaki ortak saha kullanımının ekonomik kazanç açısından kıyı 
balıkçılarının aleyhine sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan 
teknolojik ve ekonomik üstünlük açısından kıyı balıkçıları büyük balıkçılar 
ile rekabet edememekte, her açıdan üstünlük büyük balıkçıların elinde 
bulunmaktadır.

Öneriler: Sektörel bazda kıyı balıkçıları açısından en önemli temel prob-
lemi kıyı balıkçıları ile büyük/gırgır balıkçılarının kullandıkları ortak av/
operasyon sahası oluşturmaktadır. Hareket kabiliyeti çok yüksek olan ve 
denizel ortamdaki her alanı kullanabilen büyük balıkçı tekneleri için av 
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operasyonu sahasının en azından 1 mil veya 30 m’den daha az derin-
likteki yakın kıyı sularının dışına çekilmesi (bu öneri ancak gemi izleme 
sisteminin işletilmesi ile mümkün olabilecektir);

(1) Yakın kıyı ekosistemindeki gerek biyoçeşitlilik, gerekse de ticari balık 
türlerini koruyacak ve

(2) Kıyı balıkçılarının daha verimli bir avcılık yapmasını sağlayacaktır.

Mesleki Balıkçı -Amatör Balıkçı Uygulamasından 
Kaynaklanan Sorunlar

Kıyı balıkçılarının avlandığı alanlardaki ekonomik balık stoklarının işletil-
mesi konusunda diğer önemli bir paylaşımcı grup da sayıları her geçen yıl 
daha da çok artan amatör balıkçılardır. Yasal anlamdaki amatör balıkçı ta-
nımı ile fiiliyattaki amatör balıkçı uygulamaları tamamıyla birbirine aykırıdır. 
Bu açıdan bakıldığında amatör balıkçıların varlığı kıyı balıkçılığı açısından 
başlıca iki önemli negatif olguya sebep olmaktadır. Bunlar sırasıyla;

(1) Kıyı balıkçılık kaynaklarının paylaşımına doğrudan ortak olma,

(2) Potansiyel olarak mesleki kıyı balıkçı sayısının giderek artısına neden 
olmaktadır.

Bugün amatör balıkçı ruhsatı alan her vatandaş kıyı balıkçısı gibi avcılık 
faaliyetlerinde bulunabilmekte, olta ve paraketenin dışında diğer av araç-
larını da kullanmakta ve sınırsız miktarda balık avlayarak, bu balığı kendi 
yerleşiminde, balıkçı kooperatifi yönetiminin dışında bağımsız olarak pa-
zarlayabilmektedir. Amatör balıkçılar ticari anlamda balıkçılık faaliyetinde 
bulunamaz. Aksine bu uğraşının karşılığında ilgili kamu kuruluşlara/orga-
nizasyonlara bir bedel ödemek zorundadır. Her türlü olta takımı, serpme 
ve yemlik uzatma ağı(<10m) dışında bir teknede herhangi bir av aracı 
varsa, mevzuata göre bu artık ticari avcılık faaliyetidir ve ruhsatlı tekne ile 
yapılması zaruridir.

Ruhsatsız tekne ile ağ kullanarak avcılık yapan kişi her ne kadar mevsim-
sel de çalışsa artık amatör avcı değil kaçak/illegal avcıdır. Bu faaliyete de 
amatör avcılık faaliyeti denemez. Ruhsatsız teknelerdeki bu tür avcılık faa-
liyetinde bulunanlara karşı denetimler yürütülmesine karsın uzun vadede 
amatör balıkçılıktan mesleki balıkçılığa geçiş süreci artarak devam etmek-
tedir. Bu geçiş yasal tanımın ötesinde daha çok fiili avcılık olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bunun sonucunda ülkemiz toplam av gücü artmaktadır.
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Amatör balıkçıların kıyı balıkçılığı üzerine olan olası etkileri;

(1) Amatör balıkçılar orta ve uzun vadede bir şekilde yolunu bulup, yasal 
boşluklardan da yararlanarak (aktif olmayan, eski teknelerin ruhsatım sa-
tın alarak, teknelerini nitel ve nicel olarak büyüterek) mesleki balıkçı hü-
viyetine sahip olmaktadırlar. Bu süreçteki avcılık operasyonlarında illegal 
durumlar da söz konusu olmaktadır.

(2) Ticari öneme sahip balık kaynaklarını mesleki balıkçılar gibi avlamakta 
ve pazarlamaktadırlar.

(3) Mesleki balıkçıların başka bir yan geliri olmamasına karsın amatör ba-
lıkçıların çok büyük bir kısmının birincil anlamda başka bir önemli geli-
ri bulunmaktadır. Çoğunluğu emekli isçi ve memurlardan oluşmaktadır. 
Mesleki balıkçılar avladıkları avdan elde ettikleri geliri büyük ölçüde av 
malzemelerine ve işletme giderlerine harcamalarına karşın, yaşam stan-
dartlarından ötürü amatörler için bu anlamda herhangi bir problem yoktur.

(4) Amatör balıkçılar daha çok yaz dönemi balıkçılığı yapmaktadır. Yaz 
periyodu büyük balıkçılık açısından aktif olmadığı için, kıyı balıkçılarının 
avladığı balığın pazar değeri de normal av sezonuna göre artmaktadır. 
Ancak amatör balıkçıların bu dönemdeki avı pazar fiyatlarının düşmesine 
sebep olmakta, bu da kıyı balıkçılarının gelirini etkilemektedir.

Öneriler: Özellikle kıyı balıkçılığı açısından etkin olan ve sayıları neredey-
se mesleki balıkçıların üstünde olan amatör balıkçılığın yapısal ve hukuk-
sal anlamda yeniden tanımlanması ve ticari balık avcılığı aktivitelerinde 
bulunmaması sağlanmalıdır. Aksine tüm amatör ruhsatlı balıkçılar kendi 
yerleşimlerinde dernekleri vasıtasıyla organize edilerek bir bedel karşılı-
ğında bu hobilerini tatmin etme yollan sağlanmalıdır.

BALIKÇI KOOPERATİFLERİNİN SORUNLARI

Hukuki mevzuat ve işleyiş açısından, balıkçı kooperatifleri günümüzde 
mesleki balıkçıların ve özellikle kıyı balıkçılarının her türlü problemine kar-
şı cevap verecek düzeyde değildir. Başta balıkçılık eğitimi olmak üzere 
ortakların mesleki sorunları, avcılık ile ilgili teknik ve biyolojik bilgi biriki-
mini arttırma, avm değerlendirilmesi, ortaklara ucuz kredi ve avcılık için 
gerekli malzeme, alet-ekipman gibi destekler yok denecek düzeydedir. 
Bugün kooperatifler ortaklarına sadece mevzuatlar için gerekli matbu/
resmi evrakların onaylatıldığı, işlettikleri lokal/kahvehane ile kıyı balıkçıları 
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için bir sosyal iletişim aracı olmanın ötesinde, mesleki aidiyet duygusunun 
oluştuğu basit bir organizasyon olarak bakılabilir. 2010 yılından başlamak 
üzere son iki yıldır hamsi avı ile ilgili balıkçı teknelerine tahsis edilen kota 
uygulamaları için gerekli olan karaya çıkış noktası av kayıtları kooperatifler 
aracılığı ile yapılmakta ve bu hizmetin karşılığı olarak hamsi av sezonu 
boyunca elde edilen gelir kooperatife bir miktar katkı sağlamaktadır. An-
cak kısa süren av periyodu nedeniyle bu gelir de yeterince tatmin edici 
olamamaktadır.

Balıkçı kooperatiflerine üye kabulünün koşulları çok kolay ve basittir. Ko-
operatife üye olma, ruhsatlı tekne sahibi olmayan kişiler ve sarı ruhsata 
sahip tayfalar kooperatife üye kabul uygulaması 2010 yılma kadar devam 
etmesine karşın 2010 yılından sonra kooperatif ana sözleşmesinde tekne 
sahibi olmayan balıkçıların kooperatife üye kabul edilmesi önlenmiştir. Bu 
yeni uygulama sonrasında, bu hakkı elde edenlerin üyeliklerinin devam 
edip-etmemesi halen tartışılmaktadır. Genel olarak herhangi bir balıkçı 
yerleşiminde faaliyet gösteren kooperatif üyeleri başlıca üç ayrı katego-
riden oluşmaktadır:

(1) Ruhsatlı av-üretim aracına (tekneye) sahip gerçek balıkçılar,

(2) Tayfacılık yapan balıkçılar ve

(3) Balıkçı ruhsatı olan ancak balıkçılıkla herhangi bir ilgisi bulunmayan 
üyeler.

Tayfalar, hem av sezonunda büyük teknelerde, hem de av sezonu dışında 
da, aile içi kıyı balıkçılığında yeterince tatmin edici bir iş garantisi ve sosyal 
güvenceden yoksun olarak bu mesleği sürdürmektedirler. Sosyal mana-
da mesleki güvencenin olmayışı, avcılık yapılan teknelerdeki gelir payla-
şımının da 10-15 yıl öncesine göre av veriminin ciddi oranda azalması, 
büyük teknelerin aktif av sezonundaki mevsimlik işçilik süresinin giderek 
daralması gibi sebeplerden ötürü de ekonomik olmaktan çıkmaktadır.

Öneriler:

(1) Kooperatifler hukuki, idari ve ekonomik olarak yemden yapılandırıl-
malı ve ortakların kooperatiflere olan sorumluklarının da güçlendirilerek, 
sorumlu bir ortaklık kavramı hayata geçirilmeli ve bunun yasal zemininin 
oluşturulmalıdır.

(2) Kooperatiflerin, mali açıdan güçlendirilmesine yönelik önlemler alın-
malıdır.
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(3) Büyük ve küçük balıkçı kooperatifleri arasında da, kendi statülerine 
uygun farklı bir yapılanmaya gidilmeli, her bir grubun başta avcılık sahası 
olmak üzere balıkçılık kaynaklarının yönetiminde, kontrol hizmetleri dahil 
merkezi ve taşra kuruluşları ile birlikte sorumluluk almaları sağlanmalıdır,

(4) Karaya çıkarılan avm pazarlanmasında etkin bir rol üstlenmeleri sağ-
lanmalıdır.

(5) Pazarlama da; başta depolama olmak üzere soğuk zincirin kurulması 
ve top lama, taşıma ve açık arttırma/müzayede işlerinde kooperatifin aktif 
rol almasının

yolu açılmalıdır.

(6) Ucuz, kaliteli üretim aracı/malzemesi, hammadde sağlamak, üretim 
araçlarının (tekne-ağ) bakım/onarım, tamir/yapım gibi işlerinde koopera-
tifin sahip olduğu veya aracılık ettiği atölyelerde daha kaliteli ve ucuz hiz-
met sunulmalıdır.

Kıyı Balıkçıları İçin İşletme Destekleri ve İstihdam 
Olanakları (Ağ, Tekne Bakım - Yapım -Onarım Atölyeleri)

Kıyısal balık stoklarının azalması ile birlikte günümüzde kıyı balıkçıları artık 
elde ettikleri günlük av ile aile içi asgari yaşam standardını sağlayama-
maktadırlar. Kısaca kıyı balıkçılığı artık tek başına yeterli bir kazanç kapısı 
olmaktan çıkmıştır. Kıyı balıkçılarının en önemli giderini ham ağ temini ve 
tekne bakım masrafı oluşturmaktadır. Özellikle son iki yıldır Bakanlıkça 
misina ağı kullanımına getirilen yasak (Kıyı balıkçılarının kullandığı misina 
materyali Eylül 2011 tarihi itibariyle tamamen yasaklanmıştır) nedeniyle 
bu geçiş sürecinde balıkçı palamut uzatması hariç (bu av aracı sentetik 
materyalden donatılmaktadır) elindeki tüm ağlan sentetik ağ materyali 
ile değiştirmekte ekonomik olarak zorlanmaktadır. Ordu ve Giresun kıyı 
balıkçıları ile yapılan mülakatlarda Giresun’daki kıyı balıkçılarının yaklaşık 
%90’ı, Ordu’dakilerin ise yaklaşık % 40’ı mali açıdan bu geçişi sağlayama-
dıklarını beyan etmişlerdir. Kıyı balıkçılarının kullandıkları ağ tipleri başlıca; 
kalkan, mezgit-barbunya, istavrit, palamut-lüfer, tirsi molozma gibi dip ve 
pelajik uzatma veya voli (kıyı çevirme ağları) ağlarından oluşmaktadır. Kıyı 
balıkçılarının operasyon esnasındaki en büyük ağ kayıplarına yunus po-
pülasyonları sebep olmaktadır. Özellikle yaklaşık beş gün veya bir hafta 
boyunca denizde kalan kalkan uzatma ağları en fazla yunusların etkisine 
maruz kalmaktadır. Diğer dip balıkları için de benzer bir risk bulunmakta-
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dır.

Benzer bir maddi imkânsızlık da yaz aylarında balıkçı teknelerinin kızağa 
çekilmesi sırasında tekne için yapılan yıllık bakım ve onarım masrafıdır. Bu 
masrafın en önemli kısmı boya ve macuna gitmektedir. Diğer bir önemli 
masraf kalemi de teknenin kızağa çekilmesi için bağlı bulunduğu yerle-
şimden uzaktaki bir tersaneye taşınması sırasında ortaya çıkmaktadır.

Öneriler: Karadeniz kıyısı boyunca hemen hemen her yerleşimde tekne 
yapımından, tamir-bakıma kadar geleneksel gemi ustaları bulunmaktadır. 
Tekne yapımı Karadeniz kıyı insanları için geleneksel bir zanaat dalıdır. Bu 
gün bile birçok bölgedeki kıyı insanları bu mesleğin en inceliklerini yerine 
getirebilecek yetenekteki ustalardır. Her balıkçı limanı ve barınağında en 
az iki kişilik bir esnaf grubunun desteklenmesi ile balıkçılık sektörü için 
yeni bir iş/istihdam alanı açılacağı gibi aynı zamanda kıyı balıkçıları kendi 
yerleşimlerinde daha az masraf ile tekne bakım, onarım ve yapım işlerini 
yerine getirebileceklerdir. Hem yeni bir istihdam alanı yaratılmış olacak, 
hem de balıkçılara daha az bir harcama ile daha kaliteli bir isçilik hizmeti 
sunulacaktır. Yerel düzeyde balıkçı barınak ve liman sahalarında bu yeni 
iş alanlarının oluşturulması ile birlikte Karadeniz kıyısı boyunca kıyı balık-
çıları ile ilişkili yeni bir sektör doğacaktır. Özellikle bu kapsama büyük ba-
lıkçılar için daha da önemli olan ağ donanımı, tamir ve bakımı için sürekli 
bir iş alanı da devreye girecek, sadece bu işi yapan ustalar yetişecektir.

Balıkçıların Sosyal Güvenlik Sorunları

Balıkçılık sektörü içerisinde, özellikle doğrudan avcılık yapan mesleki ba-
lıkçı grubu ve tayfaların sosyal güvenlik sisteminden tam olarak fayda-
landıkları söylenemez. Hükümetlerce büyük oranda “İsteğe Bağlı Tarım 
Sigortası” kapsamına alman kıyı balıkçılarının büyük bir çoğunluğu bu 
günkü kazançları ile aylık asgari bedellerini ödemekte zorlanmaktadır.

Öneri: Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde balıkçı topluluklarının diğer 
gruplardan ayrılarak yeniden ele alınarak değerlendirilmesi ve devletin 
balıkçıların eski ödenmemiş primlerine yönelik yeni yapılandırmalara git-
mesi sosyal güvence açısından büyük önem taşımaktadır.

Endüstriyel /Büyük Balıkçılığın Sorunları ve Çözüm 
Önerileri
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Ülkemiz avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin miktarına bakıldığında 
yarısından fazlası hamsiden oluşmaktadır. Son 30 yılın av verileri değerlen-
dirildiğinde avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklarının ortalama %60’mı 
hamsi avcılığı karşılamaktadır. Dünyada balıkçıkta ileri ülkelerin av verileri 
ile karşılaştırıldığında ülkemiz hamsi üretimi düşük olmasına rağmen, en-
düstriyel anlamdaki tek balık türümüzdür. Hamsi stoklarındaki dalgalan-
malar özellikle Doğu Karadeniz balıkçılığını fazlasıyla etkilemektedir. Bu 
düşüş ya da gerilemeler doğrudan bölge insanının ekonomik hayatına da 
yansımaktadır. Zira bölgede ve özellikle sahil kesiminde yaşayan insan-
ların bir kesiminin istihdamında hamsinin önemli bir payı bulunmaktadır.

1990’lı yılların başında hamsi stoklarındaki çöküşle birlikte buna bağlı ba-
lık işleme ve değerlendirme sanayinde de çöküşler yaşanmıştır. Hamsiye 
dayalı; balık unu/yağı üretimi ile, su ürünleri işleme sektöründe önemli ka-
yıplar meydana gelmiş ve fabrikaların bir kısmı kapanmıştır. Bunlardan en 
çarpıcı olanı Fatsa’da Et ve Balık Kurumu tarafından işletilen dev fabrika 
kapanmış ve sonraki yıllarda bu fabrikanın kurulu olduğu alan ve binalar 
üzerinde Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu kurul-
muştur.

Bölgedeki Endüstriyel balıkçılığı temsil eden yegâna avcılık olan hamsi/
gırgır avcılığının mevcut işleyişini şu şekilde özetlemek mümkündür.

1- Mevcut balıkçı kooperatifleri gırgır teknelerinin avcılık faaliyetlerini yö-
netimsel anlamda organize edememektedir;

2- Balıkçı-komisyoncu ilişkisi ve yapısı modern balıkçılık örgütlenmesi mo-
deline uymamaktadır;

3- Gırgır balıkçıları arasında güven eksikliği mevcuttur. “Ben avlamazsan 
diğerleri avlar” kanaati egemendir. Son yıllarda avın dalgalanmalar gös-
termesi ve av sezonunun erken kapanması nedeniyle ileriye yönelik so-
runlara işbirliği çerçevesinde sahip çıkma eğilimi gözlenmektedir;

4- Sürekli rekabet sonucu teknelere ve av araçlarına gereğinden fazla ya-
pılan yatırım aşırı ve illegal avcılığa sebep olmaktadır;

5- Av sezonu boyunca fiyat istikrarı gözetilmeden sürekli avcılık yapılarak 
piyasaya dönemsel olarak gereğinden fazla ürün sürülmekte Ve bunun 
sonucunda sezon içinde avın miktarına göre fiyatlarda dalgalanmalar ol-
maktadır.

6- Taze balık tüketim alışkanlığı balığın av sezonunda tüketilmesine ne-
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den olmaktadır. İşlenmiş balık tüketim alışkanlığı yeterince olmadığından 
insan tüketimine dönük işleme sanayi arzulanan şekilde gelişememekte 
ve balığın yan ürünlerinin israf olması nedeniyle büyük ekonomik kayıplar 
olmaktadır.

7- Hamsi stoklarının izlenmesi açısından ülke olarak yetersizlik söz konu-
sudur. Modern bir balıkçılık yönetimi açısından zorunlu olan izleme proje-
leri, uygun araştırma gemisi ve işletilmesi yüksek maliyet nedeniyle henüz 
gerçek anlamda oluşturulamamıştır.

8- Merkezi bürokrasideki dağınıklık araştırma-yönetim açısından verim-
li olmamaktadır. AB’ye uyum kapsamında yapılan karaya çıkış noktaları 
önemli bir gelişme olarak gözükmesine rağmen uygulamada sıkıntılar de-
vam etmektedir. Dolayısıyla ileride uygulanabilecek kota uygulamaları için 
şu anda alt yapı yeterli değildir.

Öneriler:

Mevcut sistemin daha verimli bir sisteme dönüştürülmesi için yapılması 
gerekenler şu şekilde özetlenebilir. Ülkemizde yeni bir balıkçılık yönetimi-
ne ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu hedefle;

(1) Gırgır balıkçıları birliği kurulmalıdır. Bu birlik balıkçıların ortak hareket 
etmesi ve diğer paydaşlarla birlikte stokun verimli işletilmesini sağlama-
lıdır.

(2) Fiyat istikran sağlayacak önlemler belirlenmelidir. AB ülkelerinde üre-
tici birliklerinin, fiyat düştüğünde fazla ürünü geçici olarak soğuk hava 
depolarında muhafaza ettikleri, avcılığa ara verdikleri ve piyasaya düzenli 
ürün sunulması ile fiyat istikrarı sağlandığı görülmektedir.

(3) Balığın pazarlanmasında ya üretici birlikleri aktif rol almalı veya mevcut 
komisyoncu yapısı gözden geçirilmelidir.

(4) Balığın av sezonu dışında da tüketimini sağlayacak faaliyetler destek-
lenmelidir. İnsan tüketimi için kullanılan balığın balık unu/yağma dönüş-
mesi sınırlandırılmalıdır. Balığın farklı ürünlere işlenmesi teşvik edilmelidir. 
İşleme sanayinin artıkları balık ununa işlenmesi ile ürünün ekonomik alana 
daha fazla katkı yapması ve önemli bir kısmının israf olması önlenecektir.

(5) Akdeniz havzasındaki en önemli tür olan hamsi konusunda yapılan 
araştırmalar ve izleme çalışmaları yetersizdir. Bu amaçla tüm Karadeniz 
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havzasında kötü deniz şartlarında çalışabilecek araştırma gemisinin alın-
ması, gelecekte AB üyesi olma yönünde ilerleyen ülkemizin uluslararası 
çalışmalara katılabilecek alt yapısının oluşturulması, AB ülkelerindeki stok 
izleme ve değerlendirme çalışmalarına benzer çalışmalara başlanması 
(akustik sörvey çalışmaları, yumurta-larva sörveyleri ve karaya çıkarılan 
avın ve ticari av çabalarına ait verilerin) ve sürekli hale getirilmesi stok 
yönetimi için gereklidir. Aynı zamanda araştırma ve sahadan elde edilen 
verilerin çok hızlı işlenip hızlı kararların alınabileceği bir yapının oluştu-
rulması zorunludur. Balıkçılık araştırmaları sistemi yönetmenin bir parçası 
olması gerekirken kişilerin beklentilerine göre önceliklerin belirlendiği ve 
sistemin temel sorunlarına yeterince katkı sağlanılmadığı görülmektedir. 
Öncelikle kısa, orta ve uzun vadeli bir sistem öngörülmesi ve bunun içinin 
kurumlarca doldurulması ve sürekli hale getirilmesi gerekmektedir.

AVM pazarlanması ve ekonomik anlamda bölgedeki balıkçılık sektörünün 
tüm bileşenlerinde istihdam edilen insanlara daha fazla gelir getirmesi için 
“ürün talebinin karşılanabilmesi ve piyasaya arzı stokların sürdürülebilir 
işletimine bağlıdır” prensibi kapsamında piyasaya arzın mutlak suretle iz-
lenmesi ve bu izlemenin her aşamada (avcılıktan tüketime kadar) kayıt 
altına alınması gerekmektedir. Piyasaya talebin üzerindeki hamsi arzı fiya-
tı ve balıkçının gelirini düşürmektedir. Bunu önlemek ve fiyatın balıkçının 
maliyetini karşılayabileceği ve gelir elde edebileceği bir düzeyde oluşması 
için pazara arzın kontrol altına alınması zaruridir. Bunun sağlanması için 
balıkçının sorumluluk alması ve balıkçı örgütlerinin kota kontrollerinde 
daha etkin olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sonraki yıllar hammadde te-
mininde sorun yaşanmaması, fabrikaların çalışma sürelerinin kısıtlı olma-
sının önlenmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 
balık unu/yağı fabrikalarına gönderilecek ürün için yıllık bir miktarın belir-
lenmesi gerekmektedir.

Merkezi hükümetlerin uygulayacağı ekonomik politikalarda hamsi balıkçı-
lığı için de stratejiler geliştirilmelidir. Örneğin avlanan hamsilerin işlenerek 
katma değer yaratılmasına ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi hem sektör-
de çalışanların (avcılar, tayfalar, pazarlayıcılar, perakendeciler vb.) katma 
değerini arttıracak, hem de halkın yıl boyunca bu ürünü tüketebilmesine 
olanak sağlayabilecektir.

Sonuç olarak mevcut hamsi stoklarının verimli şekilde kullanılması ve sür-
dürülebilmesi balıkçı-araştırma-kamu üçleminde ilgili kuramların yapacağı 
işbirliği ile sağlanacaktır.
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Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Üretici Birlikleri

5200 sayılı kanun gereği kurulan Su Ürünleri Üretici Birlikleri en az 16 ye-
tiştiricinin katılımı ile oluşturulmaktadır. Bu tür oluşumları yaygınlaştırılması 
amacı ile kuruluş için gerekli olan üye sayısının düşürülmesi gerekmekte-
dir. Zira farklı su kaynaklarına sahip olma avantajıyla ülkemizde birkaç il 
hariç hemen her yerde üretim yapılabilmektedir. Ancak her il aynı düzeyde 
su kaynaklarına sahip olmadığı için farklı sayılarda üretici mevcuttur.

Üretici birlikleri, üyeleri ile ilgili her türlü soruna çözüm oluşturulacak şekil-
de yapılandırılmalıdır. Üretici birliklerini de bünyesinde barındıran bölgesel 
bir kalkınma birliği oluşturularak ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 
işbirliği sağlanmalıdır. Dünya ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki sek-
tör ile ilgili birlikler ve firmalarla temasa geçilerek işbirliğinin geliştirilmesi 
gerekmektedir.

Yetiştiricilik Alanları

Bölgede çok sayıda küçük ölçekli işletmenin varlığı, gelecek için içsu işlet-
melerinin sayılarının daha fazla artması beklentisini ortadan kaldırmakta-
dır. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle İşletmeler engebeli arazilerde, dere 
yataklarında ve ana yollardan uzakta kurulmuştur. Bu durum işletmenin 
kuruluşu sırasında ulaşım ve inşaat zorluğu, maliyetlerin yüksekliği ve ye-
tiştiricilik faaliyetlerindeki zorluklara neden olmaktadır.

Öte yandan bir kısım işletme ise tamamen veya kısmen dere yatağı içe-
risinde yer almakta ve bu işletmeler sel tehdidi altında bulunmaktadır. 
Projede olmasına rağmen işletmelerde maliyet nedeniyle sel önleme ve 
istinat duvarı yapılmadığı için bu yatırım DSİ ve İl Özel İdareleri gibi devlet 
kuruluşlarından beklendiği görülmektedir.

Arazi yeri seçiminde karşılaşılan bir diğer problem ise iki işletmenin birbi-
rini etkileyecek yakın mesafede kurulmasıdır. İşletmelerin uygun olmayan 
mesafedeki yerleşimleri birçok soruna neden olmakta veya potansiyel so-
run teşkil etmektedir. Örneğin hastalıkların bölgede kolayca yayılması, su 
kalitesinin bozulması, su miktarının azalması ve kapasite artış şansının 
olmaması gibi.

Trabzon’da yetiştiricilik alanları ilgili sorunların çözümü için denizlerde ve 
iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların belirlenerek, makro 
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planların yapılması ve bu plan içinde işletmelerin ihtiyacı olan lojistik kıyı-
sal yapıların ve elektrik ve su gibi alt yapıların dikkate alınması gerekmek-
tedir.

Yetiştiricilikte modem tekniklerin kullanımı ve ürün çeşitliliğinin artırılması 
ile yeni işletmelerin kurulması yerine mevcut içsu işletmelerinin kapasite-
lerinin artırılması sağlanabilir. Üretimi artırmak için mevcut su kaynakları-
nın daha etkin kullanılması gerekmektedir. Öte yandan daha az su kulla-
narak daha çok üretim yapabilmesi için kapalı devre sistemlere geçilmesi 
düşünülebilir. TR90 Bölgesindeki toplam yetiştiricilik kapasitesini artırmak 
için en önemli yöntem kafes işletmelerinin kurulmasıdır. Karadeniz yaz 
dönemi hariç su sıcaklığı ve tuzluluk yönünden alabalıkların çevresel is-
teklerine uygun olduğu için balıkların tatlı sudakinden daha hızlı büyütül-
mesine imkân vermektedir. Ayrıca denizde çok büyük kapasiteli işletmeler 
kurulabilecek alanlar ve teknolojiler mevcuttur. Ekim-Haziran arasındaki 
dönemde alabalıkların büyütülmesi için bu imkândan yararlanılırsa kısa 
sürede bölgedeki üretim katlanarak artabilir.

Danışmanlık Hizmetleri

Bölge illerinde su ürünleri konusunda hizmet veren özel danışmanlık fir-
maları bulunmamaktadır. Özel sektör bu tür ihtiyaçlarını kamu kurumla-
rından (Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Üniversitelerin 
Su Ürünleri Fakülteleri ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri) kar-
şılamaya çalışmaktadır. Kamu kurumlan arasında koordinasyon eksikli-
ğinden dolayı özel sektör çok farklı şekilde yönlendirilmektedir. Özellikle 
işletme yönetimi, balık sağlığı ve hastalıkları, pazarlama ve tesis planlama 
konularında koordinasyon sağlanamamıştır.

Üretici birlikleri çatısı altında istihdam edilecek konusunda uzman olan 
teknik personel ile bu sorun aşılabilir. Sivil toplum kuruluşları (meslek oda-
ları, ziraat mühendisleri odası, su ürünleri mühendisleri demeği, balıkçılık 
teknolojisi mühendisleri demeği gibi) bünyesinde de danışmanlık hizmet 
birimleri oluşturulabilir.

Mevzuat Sorunu

Su Ürünleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatlarda modem anlamda eksiklikler 
ve yetki karmaşası göze çarpmaktadır. Şüphesiz yürürlükteki mevzuatlar 
içinde su ürünleri konusunda en başta gelen 04.04.1971 tarih 13799 sayılı 



140

Resmi Gazete’ de yayınlanan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanun 
çerçevesinde yıllar içinde ihtiyaçlara göre güncellenen Su Ürünleri Yetiş-
tiriciliği Yönetmelikleridir. Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna 
istinaden çıkarılan bazı yönetmelikler de su ürünleri yetiştiriciliğini düzen-
lemektedir.

Su ürünleri yetiştiricilik alanları, özel alanlar hariç, genellikle kamuya ait 
arazi ve su alanlarıdır. Bu alanlarda su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan-
lar mevzuatla ilgili sorunlarını kolayca çözümleyememektedirler. Kamuya 
ait bu alanlar kiralanmış olsalar bile yöre halkı ve yerel yönetimle yetiştirici 
arasında yararlanma açısından çeşitli sorunların çıkmasına neden olmak-
tadır. Su ürünleri işletmesi tesis etmek isteyen özel veya tüzel kişiler, çok 
sayıda kurum ve kuruluştan izin almak durumundadırlar. Bu işlemler bazen 
2 yıl gibi uzun zaman aldığından yatırım gecikmekte ve bazen de girişimci 
yatırımdan vazgeçmektedir. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğinin geliş-
tirilmesi, yönetimi ve kontrolünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
sorumludur. Su ürünleri yetiştiriciliğine uygun yerlerin yetiştiriciliğe tahsis 
edilmesi için arazi ve deniz sahalarının kiralanmasında, yetiştiriciliğin mali 
açıdan teşvik edilmesinde, yetiştiricilikle ilgili vergi ve gümrük işlemlerinde 
ve diğer birçok düzenlemelerde; Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası 
gibi farklı bakanlık ve kuruluşlar devreye girmektedir.

Yatırım aşamasında ve sonrasında izin alınması gereken Bakanlıklarda 
bürokratik sürecin kısaltılması için su ürünleri konusunda hizmet veren 
başta sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerin-
den oluşacak komisyon marifeti ile bir çalışma yapılması gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra idari yapılanmanın ve mevzuatın Avrupa Birliği’ne uygun 
hale getirilmesi bu sorunun çözümünde önemli olacağı düşünülmektedir.

İşletmelerin Proje Esaslarına Uygun Olarak Kurulmaması

TR90 Bölgesi’nin coğrafi yapısının engelli ve sarp olmasının yanı sıra Tat-
lısu işletmelerinin akarsu vadisi üzerinde kurulması gerekliliğinden dolayı 
işletmelerin yer seçiminde büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mevcut 
işletmelerin projeleri işletme kurulacak araziye gidilmeden işletme sahi-
binin beyanı ile yeterli olmayan teknik personel tarafından hazırlanmıştır. 
Hazırlanan projeler arazi ile uyum sağlamadığından işletme sahibi tesisini 
kurarken arazi şartlarına uymak zorunda kalmıştır. Bu durum yetiştiricilik 
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için uygun olmayan su temin sistemlerinin, kuluçkahane sistemlerinin, ha-
vuz sistemlerinin ve su akıtma- deşarj sistemlerinin yoğun olarak ortaya 
çıkmasına sebep olmakta ve ortaya ilkel bir üretim modeli görüntüsü çık-
maktadır.

TR90 Bölgesindeki illeri kapsayacak şekilde oluşturulacak, yeni tesislerin 
projelendirilmesi ve eskilerinin geliştirilmesi için yardım alınabilecek bir 
teknik büronun kurulması sektörel anlamda bu tür sorunların aşılmasını 
sağlayacaktır.

Kredi Sorunu

Su ürünleri sektöründe bilinen en önemli mali destek Ziraat Bankası’nın 
değişik adlarla verdiği kredilerdir. Günümüzde hibe ve kredi veren kurum 
ve kuruluşların (DOKA, TKDK, Bakanlık İl müdürlükleri) sayısında önemli 
artışlar olmuştur. Fakat bu tür kurum ve kuruluşlar halen kapsam dâhilîdeki 
tüm illerde temsil edilmemektedir.

Kredi ve hibe talebinde bulunan müteşebbislerin toplam yatırım tutarının 
% 50’sini öz kaynaklardan karşılamaları mecburiyeti zorlukların temelini 
oluşturmaktadır. T.C Ziraat Bankası’ndan yatırım kredisi talebinde bulunan 
müteşebbislerin çoğu, kredi alımında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifa-
de etmektedirler. En çok yakındıkları husus kendilerinden talep ettikleri 
kredinin birkaç katı teminat istenmesi olmaktadır. Bunun dışında kredi iş-
lemlerinin uzun sürmesi, çoğu kez yatırımcıyı kredi talebinden ve yatırım-
dan vazgeçmek durumunda bırakmaktadır.

Bu kredilerden yararlanmak isteyenler için bürokratik işlemlerin kolay-
laştırılması, borçlarını kolayca ödeyebilecek şekilde taksitlendirilmesi, 
teminatların ve faiz oranlarının karşılanabilir seviyelere düşürülmesi ge-
rekmektedir. Hibe ve kredi veren kurum ve kuruluşların tüm illerde yay-
gınlaştırılması fırsat eşitliği sağlayacaktır. Ayrıca proje desteği sağlayan 
yetkin kuramların varlığı da bu kaynakların rasyonel kullanımına destek 
verecektir.

Çevre Kirliliği Sorunu

Çevre, su ürünleri yetiştiriciliğindeki en önemli faktördür. Suyun sıcaklı-
ğı, tuzluluğu, çözünmüş madde içeriği, bakteriyel ve viral etmenleri, ışık 
geçirgenliği, rengi, çürümüş madde içeriği, pH’ı, sertliği ve alkanitesi gibi 
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özellikleri üretimi sınırlayan birinci derecede önemli faktörler olup, yetişti-
ricilikte ilk önce dikkate alınması gereklidir. Alabalık işletmelerinin yoğun 
olarak bulunduğu TR90 Bölgesinde düzensiz yağışlara bağlı olarak sel 
ve erozyon nedeniyle oluşan suyun kirlenmesi ve bulanıklığı, tarımsal 
faaliyetler, evsel ve sanayi atıkları ve HES inşaatları nedeniyle tesislerde 
önemli balık kayıpları görülmektedir. TR90 Bölgesindeki işletmelerde veya 
sektörler arasında suyun özellikleri, paylaşımı ve kullanımı noktasında da 
bir takım problemler yaşanmaktadır.

Hidro Elektrik Santralleri (HES)

TR90 Bölgesinde çok sayıda HES planlanmış ve bunların bir kısmı ta-
mamlanarak faal hale getirilmiştir. HES’lerin inşaat aşamasında aynı akar-
su üzerinde kurulu olan işletmelere suyun kalitesini bozarak zarar ver-
mektedir. Faal olan HES’ler akarsuyu tamamen keserek kullanmakta bu 
şekilde paydaşlarına ve ekosisteme önemli ölçüde zarar vermektedir. Bu 
tür zararların engellenmesi için mücadele veren işletme sahipleri yalnız 
bırakılmakta ve müteahhitlerle sık sık karşı karşıya kalmaktadırlar. Kazı ça-
lışmalarından çıkan atık su, HES, tünel ve bentlerin inşasında kullanılan 
beton vb. üretim amaçlı kimyasallar ve kazı sonucu çıkan kil ve kaya par-
çacıkları parçacık halde bulanıklık yapabildiği gibi suyun pH’sını ve kim-
yasal yapısını da değiştirerek yetiştiricilik tesislerindeki balıklarda hastalık 
ve ölümlere neden olabilmektedir. Bu konuda son dönemde çok sayıda 
örnek yaşanmıştır.

HES’lerin su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine yapacağı olumsuz etkiler 
dikkate alınarak, akarsu yatağına bırakılacak su miktarı geçmişe dönük 
yıllık, aylık ortalamalar dikkate alınarak en düşük suyun can suyu olarak 
bırakılması hem akarsu üzerindeki paydaşların faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkilemeyecek hem de ekosistemin bozulmasına engel olacaktır.

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin Ek 1, 4. Maddesi ve Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları gereğince; 
şirketlerin su haklarını kapsayacak miktarda suyu dere yatağına bırakması 
hususunun yaşama geçirilmesi, bu durumun ilgili Kurumlarca denetlen-
mesi ve uymayanlar için yasal yaptırımların uygulanması gerekmektedir.
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkisi

Su ürünleri yetiştiriciliğinde akarsu, göl, gölet ve denizlerin önemi ne kadar 
büyükse, yetiştiricilik faaliyetlerinden dolayı bu ekosistemlerde zamanla 
oluşacak değişimlerde en az o kadar önemlidir. Bu değişimlerin izlenmesi 
ve kontrol altında tutulması sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için son 
derece önem arz etmektedir.

Bölgemizde sayıları gün geçtikçe artan ağ kafes yetiştiricilik işletmeleri-
nin faaliyetlerinden dolayı çevresel etkileşimin en azda tutulması gerek-
mektedir. Bunun için su kütlesinin taşıma kapasitesi belirlenmeli ve ideal 
yem formulasyonuna riayet edilmelidir. Üreticiler çevre konusunda bilgi-
lendirilmeli, balık ölüleri ve atıkların imhası için uygun alanlar oluşturul-
malıdır. Akarsu tesislerinde ise genel kurallara uygun davranılarak, deşarj 
suyunun da belirlenmiş kriterlere uygun olarak alıcı ortama verilmesi ge-
rekmektedir. Alıcı ortamda yetiştiricilik faaliyetlerinden kaynaklanan deği-
şimlerin kontrol altında tutulabilmesinin en önemli şartının iyi bir işletme 
yönetimine bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Alan Paylaşımı

Gerek denizde gerekse de iç sularda yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinin di-
ğer sektörler ile çatışma alanları söz konusudur. Kıyı alanları yönetimi için 
bir an önce bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Böyle 
bir yaklaşımın benimsenmesi için de güvenilir, uzun vadeli ve şeffaf veri-
ler, işbirliği (bütün paydaşlar arasında), idari yapı (bakanlıklar veya çevre, 
su ürünleri, denizcilik işleri, kültür, turizm, tarım, ormancılık, ulaştırma, vb. 
birimleri) ve altyapıya ihtiyaç vardır. İyi bir kıyı alanları planlamasının yapıl-
ması, soyutlanmış eylemleri uygulamaya koyup bu eylemleri daha sonra 
geçici olarak değiştirmekten ziyade stratejik entegre yönetim planlarının 
hazırlanmasını gerektirmektedir.

Eğitim Sorunu

Su Ürünleri sektöründe, gerek kamu gerekse özel kuruluşlarda en önemli 
eksikliği duyulan hususlardan biri de eğitilmiş teknik eleman eksikliğidir. 
Bölgemizdeki su ürünleri işletmelerinin ağırlıklı olarak aile işletmelerinden 
oluşması teknik personel istihdamım olumsuz yönde etkilemektedir. Ya-
sal uygulama gereği teknik personel çalıştırmak zorunda olan işletmele-
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rin çoğunluğu düşük ücret ödemekle beraber, işletme faaliyetlerinde de 
yeterince yetki vermemektedir. Sadece büyük işletmelerde teknik perso-
nel istihdamı söz konusu olduğundan küçük işletmelerde bilgi eksikliğine 
bağlı olarak sağım, dölleme, yumurta ve yavru bakımı konularında sorun-
lar yaşanmakta ve bu dönemlerde önemli ekonomik kayıplar meydana 
gelmektedir.

Bu kayıpların önüne geçilmesi ve üreticilerin bilgi/tecrübelerinin artırılması 
için bölgede bulunan “İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birlikleri” koordi-
natörlüğünde bölgedeki Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Deniz Bilim-
leri ve Su Ürünleri Fakülteleri) ya da Araştırma Enstitülerinin konu ile ilgili 
uzman araştırıcılardan oluşan ekip tarafından üreticilere uygulamalı kurs-
lar düzenlenerek üreticilerin konu ile ilgili bilgi birikimi artırılarak sorunun 
önüne geçilebilir. Halen çalışanların son teknik koşullar ışığında sertifikalı 
bir programda eğitilmesi sağlanabilir.

Teknoloji Kullanımı Sorunu

Bölgemizde su ürünleri yetiştiriciliğinde modem teknolojinin kullanıldığı 
söylenemez. Özellikle gelişmiş ülkelerde iş akışını ve yoğunluğunu ko-
laylaştıran yumurta ayıklama makinesi, balık boylama makinesi, otomatik 
yemleme makinesi, filtrasyon sistemleri, bilgisayar yazılımları, otomatik 
kontrol ve kayıt sistemleri gibi modem teknolojik sistemler kullanılmamak-
tadır. Bu durum sadece teknik bilgilerin eksikliğinden değil, ekonomik ko-
şulların da yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Yeni yetiştiricilik sistemlerinin kurulmasını veya kurulu yetiştiricilik sistem-
lerinin yenilenmesini destekleyen kurum ve kuruluşların mevcudiyeti bü-
yük bir avantajdır. Bilgi ya da maddi yetersizliklerden dolayı; tesis sahip-
lerinin işlerini kolaylaştıracak, kaliteyi artıracak veya zaman kazandıracak 
teknolojik gelişmelere ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu tür 
kazanımların sağlanması ancak yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarla 
sağlanabilir.

Yetiştiricilik Konusunda Çözüm Önerileri

İşletme Yönetimi

Bölgemizdeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin büyük çoğunluğu ha-
len gördükleri ve duydukları yetiştiricilik modeli ile üretimlerine devam 
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etmektedirler. Hemen hemen hiçbir işletmede işletme yönetimi tam ma-
nasıyla uygulanmamaktadır. Bu da başta akrabalı yetiştiricilik (vücut de-
formasyonu fazla olan bireyler) olmak üzere düşük yavru yaşama oranı, 
hastalıklara dirençsiz ve yem değerlendirme oranı yüksek olan bireyler 
gibi yetiştiricilikte istenmeyen durumlara neden olmaktadır.

Bölgemizde farklı yetiştiricilik alanlarının varlığı diğer bölgelere nazaran 
yetiştiricilikte üstünlük sunmaktadır. Özellikle, yoğun olarak yetiştiriciliği 
yapılan Gökkuşağı ve Karadeniz alabalığı önemli bir fırsat olarak görül-
mektedir. Tatlısu kuluçkahanesi, baraj gölü ağ kafesleri ve deniz ağ kafes-
leri kullanılarak iyi bir işletme yönetimi ile bölgemizdeki yetiştiricilik üreti-
minin artırılması sağlanabilir.

Deniz ağ kafeslerinin yıl boyu sürdürülebilir kullanımı farklı türlerin yetişti-
riciliği ile sağlanabilir. Örneğin, alabalık büyütmek için uygun olan Kasım-
Haziran ayları dışında kalan diğer aylarda, levrek yetiştiriciliği yoğun ola-
rak yapılabilir. Deniz ağ kafeslerinde yetiştiriciliği yapılan levrek ve çipura 
yavruları Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki kuluçkahanelerden temin edil-
mekte olup işletme sahipleri tarafından nakliye bedelinden dolayı oldukça 
yüksek bedel ödenmektedir. Üretimdeki maliyeti düşürmek için bölgemiz-
deki deniz ağ kafeslerine yavru materyali sağlayacak deniz balıkları kuluç-
kahanesinin kurulması gerekmektedir.

İşletmelerin Teknik Bilgi Eksikliği ve Düzenli Kayıt 
Tutulmaması

Bölgedeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin tamamına yakını üretime 
yönelik kayıt tutmamakla beraber bir kısım işletme sadece su sıcaklığı, 
verilen yem ve ölen balık sayılarını kaydetmektedir. İşletme bir bütün ola-
rak ele alınmadığından üretime dayalı verimlilik hesabı ortaya konulama-
maktadır. Halen uygulanmakta olan bu sistemle bir işletmenin kar-zarar 
hesabını yapması mümkün olmamaktadır.

Kamu kuruluşları tarafından öncelikle sektörde çalışanların eğitilmesi ko-
nusuna ağırlık verilmelidir. Her ilde işletme çalışanlarına yönelik seminer-
ler düzenlenmeli, bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 
koordinasyonunda araştırma enstitüleri ve üniversiteler faaliyet gösterme-
lidir. Belli kapasitenin üzerindeki işletmelerde, mühendis çalıştırılmasının 
yasal zorlama yapılması yerine teşvik edilerek sağlanması gerekmektedir.
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Pazarlama Sorunları

Türkiye genelinde olduğu gibi bölgede de balığın taze olarak tüketilmesi 
yaygındır. Kültür balıkçılığı üretim miktarının hemen hemen tamamı yine 
bölge içindeki balık hali ve turistik tesisler ve benzeri yerlerde tüketilmek-
tedir. Kış aylarında deniz balıklarının yoğun olarak avlandığı dönemlerde 
fiyatlar ve satışlar düşmektedir. Su ürünleri üretiminin artırılabilmesi için 
öncelikle pazar ve pazarlama konusuna ağırlık verilmelidir. Bölgede yay-
gın olan perakende ve lokanta ağırlıklı yöresel pazarlama anlayışının yeri-
ne ulusal ve uluslararası pazarlama modelleri geliştirilmelidir. İşletmelerin 
yeni pazar bulma ve yeni pazarlama yöntemleri geliştirmeleri ferdi olarak 
zor dur. Bu konuda en önemli sorumluluk kooperatif, birlik ve üst birliklere 
düşmektedir. Türkiye’nin her yanma taze ve işlenmiş ürünleri pazarlayabi-
lecek organizasyonlara gitmeleri kaçınılmaz bir sorumluluktur. Bu durum 
ancak bölgedeki kooperatif ve üretici birliklerinin çoğaltılması ve güçlen-
dirilmesi ile çözümlenebilir.

Ayrıca ani fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için fiyat istikrarı mekaniz-
masının oluşturulması, ortak hareket etme ve olumsuz rekabete girmeme 
bilincinin oluşturulması gereklidir. Pazarlama probleminin çözümünde uy-
gulanabilecek bir diğer yol da tüketimin teşvik edilmesidir. Balık üretim ve 
tüketiminin artırılması için yaygın olan taze tüketimin yerine işlenmiş ve 
dondurulmuş tüketime geçilmesi gerekmektedir. Bunun için su ürünleri 
işleme ve değerlendirme tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Soğuk 
muhafaza ve dağıtım kanalları oluşturularak bütün Türkiye’de ve yurtdı-
şında satış yapılabilmelidir.

Balık Yemi Konusunda Sorunları

Balık yemi rasyonlarında hayvansal protein kaynağı olarak balık unu kul-
lanılmaktadır. Balık unu üretiminde hammadde temininin balıkçılığa bağ-
lı olması ve hammaddelerin büyük bir kısmının ithal edilmesi nedeniyle, 
fiyatının değişkenlik göstermesi ve giderek yükselmesi, yem ve dolayısı 
ile balık üretimini sınırlandırıcı en önemli faktör haline getirmektedir. Yem 
giderleri işletmenin ürettiği türe ve üretim tekniğine bağlı olarak giderlerin 
%40-60’ım oluşturur. Ülkemizde belli dönemlerde yaşanan ekonomik kriz-
lerde, yem fiyatlarının yükselmesi karşısında balık fiyatları düşük kalmak-
ta, bu da karlılığı düşürmektedir. Bu durum diğer bölgelerdeki işletmelerin 
olduğu gibi bölge illerindeki yetiştiricileri de etkileyen önemli bir sorundur.
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Ayrıca TR90 Bölgesi illerinde işletmelerin yem ihtiyacını karşılayacak bir 
yem fabrikası bulunmamakta ve yem ihtiyacı diğer bölgelerde faaliyet 
gösteren yem fabrikalarının bayileri aracıyla karşılanmaktadır.

Yemin beslenmedeki etkinliğini artırmak için teknolojinin geliştirilmesi, 
hammaddenin çeşitlendirilmesi ve katkı maddeleri açısından zenginleş-
tirilmesi yem maliyetini düşürmede kısmen çözüm olacaktır. Yetiştiricilik-
te kaliteli yem kullanımının ve mekanizasyonun yaygınlaştırılması için Su 
Ürünleri Yem ve Ekipman Sanayi teşvik edilmelidir Ayrıca sağlık sertifikası 
olan ve hijyenik koşullarda elde edilen et, kemik unlarının balık yemlerin-
de kullanılması düşünülebilir. Balık işleme ve değerlendirme tesislerindeki 
artıkların yem hammaddesi olarak geri dönüşümünü sağlamak mümkün-
dür. Ayrıca yem masrafını düşürmek için bölgedeki tüm illerin ulaşabilece-
ği merkezi bir yerde balık yemi fabrikasının kurularak bölgedeki işletmele-
rin yem ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Avcılıktan gelen ve insan gıdası olarak kullanılması gereken fakat yem 
hammaddesi olarak kullanılan türlerin miktarlarının giderek azalması önü-
müzdeki yıllarda yem hammaddesi temininde sıkıntılara neden olacaktır. 
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan omnivor (yarı etçil-yarı otçul) türlerin 
yetiştiriciliğinin yapılmasını daha önemli hale getirecektir.

Kuluçkahane Sorunları

Bölgede küçük ölçekli aile işletmeleri sayısı oldukça fazladır. Bu işletme-
lerde kurulu olan kuluçkahaneler derme çatma yapılar olup sağlıklı şartla-
rı sağlayacak nitelikte değildir. Bu sebeple kuluçka döneminde (yumurta 
inkübasyonu, larval dönem ve ön besleme dönemi) kayıplar yüksek ol-
maktadır. Ayrıca kuluçka döneminde kayıpların fazla olacağı düşüncesiyle 
işletmeler ihtiyaçlarının üzerinde anaç stoku bulundurmakta bu da üretim 
için kullanılacak havuz alanlarının daralmasına ve yüksek maliyette damız-
lık bakımına neden olmaktadır.

Kuluçkahane sorunlarının bir diğeri de kuluçkahane suyu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bölgemizde kuluçkahane suyu kalitesine uygun su kaynağı 
(kaynak suyu) çok az bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan yavruyu ısrarla ken-
di tesisinde üretme görüşü modem kuluçkahanelerin kurulmasını ve işle-
tilmesini engellemektedir. Uygun olmayan kuluçkahane ve kuluçkahane 
suyu kullanılarak yavru üretimi yapılması maliyetleri artırmakta ve ihtiyaç 
duyulan yavrunun diğer bölgelerden karşılanmasına neden olmaktadır.
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Bölgemizdeki işletmelerin ihtiyacı olan kaliteli yavru balık miktarının belir-
lenerek bu ihtiyacı karşılayacak modem kuluçkahanelerin kurulması bu 
sorunların çözümünde etkili olacaktır. Kuluçkahanelerde kullanılan suyun 
kalitesinin artırılması için farklı su kaynaklan (kuyu suyu) veya kapalı devre 
yetiştiricilik üniteleri tercih edilebilir.

Damızlık Yönetimi

Tarımsal üretimin diğer dallarında olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde 
de üretimdeki başarı; arzulanan zamanda, arzulanan miktar ve kalitede 
“tohum” veya “yavru” sağlanabilmesine bağlıdır. Arzulanan özelliklerde-
ki yavru üretimi ise onların elde edileceği ebeveyn veya damızlık stokun 
özelliklerine ve bakım-beslemesine, yani damızlık stok yönetimine bağ-
lıdır. Damızlık; kaliteli yavru elde etmek amacıyla bakım beslemesi ya-
pılmakta olan erkek ve dişi bireylerin her biridir. Damızlık stok yönetimi; 
kendi tesisine veya diğer üretim ve yetiştiricilik birimlerine, sürdürülebilir, 
kaliteli, garantili materyal sağlamak amacıyla, damızlık balıkların değer-
lendirilmesidir.

Bölgemizde damızlık balıklar sadece sağım döneminde önem kazanmak-
ta olup, diğer zamanlarda tesisin en ücra köşesinde veya tüm havuzla-
rın deşarj edildiği su toplama kanalında tutulmaktadırlar. Bu gibi olumsuz 
şartlar üreme verimliliğini ve yavru kalitesini düşürmektedir. Damızlık yö-
netiminden kaynaklanan sorunların çözü mü için kuluçkahanesi olan işlet-
melerin deneyimli teknik personel istihdamına önem vermesi gerekmek-
tedir. Ayrıca kamu kuram ve kuruluşları ile birlikte üretici birliklerinin de 
içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından sektörde çalışanlara yönelik 
damızlık stok yönetimi ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Yıl boyu istenilen büyüklükte balıkların pazara sunulabilmesi için fotoperi-
yot gibi yeni yetiştirme metotları kullanılmalıdır. Fotoperiyot; ticari boyutta 
daha yüksek nitelikte ürün elde etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için 
balıklardan mevsim dışı döl alimidir. Bu yöntemde balığın fizyolojik gelişi-
mi ışık ve sıcaklık ile kontrol altında tutulmaktadır. Karadeniz bölgesinde 
yetiştirilen türler için doğal üretim protokolü standartlaşmıştır.

Fotoperiyot uygulaması ile mevsim dışı döl alınımının pratikte sağlayabi-
leceği potansiyel yararlar; pazara sürekli balık arzı, fiyat istikran, üretim 
birimlerinin tam kullanımı, üretimde yığılmanın önlenmesi ve kitlesel kayıp 
risklerinin azaltılmasıdır. Fotoperiyot uygulaması sadece kuluçkahaneler 
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için değil, büyütme, işleme-pazarlama ve tüketici açısından da büyük ya-
rarlar sağlamaktadır.

Yumurta ve Yavru Üretimi

Yukarda da bahsedildiği gibi bölgemizde uygulanan geleneksel yumurta 
ve yavru üretimi bölge ihtiyacını karşılamamakta ve başka bölgelerden 
yavru balık ya da yurtdışından yumurta ithalatına neden olmaktadır. Bu 
durum hem maliyeti artırmakta, hem de bölgemizde olmayan balık hasta-
lıklarının bölgemize taşınmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır.

Balık yetiştiriciliğinde yaygın olarak uygulanan biyoteknolojik uygulamalar 
cinsiyetin belirlenmesi veya değiştirilmesi üzerinedir. Bunlar kısır, dişi veya 
erkek balık üretme teknikleridir. Bu metotlar yumurtaların döllenme aşa-
masında ultraviyole ışın, sıcaklık ve basınç uygulamalarını içeren kısa sü-
rede uygulanabilecek tekniklerdir. Bu teknikler dünyanın birçok ülkesinde 
uygulanmakta ve bu teknikler ile üretilen balık yumurtaları ülkemize ithal 
edilmektedir. Bölgedeki eğitim ve araştırma kuramlarında bu teknikler ile 
önemli bilgi birikimi ve tecrübe oluşmuştur. Bu bilgi ve tecrübeler uygula-
maya aktarılarak bölgenin kalkınmasında kullanılabilir.

Porsiyonluk Balık Üretimi

Porsiyonluk balık üretiminde karşılaşılan sorunların başında istenilen za-
manda istenilen büyüklükte balıkların bulunamayışı gelmektedir. Bu du-
rum bölge ya da yurtdışından yapılan taleplerin karşılanmasına ve böl-
gedeki üreticilerin dış piyasaya açılmasına engel olmaktadır. Bölgemizde 
bu sorunu lehimize çevirerek sorun olmaktan çıkaracak imkanlarda mev-
cuttur. İyi bir bölgesel koordinasyonla akarsu tesisleri, ba raj gölü Tatlısu 
kafesleri ve deniz ağ kafesleri kullanılarak istenilen zaman, miktar ve boy-
da balık pazara sunulabilir. Sezon içinde pazar fazlası ürünler bölgedeki 
işleme ve muhafaza tesislerinin kurulmasıyla değerlendirilebilir. Bölgemi-
zin avantajı olan üç farklı yetiştiricilik sistemi (akarsu, göl ve deniz) kulla-
nılarak fileto boyunda balık üretimi ile ürün çeşitlendirilmesi sağlanabilir. 
Böylece bölge halkının taze tüketim alışkanlığı dışında işlenmiş ürünlere 
olan ilgisi artırabilir.
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Balık Hastalıkları

Yetiştiricilikte çevresel şartlara, balıkların menşeine ve yetiştiricilik teknikle-
rine bağlı olarak birçok balık hastalığı ile karşılaşılmakta ve gerekli koruyu-
cu önlemlerin alınmadığı durumlarda da bu hastalıklar kolayca yayılarak 
ölümcül boyutlara ulaşmaktadır. Son yıllarda bölgemizde yaygın olarak 
belirlenen bakteriyel, paraziter ve fungal hastalıkların yanında viral hasta-
lıklarda tespit edilmiştir. Bazı işletmelerde balık hastalıklarından dolayı yo-
ğun ölümler yaşanmakta ve hastalığın tedavisi için de bilinçli ya da bilinç-
siz birçok kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu tür sorunların önlenmesi 
için bölge balık hastalıkları haritasının çıkarılması gerekmektedir.

Bölgemizdeki bazı kamu kurum ve kuruluşları balık hastalıkları konusunda 
teşhis ve tedavi hizmetleri yürütmektedir. Fakat bu kurumlar arasında bir 
birliktelik sağlanamamıştır. Bu kuramların katılımı ile oluşturulacak ortak 
bir oluşum tarafından balık hastalıkları konusunda bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılayacak çalışmalar yapılabilir. Canlı balık sevkiyatlarının kontrolü, aşırı 
ilaç ve kimyasal kullanımlarının azaltılması, yetiştiricilerin balık hastalıkla-
rına duyarlılığının artırılması, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulması 
gibi konularda bu oluşum yetkilendirilebilir.

Su Ürünleri İşleme, Pazarlama ve Tüketim İle İlgili Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri

TR90 bölgesindeki 6 ilde, su ürünleri işleme sektörü, işletme sayısına ba-
kıldığında Trabzon ilinde daha gelişmiş durumda olduğu görülmektedir. 
Bölgedeki toplam 16 işletmenin 10 tanesi bu ilde bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde işleme sektörünün gelişebilmesi ve sürekli-
liğinin olması, avcılık ve yetiştiricilik sektöründeki gelişmelerle doğrudan 
alakalıdır. Yani işleme sektörüne diğer iki sektör tarafından düzenli bir 
hammadde temini gerekmektedir. Son yıllarda bölgemizde avcılık sektö-
rüne alternatif olarak ortaya çıkan ve önemli gelişme trendi gösteren bir 
sektör olarak, denizde ve iç sularda alabalık ve levrek balığının yetiştirici-
liği dikkat çekicidir.

Bölgede fabrikalar veya işletmeler, balık av sezonunda yoğun olarak ça-
lışmakta, diğer zamanlarda ise çoğunlukta atıl durumda kalmaktadır. Bu 
da işletmeleri ve ça lışanlarını zor durumda bırakmaktadır. Çoğu işletme 
sezonluk işçi çalıştırmaktadır.
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İşletmelerin soğuk hava depolarının kapasiteleri değişmekle birlikte, üre-
timin sürekli yapılabilmesi için yeterli büyüklükte ve sayıda olması gerek-
mektedir.

Su ürünleri işleme sektörü için çok önemli olan hamsi balığının avcılığında 
son yıllarda yaşanan olumsuzluklar, av döneminin her geçen gün kısalma-
sı, fabrika sahiplerini oldukça zor durumda bırakmaktadır.

İşletmelerde daha çok, şoklama ve soğuk depolama şeklinde bir işlem 
uygulanmaktadır. Tütsüleme, tuzlama, balık köftesi gibi değişik şekillerde 
işleme tekniklerinin uygulamaya başlanması ve yaygınlaştırılması gerek-
mektedir. Yoğun olarak yapılan avcılık döneminde balıklar işlenememek-
tedir.

Bölgede işleme tesisi konusunda yaşanan sıkıntı, ürünlerin düşük katma 
değerle satılmasına neden olmaktadır. Ülke ekonomisine sağlanan katkı-
da bunun paralelinde düşük kalmaktadır.

Türkiye’de tüketicilerin buzlu balığın bayat olduğuna dair bir ön yargısı 
vardır. Şoklanmış balığın bayat olmadığı konusunda tüketici bilgilendiril-
melidir. Bu bilgilendirme sayesinde tüketimin 12 aya yayılması gerçekleş-
tirilmelidir.

Trabzon’da faal durumda olan balık hali yetersizdir ve bölgeye yakışma-
maktadır.

Bölgeye daha büyük, hijyenik bir balık hali kazandırılması gerekmektedir. 
Hamsi bölgede en çok avlanan balıktır ve bu balığın tamamını taze olarak 
pazarlamak çok zordur. Balıklar marine edilerek ve farklı ürün çeşitlemele-
rine tabi tutularak iç ve dış pazara sunulmalıdır.

Bölgedeki balık işleme tesisleri, dış pazarlarda satılan balık ürünleri hak-
kında bilgilendirilmeli ve ürünlerini bu yönde işleyerek piyasaya sunmalı-
dırlar.

Bölgede kurulacak büyük bir soğuk hava deposu sayesinde, şoklanan 
ürünlerin tüketimi uzun vadeye yayılacak ve dış pazarlara sunulabilecektir.
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T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR 

KURUMU
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde artan öğrenci sayısına paralel olarak barınma taleplerinin karşılan-
masında kent merkezinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bunun için;

1- Üniversite Mahallesinde Doğu Karadeniz Yurt Müdürlüğümüzün güne-
yinde imar planına üniversite gelişme alanı olarak işlenmiş olan 30.000 m2 
yüzölçümündeki arazinin kamulaştırılarak 1500 kişilik yurt yatırımının gerçek-
leşmesine yönelik çalışma yapılması,

2- Akçaabat ilçemizdeki barınma taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak 
ilçe merkezinde yüksek öğrenim kurumlarına yakın mesafede kamulaştırma 
yöntemi ile 10.000 m2 yüzölçümünde arsa temin edilerek 500 kişilik yurt ya-
tırımının planlanması,
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TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

• Okullarda Trabzon tarihi, yapısı, sosyal yaşantısı seçmeli ders okutulmalı 
ve şehrimizin değeri küçük yaşlarda çocuklara benimsetilmeli,

• Trabzon şehri tarihi yapısı ile önem arz ettiği için öncelikli tescili yapılar 
bitişik parsellerinde tescili yapıların gabarisini geçmeyecek yeni planlama 
anlayışı getirilmeli,

• Yeni binaların yapımında üç boyutlu olacak şekilde tasarımlar getirilmeli,

• Meydan parkı dışında başka merkez olacak yeni park alanı geliştirilmeli,

• Tescili yapıların onarım teknikleri ve malzeme kullanımı ile yeni ustalar ye-
tiştirilmeli,

• Sahil yoluna yaya ulaşımının arttırılması ve kolaylaştırılması,

• Her mahallede yeşil alan,çocuk bahçeleri,spor sahalarının vb.sosyal alan-
ların sağlanması,

• Yaya kaldırımlarının yükseklik,genişlik ve renk olarak standart hale getiril-
mesi,

• Taşınmazların balkonlarına çiçekler yerleştirilmesi ve standart olacak şe-
kilde proje geliştirilmeli,

• Yaya kaldırımlarının üzerine dükkanların malzeme koymaları ve arabaların 
park edilmeleri engellenmeli,

• Kadınlar pazarının tarihi yapısını bozmadan hijyenik olacak şekilde yeni-
den düzenlenmeli,

• Semt pazarlarına standart olacak şekilde tezgah,wc vb. ihtiyaçları sağla-
yacak şekilde yeni düzenleme yapılması,

• Sit alanlarındaki aykırı yapılaşmaların tümüyle temizlenmesi,

• İlçeler arası deniz taşımacılığına önem verilerek turistik yapı kazandırılma-
sı sağlanmalı,
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• Yöresel, tarımsal kimliğinin öne çıkartılması sağlanması, tarımda yeni iş 
imkanları olacak şekilde düzenleme yapılması,

• Geleneksel toplum yapımız bozulmaması için anne, baba, çocuklara çe-
şitli kurumlarca (belediye, Milli Eğitim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
vb.) eğitim verilmesi sağlanmalı,

• Şehir genelinde tabelalara bir standart getirilmesi,

• Şehirimizin yapısını yansıtan turistik eşya tasarımlarının yapımına önem 
verilmeli,

• Turistlerin gideceği mekanlar iyi analiz edilerek bu alanların etrafları boşal-
tılarak turistik eşya vb. satış alanları oluşturmak,

• Şehrin yakın çevresinde kamunun kullanacağı yeni piknik alanları oluştu-
rulmalı,

• Sahil yolunda özellikle denize yakın alanlarda yeni oturum alanları yapıl-
malı,

• Sahilde balık tutulan alanlarda yeniden düzenlenerek ahşap vb. malzeme 
kullanılarak yeni çözümler üretilmelidir,

• Şehrin içindeki dereler iyi analiz edilip kanal gibi kullanılacak şekilde mo-
tor vb. araç kullanılacak şekilde sosyal yaşantıyı destekleyecek şekilde 
sosyal alanlar oluşturulmalı.
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T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon ilinin ekonomik yapısındaki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini or-
taya koymak, her ne kadar somut veriler kullanılsa da bu çalışmayı yapanlar 
bakımından öznel yorumlama niteliği kazanmaktadır. Çünkü konu; çok geniş 
alanlara yayılabilecek ölçülerde olup, ileri sürülebilecek sorunlar ve çözüm 
önerilerini içeren bir raporlama ortaya çıkarılabilirse de farklı perspektiflerle 
bakılıp yorumlanabilir niteliktedir.

Bir ilin ekonomik sorunlarını ortaya koyarken çözümlenebilir, çözümlenme-
si güç veya mümkün olmayanları ayrıştırmak gerekir. Mesela Trabzon ilinin 
coğrafi yapısının engebeli, tarımsal üretim alanlarının kısıtlı oluşu, iklimsel 
özellikleri göz önüne alındığında toprak ve iklim yapısına bağlı olarak tarım-
sal ürünlerin çeşidini artırmak fazla mümkün değildir. Yapılabilen ziraat belli 
ürünleri kapsamaktadır ve üretim yapılabilen alan kısıtlı ve genişletilmeye açık 
değildir. İldeki tarımsal üretimin artırılması ancak mevcut üretimin zirai tek-
niklerin kullanılması sonucu resesif tarım yapılmasıyla mümkün olabilecektir. 
Seracılık ve hayvancılığı çeşitli yönlerden teşvik de zirai istihsali artırabile-
cektir. Görüldüğü gibi konuya zirai üretim potansiyelinin artırılması yönünde 
bakıldığında çözümü mümkün olmayan veya çözümü güç olan sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.

İlin ekonomik gelişimini turizm bakımından irdelediğimizde konu hakkında 
birçok sorun ve bu sorunların çözüm önerileri ortaya konulabilir. Trabzon ili; 
mevcut tarihi dokuları, iklimsel özelliği, bitki örtüsü ve tüm doğal güzelliği ve 
de deniz kıyısında olması faktörlerine sahip olması bakımlarından turizmin 
geliştirilmesine çok müsait bir ilimizdir. İl’e gelen yerli ve yabancı turistlerin 
sayısının artırılması il ekonomisine canlılık kazandıracaktır. Trabzon’da turizm 
hacmi düşük olup konuya ilişkin bir çok sorun bulunmaktadır. Sorunların en 
başında doğal bitki örtüsünün ve doğal güzelliklerin tahrip edilmesi, çarpık ve 
görsel güzelliği olmayan bir kentleşmeye izin verilmesi gelmektedir. Bunların 
yanında tanıtım ve reklam eksikliği, ildeki turizm operatörlerinin yetersizliği, il 
halkının eğitim ve kültür seviyesinin turizm kentinin ulaşması gereken iletişim 
kalitesi yönünde geliştirilmemesi ve halkın turistlere yaklaşımlarının yeterli 
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duyarlılıkta olmaması, turizm alt yapılarının yetersiz olması gibi bir çok sorun

bulunmaktadır. Çözüm olarak; Trabzon ilinin turizm bakımından avantaj-
lı yanlarına sığınılarak kendi haline bırakılmış bir turizm politikası yerine ilin 
turizm gelirlerini artırma eğilimi bakımından yetkili makamlar, ildeki sivil top-
lum kuruluşları ve iş adamları tarafından ilin turizm yönünde cazibesini artı-
rabilecek tanıtım programları yapılması, bu amaçla görsel/yazılı medyanın/
reklam panolarının kullanılması turizme yönelik tesislerin yapılması, doğanın 
ve tarihi yapıların tahrip edilmesinin önlenmesi ve korunması, gerek turizm 
sektöründe çalışan personele gerekse gelen turistlerin yoğun olduğu lokal 
bölgelerdeki halk kesimlerine iletişim ağırlıklı eğitim programlan hazırlanması 
ve uygulanması gibi bir çok öneri ileri sürülebilir.

İlimizde genç nüfusun değerlendirilmesi yolunda çalışmalar, sempozyumlar 
yapılmalı, gençlerin tüketici değil, üretici olması sağlanmalıdır. Genç girişim-
cilerin ve işsizliği giderecek istihdamı sağlayacak firmaların önünü açmalı, 
bürokratik engellerden arındırmalıdır. Çünkü mal ve hizmet üreten sektörler 
bir ilde işsizliği gideren kesimdir.

Trabzon ilinin ekonomik gelişimi sınai üretim yönünde ele alındığında da çö-
zümüne ulaşılacak bir çok sorun ve bu sorunların nasıl ortadan kaldırılacağı-
na dair öneri ortaya konulabilir. Trabzon ilinin bir liman kenti oluşu önemli bir 
avantajdır. Bu avantajı il ekonomisini geliştirme yönünde kullanmak gerekir. 
Öncelikle küçük ve orta ölçekli üretim tesislerinin bir çok yönden teşvik edile-
rek sayılarının artırılması hem ildeki işsizlik oranını düşürecek hem de ortaya 
çıkan yan mamul/mamullerin il içinde tüketime sunulması sonucu ildeki ser-
maye birikiminin dışarıya çıkması azaltılarak ekonomik büyüme ivmesi kaza-
nılabilecektir. Bununla birlikte ortaya çıkabilecek iç tüketim fazlası ürünlerin 
ihraç edilebilmesi ile içeriye yönelik bir sermaye transferi sağlanacak bunun 
sonucunda oluşan sermayenin yatırımlara dönüştürülmesi üretim hacmini ve 
istihdam kapasitesini artıracaktır.

Ulaşım olarak daha çok karayolu kullanılmaktadır. Ancak Trabzon’un bir 
liman kenti olması dolayısıyla deniz yoluyla yük nakliyesinin mümkün ola-
bilmesi dış pazara ucuz maliyetlerle ulaşılabilirliği sağlamaktadır. Karayolu 
taşımacılığı çok pahalı olup, bu pahalılık tüm maddelere ve üretim girdi mali-
yetlerine yansımaktadır. Bu nedenle Trabzon’da sanayi üretim maliyetleri ve 
tüketim maddeleri daha pahalı olmaktadır.

Bu sebeple Trabzon ilini Orta, Güney ve Doğu Anadolu’ya bağlayan kara-
yollarının geliştirilmesi ve bu bölgelerle tren yolu bağlantısının tesis edilmesi 
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sonucu bu buralardaki ürünlerin düşük maliyetlerle Trabzon limanına ulaştı-
rılması hem ülkemizin ihracat kapasitesini hem de Trabzon ilinin ticari sirkü-
lasyonunu artıracaktır. Ayrıca ulaşım ağlarının geliştirilmesi turizm potansiye-
lini yükseltecektir.

Sonuç olarak, Trabzon ilinin ekonomik gelişimine; turizm alanında gerekli ça-
lışmaların yapılması, sanayi tesislerinin sayı ve hacimlerinin artırılması ve ilin 
kara/demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi/tesis edilmesi, zirai, sınai, ticari 
ve turizm alanlarında destekleme ve teşviklerin verilmesi büyük katkı sağla-
yacaktır.
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T.C. TRABZON VALİLİĞİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşumuzun Toplum Merkezi ve şubelerinde El Sanatları Kurslarına katı-
lan kadınların ürettikleri malzemeleri satabilmek ve kalkınmalarını sürdürebil-
mek için destek ve imken sağlanması,
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T.C. TRABZON VALİLİĞİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ

• Tesislerin tüm Dünya Ülke Federasyonlarına tanıtımının sağlanması ve ili-
mize ulusal ve uluslar arası (Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası 
vb.) organizasyonların alınması,

• Tesislerin bulunduğu alanlarda ve çevresinde sosyal yaşam alanlarının 
(alışveriş merkezi, tiyatro, sinema vb.) oluşturulması,

• Tesislerin özelleştirilmesi (Belediyeler, Özel sektör vb.) ekonomiye katkı 
sağlaması için halkın kullanımına açılması

• Tesislerde sportif etkinliklerin dışında diğer farklı etkinliklerde (konser, 
kongre vb.) kullanılması

• Tesislerin sadece sporcuların kullanacak olduğu bir yer değil, halkın da 
içinde olduğu (cafe, çay salonu, dinlenme alanı vb.) yerler haline getiril-
mesi

• Tesislerin tanıtımda ulusal ve yerel medyanın kullanılması

• Tesislerin daha verimli kullanılması için yerel yönetimlerle işbirliği içerisin-
de ulaşım ağının oluşturulması



164



165

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
TRABZON SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- İlimiz Dış Ticaretinin Arttırılması :

a) İlimiz hinterlandında yer alan komşu ve çevre ülkelerin ithalat kompo-
zisyonlarının incelenerek, ithal ettikleri mal kalemlerinin ilimizde üretiminin 
gerçekleştirilme olanaklarının araştırılması veya yurtdışından yurtiçinden 
bu ülkelere gönderilecek malların ilimiz üzerinden sevk edilmesini temin 
edecek katma değer yaratabilen aktarma istasyonlarının, lojistik merkez-
lerinin oluşturulması,

b) Devletimizin bu alanlarda sağladığı teşvikler de göz önünde bulundu-
rularak komşu ve çevre ülkelerde gerçekleştirilen ticari nitelikteki önemli 
‘ticari fuarlara katılım gerçekleştirilmesi, bu ülkelere yönelik ‘ticari heyetle-
rinin’ düzenlenmesi ve bu ülkelerden ilimize ‘alım heyetlerinin’ davet edi-
lerek elimizdeki mevcut tesislerin ziyaretinin ve önemli fuarlara katılımın 
sağlanması.

c) Uluslar arası taşımacılıkta ortaya çıkan problemlerin (demiryolu ağına 
bağlanması ve kara taşımacılığında görülen sorunlarının) çözülmesi .

d) Komşu ve çevre ülkelerde gerçekleştirilen uluslar arası nitelikteki inşa-
at, enerji, ulaşım, taşımacılık, turizm gibi alanlardaki projelerden ilimizin 
alabileceği pay ve sunabileceği katkıların araştırılması.

e) Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOP) organizasyonuna ve ulus-
lar arası Karadeniz tiyatro festivaline benzer etkinliklerin ilimiz koordina-
törlüğünde komşu ve çevre ülkeler nezdinde diğer alanları da (örneğin 
sinema,spor)kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak sürekli hale getirilmesi.

2- İlimiz iç ticaretinin arttırılması :

a) Komşu ve çevre ülkelere sağlanan vize kolaylıkları da bulundurularak 
en azından ülkemizde hali hazırda yatırım yapmış önemli uluslar arası 
markaların ilimize yatırım yapmasının temini
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b) Yeni teşvik sisteminde Samsun,Gaziantep ve Mersin gibi illerle 3.böl-
gede yer alan Trabzon’un bu listeden çıkartılarak 4. veya 5. bölgede yer 
almasının sağlanması.

c) Ülkemiz için benzeri bulunmayan yaylalardaki çarpık yapılaşmanın ön-
lenmesi, bu alanların yerel mimari de göz önünde bulundurularak pro-
jelendirilmesinin sağlanması veya sezonu turizm ötesinde uzun dönemli 
kongre, sağlık ve sanat merkezi alanlar konseptine uygun şekilde yapı-
landırılması

d) Küresel ısınma faktörü ve mevcut ihtiyaç da göz önünde bulundurula-
rak denize bağlı turizmin arttırılması,dünyaca ünlü Miami Beach ve Copa-
canapa gibi plajların yapay olduğu dikkate alınarak,deniz turizmini can-
landıracak mavi bayraklı yapay plajların oluşturulması

e) Şehir içi sahil kesiminin toptan gözden geçirilerek,alanın bütüncül bir 
konseptle farklı bir kimlik kazandırılması

f) Tarihi mekanların yer aldığı alanlardaki yapılaşmaların ortadan kaldırıl-
ması ve bu alandaki yakın çevrenin Ankara Beypazarı örneğinde de gö-
rüleceği üzere yerel motifli binalardan oluşan turizm, ticaret merkezleri 
şeklinde yapılandırılması
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T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

1- İlimize düzenlenen turistik gezilerin günübirlik olarak planlandığı, konak-
lanacak şekilde planlanmadığı; bu sebeple ekonomik katkısının az yansıdığı

2- Potansiyel olmasına rağmen ilimizden doğu bloğu ülkelere ve Türk Cum-
huriyetlerine kara, hava ve deniz yoluyla düzenli bir bağlantı olmadığı

3- Ulaşım, haberleşme ve taşımacılıkta bölgemizden yukarıda belirtilen ülke-
lere Ankara ve İstanbul bağlantılı ulaşıldığı potansiyelin ilimize yansımadığı 
düşüncesindeyiz.

Çözüm olarak değerlendirirsek;

1- Ulusal ve uluslar arası bazda bakıldığında yöremizde bulunan Santa-Sü-
mela- Vazelon-Kuşdili Manastırları ile Ayasofya-Kızlar Manastırı-Atatürk Köşkü 
ve doğal oluşumlar (Karaca Mağarası-Çal Mağarası) gibi turizme kazandırı-
larak programlanan gezilerin ekonomik katkısının önemli ölçüde yansıyacağı

2- Gerekli görüşme ve anlaşmaların sağlanması neticesinde belirtilen ülkeler-
de düzenli kara, hava, deniz yolu bağlantılarının kurulmasının ilimize hareket-
lilik ve ekonomik katkı sağlayacağı

3- PTT Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak ilimize 
ulaşım,haberleşme ve taşımacılık açısından üs haline getirilerek söz konusu 
ülkelerin posta idareleri ile anlaşmalar yapmasının ekonomik olarak üst dü-
zey katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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TÜRK TELEKOM ERİŞİM YATIRIM MÜDÜRLÜĞÜ
KUZEY 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Eve Kadar Fiber uygulamaları kapsamında mevcut altyapımızı genişletme 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kentsel dönüşüm proje-
leri takip edilmekte ve buna paralel çalışmalarımız tamamlanmaktadır. Ancak, 
diğer kurum ve piyasaya yeni giren firmaların kendi altyapı şebekelerini oluş-
turma çalışmaları sırasında, bazen bilinçsizce yapmış oldukları çalışmalar ne-
deniyle altyapı tesislerimize büyük hasarlar vermektedirler. Verilen hasarlar 
bazen bildirilmekte, çoğu zaman da gizlenmektedir. Bölge Müdürlüğümüzce 
yapılan genişletme çalışmaları esnasında hasarlar tespit edilmekte, hem Böl-
ge Müdürlüğümüz hem de hasarı veren ilgili kurum ve firmalar hasarın gide-
rilmesinde önemli zarar ve zaman kaybına uğramaktadırlar.

Bütün resmi kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle ve iş sahipleri ile 
düzenli, güzel ilişkilerimiz vardır. Ancak geçiş haklarının düzenlenmesi ile il-
gili kural ve yönetmeliklerin oluşturulmasında ve tebliğinde (Karayolları geçiş 
düzenlenmesi vb.) gecikmeler yaşanmaktadır. Trabzon’un Büyükşehir Bele-
diyesi kapsamına alınmasına paralel oluşturulacak olan AYKOMF/nin deneti-
minde tüm altyapı çalışmalarının eşzamanlı olarak yürütülmesi büyük fayda 
sağlayacaktır.
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İLLER BANKASI A.Ş.

• Bölgemiz bol yağış almasına rağmen, içme suyu olarak kullanılmaya 
elverişli kaynakları yeterli değildir. Dolayısıyla belediyelerimizde halkın 
içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için akarsuları kullanmak durumunda 
kalmaktadır. Akarsulardan alınan suyun bir içme suyu arıtma tesisinden 
geçirildikten sonra kullanıma sunulması en uygun yöntemdir. Ancak bu 
tesislerin işletme ve bakım masrafları fazla olduğu için belediyelerin çoğu 
bu arıtma tesislerini kurup işletememektedir. Belediyelerimize içme suyu 
arıtma tesisi yapım, işletme ve bakım masrafları konusunda mali destek 
verilmesi bu sorunun çözümünü hızlandıracaktır.

• Bölgemizde gelişme ve kalkınma dinamiklerinin en önemli unsurlarından 
biri de turizmdir. Çevre temizliğinin de turizmin olmazsa olmazı olduğu 
göz önüne alındığında belediyelerimizin atık sularını arıtmalarının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Atık suların bir arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra doğal 
ortama (akarsu, deniz, göl vb.) bırakılması çevre kirliliğinin önlenmesi açı-
sından çok önemlidir. Ancak bir çok belediyemizin maddi imkanları böyle 
bir atık su arıtma tesisini kurup işletmeye yeterli olmadığı için, atıklar ya 
hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan ya da çok kabaca bir arıtma işleminden 
sonra doğal ortama bırakılmaktadır. Bu durum önce çevre sağlını sonrada 
bütün canlı hayatı ve dolayısıyla da turizmi olumsuz etkilemektedir. Soru-
nun çözümü için belediyelere maddi destek sağlanmalıdır.
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DEVLET MALZEME OFİSİ
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

• Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü malzeme ihtiyaçlarının temini ile 
görevli olan kurumumuz satışa sunduğu malzemeleri iç ve dış piyasadan 
toplu alım avantajlarından yararlanarak ihalelerle temin etmektedir. İlimiz-
deki üretici firmaların kurumuz ihalelerine katılarak İlimiz ekonomisine kat-
kı sağlamalıdırlar.
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TRABZON ÜRÜN BELGELENDİRME 

MÜDÜRLÜĞÜ

• Trabzon’un büyümesi için diğer sektörler yanında sanayinin de büyümesi 
gerekmektedir. Bütün ilçelerde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
siteleri kurulmalıdır. Bunlar dere boylarından yamaçlara kadar kurulabilir. 
Değirmendere’ye paralel dereye en az 500 m. Uzaklıkta, sağda ve solda 
olmak üzere iki adet organize sanayi bölgesi kurulmalı ve bunların alanı 
olduğunca büyük olmalıdır. (5000 dönüm).
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T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 Dış Ticaret İstatistikleri 2008-2011

 İl ve Fasıllara Göre Dış Ticaret 2012

 Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı

 Tarım Verileri 2008-2010

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı

 Genel Bilgiler Türkiye Rakamları

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007-2011
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KONUŞMALAR
(Konuşma sırasına göre sıralanmıştır.)
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Erdoğan BAYRAKTAR - Bakan

Çok değerli arkadaşlar, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odamız’ın organize ettiği ve bugüne kadar yedi kez ter-
tiplenen bu toplantılarımızın, Trabzonumuz’a hayırlı ol-
masını diliyorum. Bugün burada 30 arkadaşımız, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanımız başta olmak üzere; Valimiz 
de aynı şekilde sunum yapacaklar. Yine ilgili sivil toplum 
kuruluşlarından ve üniversitelerimizden arkadaşlarımız su-
num yapacaklar. Üçer dakika, görüşlerini beyan edecek-
ler. Bu doğrultuda biz de notlarımızı alacağız. Sonunda, 
hem Trabzonumuz hem de sadece Trabzonumuz değil 
belki bölgeye de yansımaları olacak. Şehrin kalkınması ve 
gelişmesi için stratejimizin ve yol haritamızın ne olacağını, 
daha net bir şekilde belirleyeceğiz. Bir birliktelik sağlama 
noktasında, bir fikir jimnastiği yapma noktasında, ortak 
akıl oluşturması noktasında bir gelişme sağlayacağız.

Nasıl Trabzon’a daha fazla yatırım getiririz? Trabzon’un 
kalkınması için nasıl daha fazla faydalı olabiliriz? Birbirimi-
zin elinden nasıl daha çok tutabiliriz? Bu noktada çalışma 
olacak. Bu bakımdan, bilmiyorum basınla mı devam ede-
ceğiz? Önce başkanımıza söz vereceğiz. Sonra sırayla 30 
arkadaşa söz verirsek; üçer dakikadan, 90 dakika yapar. 
İki saat kadar, burada bir çalıştayımız olacak. Daha sonra 
basınımıza da bir basın bildirgesi ile sonuçları açıklayaca-
ğız. İki buçuk saat sonra basına bilgi vereceğiz. Şimdi, ba-
sına teşekkür ediyoruz. Ve toplantımıza başlıyoruz. Hayırlı 
olsun.
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Trabzon Valiliği
Dr. Recep KIZILCIK - Vali

Sayın Bakanım, çok değerli komisyon üyeleri... Ben, her 
şeyden önce bu toplantının Trabzonumuz’a hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. Şunu ifade ederek; konuşmama 
başlamak istiyorum. Bu toplantı gerçekten çok önemli. 
Yani bunu lütfen bir iltifat olarak kabul etmeyiniz. Bu, şeh-
rin söz sahibi temsilcisi konumundaki insanların siyasi, si-
vil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerinin, yerel yöne-
timin ve neticede devletin her unsurlarının burada olduğu 
bir toplantı. Medya da dahil bunların içerisine. Burada bu 
birlikteliğimiz... Evet birbirimizi eleştirelim ama lütfen yapı-
lanları da gözardı etmeyelim. Bakın, ben üç yıldır burada 
sizlerin hizmetkarıyım. Trabzon nüfusundan çok daha faz-
la ve etkili olan bir şehirdir. Lütfen, kendinizi bu anlamda 
bahtiyar hissedin ve kendinizle gurur duyun. Çünkü bunu 
önceden kaymakamlık ve valilik yaptığım yerlerde elde et-
tiğim tecrübelere dayanarak söylüyorum. Bugün bir Trab-
zon Valisi olarak bir şey talep ettiğim zaman başta sayın 
bakanlar, sayın vekiller hepsi seferber oluyorlar ve ben 
bakanlıklara gittiğim zaman da bu anlamda işim çok daha 
kolay oluyor. Bunun için sizi gerçekten bu anlamda tebrik 
ediyorum. Bu toplantıların daha sık aralıklarla yapılmasının 
şehrimize katkı sağlayacağını düşünüyorum ve önerilerimi 
ifade etmek istiyorum.

Birincisi, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşlarının Trabzonla ilgili tek bir vizyona sahip olması fevka-
lade önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü bazı iş adamla-
rımızın veya sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin medyaya 
verdiği mesajlarda sanki ayrı tellerden, yerel yönetim, mer-
kezi yönetim sivil toplum çalıyormuş mesajı veriyorlar. Bu 
çok yanlış bir şey. Aslında biz özellikle devlet olarak ben 
buraya gelmeden önce tabi Ankara’da özellikle kanunlar 
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bölümünde çalıştığım için stratejik yönetimin, tüm merkezi 
yönetim ve yerel yönetim birimlerinde hazırlanması gerek-
tiğini ve stratejik yönetim anlayışının da eşgüdüm ve koor-
dinasyon öncelerini çok iyi bildiğim için lütfen bu konuda 
bu tür toplantılarda fikir birliğine sahip olup ondan sonra 
da kamuoyuna aynı mesajları vermeliyiz. Bu anlamda, ben 
Trabzonumuz’un geldiğim günden beri başta sivil toplum 
kuruluşları ve yerel yönetim ile, üniversitelerimiz ile ve stra-
tejik planımız ile İl Genel Meclisimiz’e, İl Özel İdaresi’ne 
hazırladığımız stratejik planda; burada kalkınmada önce-
likle sektörün, turizm olduğunu özellikle yazmıştım. Yani 
bunu DOKA’nın kurucu başkanı olarak, kurulduktan sonra 
25 milyon TL parasını bu bölge illerine dahil olan, altı ille-
re turizm alt yapısının ve üst yapısının geliştirilmesine har-
canmıştır. Bunu araştırın. Türkiye genelindeki 25 kalkınma 
ajansında bu kadar aynı amaca yönelik bir çalışma göre-
mezsiniz. İl Özel İdaresi olarak da yaptığımız yine çalışma-
larda bunu önceledik ve biliyorsunuz sayın Faruk Özak’ın 
öncülüğünde başlatılan ve şu anda Turizm Bakanımız’ın 
öncülüğünde tabi ki; Sayın Başbakanımız’ın özel talimat-
ları ile yürütülen “Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı” 
var. Burada hedefi, arkadaşlarımız söylediler. Ben tekrarla-
mıyorum. Bunun için de geçen yıl her ile birer milyon, bu 
yıl 750 bin TL para geldi, harcayın, yenisini göndereceğim 
diye sayın Başbakanımız bizzat talimat verdi. Burada da 
amaç turizmin geliştirilmesi idi. Dolayısıyla biz kalkınmada 
öncelikli sektörün turizm olduğunu ama bunun asla bu-
rada sanayi olmayacak şekilde yorumlanmaması diye de 
vurguladık. Nitekim organize sanayi bölgelerimizin, Suat 
Bey bizzat uygulayıcı, beraber uygulayıcı olduğumuz için 
içindedir. Beşikdüzü şu anda tamamlandı. Bakın kendimi-
zi bu anlamda da bahtiyar hissedelim. Türkiye genelinde 
dünya çapında üretim yapan firmalarımız oluşmaya başla-
dı. Belki çok büyük istihdamlar değil ama, zaten dünyada 
istihdamın % 90’nın üzerindeki kısmı küçük orta ölçekli iş-
letmelerdir ve onlar dinamik oldukları için tekrar değişen 
koşullara adapte olabilmektedirler. Bu anlamda sanayinin 
de fevkalade önemli olduğunu söyleyebiliriz.
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İkinci olarak: Lojistik merkezi özellikle Sochi Limanı kapa-
tıldıktan sonra bizim için olmazsa olmazdır. Bunun yeri de 
artık bana göre tartışması da bitmiştir. Sayın Bakanım’ın 
Ulaştırma Bakanı’yla görüşmesi vesilesiyle biz gidip 
Ankara’da sayın Başkan da bizzat katıldılar, orada karar-
laştırıldı. Yani orayı 60 milyon dolar harcayarak doldur-
masına rağmen, kooperatife tahsis edilen yer hariç diğer 
kısmı bize veriyorlar. Dolayısıyla burayı biz lojistik merkezi, 
sizlerin desteğiyle başta sayın Bakanımız olmak üzere ya-
pacağız.

Niçin burada tersane yapılmadı? Arkadaşlar biz ayrı bir 
adacıkta yaşamıyoruz. Biz global dünyanın bir parçasıyız. 
Şu anda global dünyada gemi sektöründe çok ciddi bir 
kriz var. Gelecek 3-5 yılda da bunun açılması öngörülmü-
yor. Dolayısıyla ben bu yatırımımı boş bekletemem, ben 
burayı lojistik merkez yaparak buradan kazandığım para 
ile yeni 5 bin kişinin istihdam edileceği gemi tersanelerini 
çok rahatlıkla yapabilirim. Her zaman planladığımız, zaten 
stratejik planın anlamı budur. Değişen koşullara adapte 
olabilmek temel özelliklerinden birisidir. Biz de bunu de-
ğiştiriyoruz. Bununla ne elde edeceğiz? Ben gerçekten 
yeni İpek Yolu isminin konulmasının son derece önemli ol-
duğunu, Trabzon’umuzun tarihi köklerine bakarak uygun 
buluyorum. Bununla biz Çin’e kadar mal götüreceğiz. Yani 
bu, belki Trabzon’un 40-50 yıllık vizyonuna ciddi katkılar 
sağlayacak olan projedir.

Bir diğeri de demiryolu. Zaten bu konuda biz çok fazla 
medyaya da tartışmıyoruz. Sayın Bakanımıza, sayın ve-
killerimize takdim ettiğimiz raporlarda da hem demiryolu, 
hem lojistik merkezi ile ilgili konunun taraflarıyla akademik 
camianın katkısıyla birer rapor hazırladık ve kendilerine 
takdim ettik. Niçin bura lojistik merkez olmalı? Niçin Erzin-
can-Trabzon demiryolu olmalı? Yoksa medyada boş atış-
malardan ziyade biz bilimsel olarak niçin olması gerektiği-
ni kitapçık haline getirmiş olduk.

Sayın Bakanım’dan özellikle istediğim konu Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kapatılmadan önce başlatılan su ve yol 
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projeleri var. Bunların bir an önce tamamlanması isteniyor.

Trabzon lider bir kent. Yani bu sporunda, futbolunda olduğu 
gibi insanın karakterinde de, nüfusu nüfusundan etkindir 
dememin özelliği de zaten bu. Lütfen bir ilki daha yapalım, 
Sayın Bakanım’ın sorumluluk alanında olduğu için özel-
likle söylüyorum. Biliyorsunuz biz yaylalarda ve köylerde 
çöpü topluyoruz. İl Özel İdaresi olarak. Bu Türkiye’de bir 
ilktir. Bunu sağolsunlar kendileri de diğer illere anlatıyorlar. 
Ama gelin bir ilki daha yapalım tüm tarafların katkısıyla. 
Bu çöp depolama çok büyük bir sıkıntı. Bütün dünyada 
bir sıkıntı. Bir maliyeti söz konusu. Bunu en aza indirmek 
için çöpün kaynaktan ayrıştırılması projesini sizler tamam 
derseniz önemli bir hazırlık safhasından sonra okullarda 
başlatılmak üzere bu projeyi başlatır ve Türkiye’ye örnek 
olur ve Türkiye’nin en temiz örnek şehirlerinden biri haline 
gelebiliriz. Ama bu tamamen sizlerin katkısıyla olur.

Turizmle ilgili neler yapılmıştır:

1- İl Özel İdaresi’nin 1 Nolu Sosyal Tesisi’ni 5 yıldızlı otel 
yapmak üzere bir firmaya tahsis ettik,

2- İl Özel İdaresi’nin 2 Nolu Sosyal Tesisi’ni kaldırdık, bu-
günlerde bir ihaleye çıkarıp bir 5 yıldızlı otel daha

yapmak,

3- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı marifetiyle 17. Yüzyıl-
dan kalma Alacahan’ın restorasyonunu başlattık. Resto-
rasyon bitince başta bakırcı esnafımız olmak üzere telkare 
işi yapan esnafımıza tahsis edeceğiz ve orayı bir turizm 
merkezi haline getirmiş olacağız,

4- Sürmene’deki Yakupağa Konağı ile Memişağa Konağı’nı 
birleştirip butik otel haline getiriyoruz.

5- Ortahisar’ı Sayın Bakanımızın talimatlarıyla TOKİ ile bir 
protokol imzaladık ve Eylül ayı sonunda bu proje bazlı iş 
bitmiş olacak ve sizlerin, İstanbul’daki işadamlarının hu-
zurlarını çıkacağız ve buyurun projemiz budur. Trabzon’a 
gelecek olan turistlerin sayısını artıracak tarihi nitelikte bir 
projedir.
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6- Buralı olan THY ait bir pilot, aynı zamanda bir firma sahi-
bi. Kendisi Suudi bir firma ile anlaştı sezon başından itiba-
ren buraya Cidde’den çarpık seferler düzenleyecek.

7- Akçaabat’taki Ortamahalle’de sokak iyileştirmesini şu 
anda başlatmış durumdayız.

8- Şehrin tanıtımı için Riyad-Çin-Almanya-Dubai olmak 
üzere buradaki turizm fuarlarına katılarak, yine DOKA pro-
jeleriyle şehri en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz.

9- Turistik yerlerin tabelandırılmasını yeni başlattık. Bu da 
haziran ayında tamamlanmış olacak.

10- Sayın Rektörün kent merkez binasını istediler ama ben 
şunu söyleyeyim, bu şehrin bir kent müzesine ihtiyacı var. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da çok güzel bir 
etkinlik gerçekleştirdi Forum’da açılışını yaptık. Bu şehrin 
değerlerinin sergilenmesi ne kadar köklü bir tarihi bir şehir 
olduğunu gösteren objelerin bir yerde sergilenmesi gere-
kiyor. Ben haziran ayı itibariyle oranın restorasyonuna baş-
layıp inşallah Eylül-Ekim ayı içerisinde bir şehir müzesi ola-
rak açılması için de şu anda kararımızı vermiş durumdayız. 
Eğer objelerin katkısı konusunda sizlerden de destek bek-
liyoruz. Onun için turizm alanında bir arkadaşımızın fazla 
bir şey yapılmadığını demesini doğrusu biraz yadırgadı-
ğımı ifade etmek istiyorum. Turizm enformasyon bürosu 
keşke İl Özel İdaresi’nin her yerde mülkleri olsa. Var olan 
şehir merkezinde iki bürosu vardı. Birini Trabzonspor’a 
verdik, birini de Gazeteciler Cemiyeti’ne veriyoruz. Keşke 
daha çok çalışalım, daha çok yer alalım onu da turizm en-
formasyon bürosu olarak kullanalım.
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
M. Suat HACISALİHOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

Burada tüm konular kayda geçirilecektir. Sonuçta, hep bir-
likte konuşarak Sayın Bakanımız’ın başkanlığında bu top-
lantıyı devam ettireceğiz.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bu şehirde 
bahsi geçen toplantının gündemine uygun olarak tespit 
ettiğimiz konuları ben açıklamak istiyorum. Bunlar ekono-
miyi ön plana alan konular ve burada özellikle başlamak 
istediğimiz konular şunlar:

• Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden 
ihracata açılması,

• Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezi’nin 
(İnovasyon Merkezi) kurulması,

• Rusya Federasyonu’nun Güney Rusya Bölgesi ile iş 
bağlantısı olan işadamlarımız için önemli olan bölge tica-
retine, büyük katkı sağlayacak Trabzon-Sochi uçak sefer-
lerinin yeniden uygulamaya konulması,

• Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’nde, Türk İhraç 
ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi alanının açılması,

• Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri için-
de Trabzon’un da yer alması,

• Trabzon’un gelişmişlik endeksi içindeki yeri göz önünde 
tutularak teşvik uygulamasında 5. Bölge kapsamında yer 
almasının sağlanması,

• Güney Çevre Yolu Projesinin hayata geçirilmesi,

• Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yolunun ihalesinin ya-
pılması,

• Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi 
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ve işlevinin arttırılması,

• Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma ça-
lışmalarının tamamlanması ve altyapı ihalesinin yapılması,

• Şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin birleştirilip Maçka 
Vadisi içinde bir yere taşınması ve mevcut yerlerinin de-
ğerlendirilmesi,

• Trabzon Havaalanı’na ikinci pistin yapılması,

• Bölgemizin kış turizmi açısından önem arz eden”Çakırgöl 
Projesi”nin tamamlanması,

• S.S Saç Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük 
Sanat Kooperatifi geliştirilmesi, modernize edilmesi ve 
uluslararası piyasalara üretim yapabilecek teknolojik alt-
yapıya kavuşturulması,

• Bölgemizde ve İlimizde madencilik potansiyelinin gelişti-
rilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yapılması,

• İstanbul-Trabzon-Batum-Sochi-Yalta güzergahında yolcu 
ve ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşımının başlatılma-
sı,

• Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Zağnos Vadisi 
4. Kısım’da, Tabakhane Vadisi’nde, Çömlekçi’de işyerleri 
yıkılan ticaret erbabının; yine aynı bölgelerde iş yerlerine 
kavuşturularak mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Trabzon içme suyu projesi kapsamında oluşturulan 
HES’in Trabzon Belediyesi’ne kazandırılması,

• Türkiye’de kurulacak olan “Özel Ekonomi Bölgeleri” 
kapsamına Trabzon’un da alınması,

• Lisanslı Depoculuk çalışmalarına hız verilerek ürün bor-
sasının kurulması, Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan 
borçlarını ödemesi için çözüm yolları bulunması, fındıkta 
alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi,

• Köylerde tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinin 
desteklenmesi ve göçün önlenerek köylere dönüşleri 
özendirmek için teşvik verilmesi,
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• Trabzon’da yeni otogar projesinin hayata geçirilmesi,

• Kent Müzesi kurularak müzelerin sayısının arttırılması,

• Trabzon Bilim Sanat ve Planetaryum Merkezi’nin hayata 
geçirilmesi,

• Toptan Gıdacılar Sitesi için yer belirlenerek kentin bu 
önemli eksikliğinin giderilmesi,

• Trabzon’da bir Kültür Merkezi kurulması ve bu kapsam-
da ilimizde Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün açılma-
sı için gerekli olan Bakanlar Kurulu kararının alınmasına 
destek sağlanması,

• İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve 
buna bağlı turizm merkezi olması yönünde başlatılan ça-
lışmalara destek olmak amacıyla; Dünya Ticaret Merke-
zi bölgesinde aynı anda 2 bin kişiye hizmet verecek çok 
amaçlı yeni bir kongre merkezinin yapılması ve bu 2 bin 
kişinin konaklama yapabileceği otellerin açılması,

• Trabzon’daki tarihi eserlerin ve sur alanının restorasyon 
çalışmalarının yapılarak turizme kazandırılması,

• Köylerin altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümlen-
mesi,

• Organize sanayi bölgelerinde endüstri meslek okulları-
nın açılması,

• Merkez Endüstri Meslek Lisesi’ne konferans ve spor sa-
lonu yapılması,

• Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nin inşaat ve tesisat bö-
lümlerine ek atölye yapılması,

• Trabzon’da Mesleki Yeterlilikler Kurumu’ndan (MYK) ak-
redite edilmiş bir merkez oluşturulması, (sertifikalar veril-
mesi, sınavların yapılması…vb.)

• Kız Teknik Olgunlaşma Pratik Sanat Okulu’nda yapılan 
yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş ge-
liştirme merkezi oluşturulması,
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Sayın Bakanım, Oda olarak bizim sunmak istediğimiz ko-
nular bunlar. Bunlar, diğer arkadaşların sunacağı başlıklar-
la çakışabilir. Sonuçta tek başlık olacaktır. Onu da hatırlat-
mak isterim.
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Avrasya Üniversitesi
Prof. Dr. Sami KARADENİZ - Rektör

Her şeyden önce, ilk defa böyle bir fırsatı bulduğum için 
teşekkür ediyorum. Bundan önceki toplantıya katılmamış-
tım. Bu nedenle de bazı öneriler, daha önceki toplantılarda 
tartışılmış olabilir düşüncesiyle; belirli spesifik önerilerde 
bulunmayacağım. Sadece genele yönelik bazı düşünce-
lerimizin ve bu noktada Avrasya Üniversitesi’nin önemine 
vurgu yapacağım.

Tarım toplumlarında zenginliğin kaynağı arazi idi. 18. 
Yüzyıl’da sanayi toplumları, kapital ve makine parkı gücü 
oldu. Bugünkü dünya ekonomisi, bilgi ekonomisi dediği-
miz ekonomide de itici güç: Kaynak bilgidir. Dolayısıyla; 
bilgi, ışık gibi aralıksızdır ve hızla dünyayı dolaşır. Buna 
erişenler, kendi dünyalarını aydınlatırlar. Bugün pek çok 
insan, belki de milyarlarca insan, bu ışığın büyümesine 
erişemediği için hala karanlıkta yaşamaktadır. Işığın bü-
yümesi eğitimdir, bilgidir. Dolayısıyla Trabzon ve Türkiye 
genelinde bazı işler yaparken birinci hedefin şu olması 
gerekiyor: Zengin işler yaparken alt kaynağı bilgiye dayalı 
üretimdir. Bunun da pek çok kısmı, imalat sanayine yö-
neliktir. Dünyadaki aile çalışmalarının çok büyük bir kısmı, 
imalat sanayine yöneliktir. Dolayısıyla bunu yadsınamayız. 
Yani zenginleşmek ve refahımızı artırmak istiyorsak; bunu 
sürdürebilir kılabilmemiz için mutlaka bu alana yatırım ya-
pılması gerekiyor. Bunun için de bu bilginin gerek üretilme-
sinde gerek paylaşılmasında gerek toplum yararına sunul-
masında, üniversiteler veya yüksek eğitim kurumları çok 
önemli rol oynamaktadırlar. İşte Avrasya Üniversitesi de bu 
noktada buna katkı yapmak üzere ilimizde kurulmuştur. O 
bakımdan gerek bunun kurulmasında gerekse bu nokta-
ya gelmesinde, siz Sayın Bakanımız başta olmak üzere; 
Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanı-
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mız özellikle çok büyük katkılar yapmışlardır. Bu noktada, 
hem kurum adına hem de kendi adıma herkese teşekkür 
ediyorum. İnşallah bundan sonra da Trabzonumuz’a, 
Türkiyemiz’e ve insanlığa hizmet veren bir kurum olarak 
gelişecek, yaşayacaktır.

Trabzon ölçeğinde bu bölgenin yetiştirdiği bir insan ola-
rak, bazı eksik gördüğüm noktaları vurgulamadan geçme-
yeceğim. Bunlardan bir tanesi: Trabzon’daki baskın kültür 
olan ferdiyetçi kültürdür. Bu çoğu kez işe yarasa da bazı 
noktalarda işe yaramadığını, sayın iş adamlarımız hepimiz-
den daha iyi bilir. Bazı olaylar vardır ki; bir takım oynamak 
gerekir. O noktada böyle bir kültürün yerleştirilmesi gere-
kiyor. Sadece eleştiri kültürüyle, bir noktaya gidebileceği-
mizi düşünmüyorum.

İkinci bir nokta: Kalkınma Ajansı ile ilgili. Kalkınma Ajan-
sı yeni kurulmuştur. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum 
ama demin vurguladığım noktada, üniversitenin daha et-
kin bir rol oynaması gerekir. Yönetim Kurulu da dahil buna. 
Yani iki üniversitemiz var. Mutlaka orada yer alması gerekir. 
Eğer bilgiye dahil olacaksa; bilgi üreten, paylaşan üniver-
sitelerimizin orada birinci derecede söz sahibi olması veya 
sorumluluk alması gerekir.

İkincisi: Katma değeri yüksek bir millet üretmek için sa-
nayiciler ve üniversite arasında her zaman söylediğimiz 
işbirliğinin, burada rol oynaması gerekir. Desteklenen pro-
jelerin, mutlaka kazanç ve yatırım oranını belirlememiz ge-
rekiyor. Onun için projelerin seçici olması gerekir. Her pro-
jenin desteklenmemesi gerekiyor veya desteklenmesi için 
başka alanlara da gitmesi gerekiyor. Bölgemizde eğitim, 
sağlık, turizm öne çıkan sektörler. Bunların içerisinde mut-
laka enlerimiz olması gerekiyor. Mükemmelliyet merkezle-
rimizin olması gerekiyor. “En iyi şu bölüm bizdedir, en iyi 
şu okul bizdedir, en iyi şu bölüm bizdedir.’’ diyebileceği-
miz alanlar oluşturmamız gerekiyor. Bugün bunların sayısı 
çok azdır. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Bunları yaşatma-
mız için de mutlaka bilgi teknolojisini kullanan, itici gücü 
bilgi olan bir yapının kurulması gerekiyor. Biz üniversite 
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olarak onun için varız ve bu doğrultuda Sayın Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanımız’ın sunduğu her konuda, üniver-
sitem adına biz yapılabilecek her şeyde varız.
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN - Başkan

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, her şeyden önce böy-
le bir toplantının düzenlenmesinde katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum. Çünkü biz, Doğu Karadeniz ve Trab-
zon Bölgesi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle tüm katmanlar 
olarak; birlikte olmamızın sevincini yaşıyoruz. Çünkü bizim 
bugün; “Ankara’da var olan pastadan pay almak için 
bölgemizi nasıl daha çok ileri getirebiliriz?’’ diye dü-
şünmemiz lazım. “Onun için neler yapabiliriz?’’ Çünkü 
aramızdaki birlikteliği, siyasetin dışında bir birliktelik olarak 
sergilememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Özellikle ben dış ticaret ile ilgili konuşmak istiyorum. Bilin-
diği gibi özellikle Trabzon limanında, 1 milyar 150 milyon 
dolarlık bir ihracatımız var. Yalnız Sochi Limanı’nın kapan-
masıyla, sıfır noktasıyla yani bir tane İstanbullu firmanın 
gemisi olan bir firmanın gemisi ile başladığımız ihracatta; 
bugün 35 gemi sahibiyle beraber ve tır filolalarıyla bera-
ber ihracat yapmaktayız. Ne yazıktır ki; bir seneyi aşkın 
süredir Sochi’nin kapanmasıyla beraber, Trabzon ihracatı 
Samsun’a mecbur olarak yönlenmiş durumdadır. Kanun 
merkezleri burada olduğu için firmaların ihracatları rakam-
sal olarak burada görülmektedir. Bir buçuk senedir Eko-
nomi Bakanlığı ile yapmış olduğumuz çalışmalar netice-
sinde alternatif liman projelerimizle uğraşılırken kendimize 
yeni güzergahlar seçtik. En son bu konuda da bize Azak 
denizinin içinde Kafkas’ta bir lojistik merkez geliştirmek 
istiyorduk. Orayı gösterdiler ve oranın olmayacağını da 
müteahhitler defalarca söyledi. Olmadığı da belli oldu. 
Söylemlerimizin belli olduğu bu sene, özellikle Şubat-Mart 
ayına kadar gemilerimizin bir çoğu Azak Denizi’nin için-
de dondu. İçerisindeki mallar da dondu. Dolayısıyla çok 
büyük bir zarar söz konusu. Bizler Trabzon’da neler yapa-
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bileceğimizi düşünürken gerek siyasilerimiz olsun, Sayın 
Valimiz’in önderliğinde ve Belediye Başkanımız ile beraber 
ve Ekonomi Bakanlığımız’la bir buçuk senedir sürdürdü-
ğümüz; şehir dışında özellikle Kazveki diye Gürcistan’ın 
içerisinde biliyorsunuz: Abbaze ve Osedya’da sorunlardan 
dolayı, oradan Sochi’ye geçebilmemiz veya Rusya’ya gi-
debilmemiz imkansızdı. Bizler Kazveki kapısının şu an itiba-
riyle (Nisan 10) İsveç’in koordinatörlüğünde Ermenistan’a 
yük getirmek için Rusya ile Gürcistan arasında anlaşma 
sağlanmıştı. Biz onu da baz alarak baktığımız zaman, Türk 
tırlarının şu an itibariyle Kazveki’den geçiş yapabileceğini 
söylemek istiyorum. Bu da şu demektir: Sarp’tan çıktığınız 
zaman 500 kilometre sonra Rusya topraklarının içindesiniz. 
Kazveki kapısının açılmasıyla beraber Nisan’ın 10’unda 
Mayıs ayının ilk haftasından itibaren, özellikle bizim bu ge-
çiş belgesinde sıkıntımız olacak. Çünkü geçiş belgesinde, 
bize çok kısıtlı geçiş belgesi veriyorlar. Biz de diyoruz ki; 
“Biz Rus tırlarına yükümüzü vereceğimiz için yapacak ol-
duğumuz aktarma istasyonunun bir eli Kafkas’ta yani Mo-
ğaç Kale’de. Orada yapacağımız aktarma istasyonlarına 
kadar malları verecek olduğumuz yere kadar, bizden geçiş 
belgesi aranmasın. Rus tırlarına verdiğimiz zaman geçiş 
belgesi sorunu olmasın. Çünkü eğer bu anlatmış olduğu-
muz geçiş güzergahı Basra Körfezi’nde herhangi bir olay 
çıktığı zaman; bugün Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’e 
giden 30 günde 40 günde gidiyor tırlar ve İran üzerinden 
geçiş parası ödeyerek gidiyor tırlar.

Bugün bizim yeni olarak yapmış olduğumuz, altyapı ça-
lışmaları devam eden bir tünel var orada. O da 2014’de 
tamamen bitiyor. O yoldan biz Kazakistan’a malımızı, 3 
günde getireceğiz. Yani 40 günkü mal 3 günde gidebile-
cek. Çin ve Hindistan’dan gelecek olan mallar da asgari 
olarak bir hafta içinde Türkiye’ye gelebilecek. Dolayısıy-
la, Doğu Karadeniz Bölge Limanları ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin, buna altyapı olarak hazırlanması gerekiyor. 
Onun için Hazar Denizi geçişinde de kendi rotalarımızı kul-
lanmak düşüncesindeyiz. Volga’dan getirip. Oradaki rota-
ları kullandığımız zaman da Basra Körfezi’nde çıkacak olan 
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uluslararası büyük lojistik firmalarını, bizim bölgemize çek-
memiz lazım. Bunun için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. 
Çünkü biz ticari merkezdeki yatırımları, hızlı hareket eder-
sek çok daha yabancı ülkelerin lojistik firmalarını çekebili-
riz diye düşündük. Bu kapının açılmasıyla beraber bize bir 
lojistik merkez ihtiyacı da doğmuştur. Bu lojistik merkez ih-
tiyacı, daha önce Kalkınma Ajansımız ve diğer sivil toplum 
örgütleri ile yapılan çalışmalarımızı da baz alarak her şey-
de bizim elimizde atıl durumda duran, gemicilik sektörün-
de yatırım yapmak için orayı almış olan işadamlarımız için 
bizlerin teşviki ile burada bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 
kendileri de bize teşvik yerlerini terk edeceklerini söyleyin-
ce de onlardan almış olduğumuz güçle, özellikle de Sayın 
Valimiz’in de bu projeye ve anlatmış olduğumuz yeni İpek-
yolu olarak ismini de koyarak -isim babası da sayın valiz-
dir- bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın neticesinde bugün 
geldiğimiz noktada çok hızlı olaylar hareket etti ve en son 
bundan iki hafta önce Ankara’da sayın Valimiz, Belediye 
Başkanımız, Ticaret Odamız ve Ulaştırma Bakanlığı, Ma-
liye Bakanlığı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı’nda bir toplantı 
yaptık. Bu toplantıda son olarak geldiğimiz nokta; bu işteki 
hukuki boyutunun yani Ulaştırma Bakanlığı’ndaki devri Sa-
yın Bakanımız sizin de bakanlarla bu konuda görüştüğü-
nüzü ve onların altyapısında herhangi bir sorun olmadığı-
nı, özellikle kıyı kenar çizgisiyle ilgili önümüze gelen Faruk 
Özak’ın başkanlığında orada da toplandık. Geldiğimiz son 
nokta; biz Ekonomi Bakanlığı’na buranın devri için yapıla-
cak olan iş, Ulaştırma Bakanlığı’nda. Sayın Bakanım, sizin 
desteklerinizi bekliyor. Çünkü bu olduğu zaman, şu an için 
oraya yatırım yapacak firmalar hazır. Biz de istiyoruz ki; bir 
yanlış yapmayalım. Çünkü var olan, 50 trilyon bir yatırım 
yapılmıştır oraya. Bunu çok daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl 
büyütebiliriz? Benim ricam şu: bu iktidarıyla, muhalefetiyle 
bu bölgenin projesi. Buna lütfen, hep beraber nasıl des-
tek veririz? Çünkü bizim nüfus sayımına baktığımız zaman, 
nüfusumuz düştü. Giden araç sayısına baktığımız zaman, 
giden gemi sayısına baktığımız zaman, 5 binin üzerinde 
adam gitti. Ama bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman, 
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değil Trabzon Limanı; Rize Limanı, Hopa Limanı ve bütün 
küçük limanlarımız dahi faaliyete geçer. Hopa Limanı’nda-
ki Turgay Grubu dahi bu projeyi duyduğu zaman heyecan-
landı. Bu proje tek başına bir başlangıç. Belki de gelecek-
le ilgili vizyonu görmemiz lazım. Yani; “Nelere ihtiyacımız 
olması gerektiğini.” Trabzon’da bununla ilgili bir oluşum 
yapmamız, Sayın Valim ve sizin başkanlığınızda. Ben özel-
likle geldiğimiz noktada hızlı hareket etmemiz gerektiğini 
belirtmek istiyorum.

Özellikle Türk Cumhuriyetleri ile biliyorsunuz, ihracat ra-
kamlarımız istenilen seviyede değil. İran geçişinden dolayı 
yaşadığımız sıkıntılar var. Bu yol ve bu güzergahta eğer 
aktarma istasyonu, lojistik merkeze bağlı olarak o firmanın 
olursa; bu hak tamamen Türk müteşebbisinin ve bölge-
mizin eline geçmiş olacak ve gelecekte İran’da bir tane 
bomba patladığını düşünün, Basra Körfezi’nde. Oradan çı-
kan yüz milyarlarca dolarlık yükün çıkış kapısı, en azından 
belli bir kısmının bizim burası olabileceğini; lojistik firmaları 
söylüyor. İşin ilginç tarafı bizim projeyi, bizim kamuoyunda 
algılamaktan çok Ankara’daki lojistik merkezi kuran arka-
daşlarımız olsun, İstanbul!daki lojistik firmaları olsun; şu 
andan bizleri aramaya başladılar. Yani yatırımcı hazır, ama 
planlamayı bizim bölge olarak yapmamız lazım. Kişilere 
değil, topluma nasıl menfaat sağlayacağını görmemiz la-
zım. En önemli konu: Dış ticaretle ilgili kapının açılmasıyla 
Mayıs ayının ilk haftasında, bir heyetle ihracatçılarımız ve 
Trabzon’daki katmanların katılacağı sivil toplum örgütle-
ri ile resmi bir heyet yapıyoruz. Biz bu heyetle, otobüsle 
gitmek istiyoruz. Çünkü oradaki yeri adım adım gezerek 
neler yapabileceğimizi görüp sistemi ne şekilde kurabile-
ceğimizi bizlerin planlaması lazım. Hep birlikte bunu yapar-
ken Trabzon ili, biz aynı zamanda bölge birliği olduğumuz 
için gerek Rize, gerek Artvin onların da gelecekleri; bizim 
yaptığımız güzergahlar içinde bizler bu planları yaparken 
sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Tüm siyasilerin, iktida-
rı ile, muhalefeti ile… Tabi her şeyden önce “Bunu nasıl 
yapabileceğimiz?” konusunda, özellikle Sayın Valimiz’i 
yoracağız.
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Trabzon Ticaret Borsası
Şükrü Güngör KÖLEOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı

Trabzon Ticaret Borsası olarak, bizim isteğimizi daha önce 
size dosya olarak vermiştik. Bizim üç tane ana konuda 
isteğimiz var: Fındıkta uygulanan alan bazlı desteğin tek-
rar devam etmesini istiyoruz. Verilecek olan bu desteğin 
de ertesi yıla aktarılmaması yani ürünün toplandığı; Eylül, 
Ekim, Kasım aylarında ödenmesinin, daha uygun olacağı-
nı düşünüyoruz ve öyle istiyoruz. Bir üçüncüsü de lisanslı 
depoculuk ve ürün ihtisas borsasının hayata geçirilmesini 
istiyoruz. Teşekkür ederim.
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Of Ticaret ve Sanayi Odası
Erdal SARAL - Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar öncelikle hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. Suat Başkan konuşmasında bü-
tün konuları hemen hemen saydı. Geriye, söylenecek pek 
fazla bir şey kalmadı ama özellikle Sayın Bakanımız sizin 
yakinen bildiğiniz problemi, ben dile getirmek istiyorum. 
Bizim Yeşilçay ile ilgili. Yeşilçay’ın üreticileri ile ilgili çok bü-
yük bir problemimiz var. Bu da kaçak çayla ilgili. Yurda ge-
len kaçak çayla ilgili büyük bir problem yaşıyoruz. Geçen 
sene ile ilgili bir örnek vermem gerekirse: Normalde resmi 
açıklanan fiyat 980 TL olmasına rağmen; yerli üreticiler ve 
özel sektör kaçak gelen çayla rekabet edebilmek adına, 
müstahsillerle ilgili ilişkilerinde 650-675, 700-725 bin pe-
şin para ile yeşil yaprak alarak bölgedeki tüm müstahsilleri 
gelir kaybına uğratmışlardır. Bana göre mağdur da etmiş-
lerdir. Bunun temelinde yatan en büyük sebep: Kaçak çay 
olgusudur. Bu konu ile ilgili dün Rize’de yapılan toplantıda 
siz de vardınız. Sayın Bakanım, bu konu orada da günde-
me gelmişti. Ben özellikle bu konunun, şu andaki toplan-
tıda da gündeme alınmasını istiyorum. Bizim yöremizin en 
büyük sorunu: Kaçak çaydır. Kaçak çay, bu şekilde devam 
ederse yöre olarak bırakın ekonomik katkıları konuşma-
yı… Çünkü biz, Türkiye’de üretilen çayların % 16’sını üre-
tiyoruz. Büyük göç vereceğiz ve çaylar artık dökülmeye 
başlanacaktır. Siz de yörenin çok yakinen takip eden, bilen 
birisi olduğunu için bu konuda gerekli hassasiyeti göstere-
ceğinize inanıyorum.
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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Metin KARA - Başkan

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar bende hepinizi say-
gı ile selamlıyorum. Trabzon Esnaf Odaları Birliği altında 
49 meslek odası, 49 meslek odamız altında kümelenmiş 
olan 30 bin aktif esnaf ve sanatkarımız elbette ki; Sayın 
Bakanım bugün sorunlarımız, sıkıntılarımız vardır. Esnaf ve 
sanatkarımız, ülkemiz ekonomisinde ve toplumsal hayatta 
vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Ülkemizin ekonomik ve 
toplumsal kalkınmasının dengeli bir şekilde biçimde sağ-
lanması, sürdürülmesi, yaptıkları katkı ile işsizliğin azaltıl-
ması, istihdam alanlarının yaratılması, elbet ki; ekonomimi-
ze çok büyük katkılar sağlıyor.

Ben de bu toplantıya ilk defa katıldım. Çok hazırlığımız ol-
madı ama burada Sayın Başkanım’la da gördük ki; zaten 
Trabzonumuz’un birçok sorunları bellidir. Sıralamış ama 
bundan sonraki süreç içerisinde, elbette bu toplantılara 
daha hazırlıkla katılacağız. Ben çok zamanınızı da almaya-
cağım Sayın Bakanım.

Bu Trabzon Sahil Yolu üzerinde Sayın Belediye Başkanımız 
yok. Trabzon Sahil Yolu üzerindeki alanları yapıyor, uygu-
luyor. Yeni iş alanları yaratarak bunların ilimiz ekonomisine 
kazandırılması var. Şöyle ki; benim yine mobilyacılar, esnaf 
odamızın projesi vardı. Yani bu sahil yoluna, yine yapıya 
uygun şekilde teşhir salonlarının orada oluşması ve kom-
şu illerimize oradan ticaretin daha net bir şekilde yapılma-
sı. En azından teşhir olarak orada. Bugün organize sanayi 
bölgemize baktığımız zaman, çok kötü bir girişi var. Sayın 
Valim orada, bir yazışma yaptık Karayollarımız’la. Sağol-
sunlar, kendilerine teşekkür ediyorum. İlgilendiler fakat, 
çok döner kavşaklı iki tane yakın kavşak olduğu için çok 
kötü bir durum var orada. Elbet orada bugün, 200 işyeri 
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300 kişi istihdam ediyor. Önemlidir. Sayın Bakanım benim 
ricam: Eğer oradaki sanayi sitemizle ilgili, yola bir çözüm 
bulabilirseniz ayrıca mutlu olacağım.

Bakan: Arsin’den mi bahsediyorsunuz?

Metin Kara: Kaşüstü’nden Sayın Bakanım. Şana’da Mobil-
yacılar Sanayi Sitesi’nden Sayın Bakanım.

Diğer bir karayolu taşımacılığı yapan, yine kamyoncu es-
nafımız var. Güneydoğu’da mutlaka bu taşımacılık yapan 
kardeşlerimiz var. Ama süreç içerisinde Trabzon’a geliyor-
lar. Doğu’da ve Güneydoğu’da mazotun ve akaryakıtın 
ucuz olması ve haliyle fazla tonaj yüklemeleri, yük yük-
lemeleri; bizim esnafımız açısından da haksız bir rekabet 
oluşuyor. Karayolu üzerinde kurulmuş kantarların epey 
zamandır faaliyetleri yok. Eğer bu kantarlarımız asıl görev-
lerini yaparlarsa, ümit ediyorum ki; bu haksız rekabet de 
ortadan kalkacaktır.

Esnaf ve sanatkarın sorunları çok. Bunların en büyüklerin-
den birisi de AVM’ler ve süpermarketlerdir.Bunların bir an 
önce şehir dışına çıkması gerekiyor. Avrupa’da bu böyle. 
Şehrin 30 km dışında yer almaları, çok da şehir dışına çı-
kacak gibi bir durum değildir. 30 km sahilden giderseniz, 
batıda Akçaabat’a diğer taraftan da Yomra’ya gidersiniz. 
Haksız rekabetin önüne geçilmesi için AVM, süpermarket 
ve grossmarketlerin belli kriterler altına alınması gerekiyor. 
Biz, bu perakende yasasının kısa bir zaman içinde çıkma-
sını sizlerden bekliyoruz, ümit ediyoruz.

Bugün gerçekten esnaf ve sanatkar aldığı krediyi, vergi 
borcunu, SGK primlerini ödemekte sıkıntı çekiyor ve bu 
sayı her geçen gün biraz daha artıyor. Tabii eğer Sayın 
Belediye Başkanımız burada olmuş olsaydı; şehrin nüfus, 
alt yapı, trafik, çevre gibi etkenleri değerlendirmeden, bu 
AVM’lerin nasıl kuruluyorlar? Daha öncesinde Nihat Ergün 
Sanayi Ticaret Bakanı iken Ankara’daki toplantılarda, şe-
hirlerin AVM’lerin önüne geçebilmesi için mutlak surette 
yerel yönetimlerin yasa çıkıncaya kadar bunları engelle-
mesi gerektiğine işaret etti. Fakat bugün bakıldığında talep 
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analizi yapılmadan bunlar gelişme gösteriyorlar. Şehrimiz-
de, ticaret ve üretimimizi olumsuz bir şe kilde etkiliyorlar. 
Marketler ve AVM’lerde harcanan para yöremizde kalmı-
yor. Yöresel ekonominin çarkının da dönme imkanı yok. 
Böyle olunca esnafımızın kapatması kaçınılmaz oluyor. 
Ben teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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İl Genel Meclisi
Haydar REVİ - Başkan

Çok kısaca Özel İdare’nin yapısından bahsederek konuş-
mama başlamak istiyorum. 2005 yılındaki yasal düzenle-
meden sonra Özel İdare yeniden yapılandı. Sayın Valimiz, 
İl Encümeni ve Meclisimiz’den bir yapı oluştu. Aradan ge-
çen süreçte, bu mekanizmanın işlemesiyle ilgili fazla bir 
sorun yaşamadık.

Çalışma alanımız kırsal alan gibi görünüyor ama rakamlara 
bakıldığı zaman hiç de öyle değil. Ama tabii kırsalın alt yapı 
hizmetleri tamamen bizde. Bunula ilgili gelen ödenekleri 
en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışın-
da da şehrimizin bütün sorunlarıyla Meclisimiz yakından 
ilgileniyor. Yakında inşallah büyükşehir olacağız. Büyükşe-
hir uygulamasından sonra, Meclisimiz’in görev alanı biraz 
daha daralacak. Kırsaldaki bazı görevleri belediyemiz üst-
lenecek ama tabi ki; Meclisimiz de varlığını sürdürecek.

Geçen AB Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi’yle ilgili ko-
misyonun bir çalışması oldu. Bu çalışmada 9 belediye 2 
özel idare ele alındı. Biz, bu çalışmaların içinde yer aldık. 
Çalışmaların tamamına katıldık. 3 konuda önerilerimiz 
oldu. Bunlardan birincisi: Katı atık toplama konusu. Artık 
tüm köylerimizde katı atık topluyoruz. Ödeneklerin da-
ğıtılmasıyla ilgili bir kriter sistemimiz var. Bu, önerilen bir 
sistem. Diğeri: İhtisas Komisyonları ve Meclisimiz’e dışa-
rıdan katılımcı alınması önerildi. Tabii yapılan çalışmalar 
gösteriyor ki; en fazla köy nüfusu bölgemizde bulunuyor. 
12,5 milyon nüfusun yaklaşık 2,5 milyonu bölgemizde, 
Karadeniz’de yaşıyor.

Bunun yanında, tabii arazi yapısı ve yol ağının fazla olma-
sı, bu bölgede daha fazla yatırım ihtiyacı olduğunu ortaya 
koyuyor. Bu tabi KÖYDES uygulamasında da var. Bu uy-
gulamayla önemli gelişmeler oldu ama hala özel coğrafi 
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yapımızdan dolayı, rakamlara baktığımız zaman üst yapı 
bakımdan en geri bölge durumundayız.

Bunu tabi Sayın Başbakanımız, hükümetimiz biliyor. Bu 
konuda çalışmalar yapıldı, raporlar oluşturuldu. Buna 
göre; bölgemiz, KÖYDES uygulamasından en fazla payı 
alıyor. Tabi katı atıkların toplanması, TRABRİKAP’ın biz de 
Özel İdare olarak üyesiyiz. Ama yeterli değil. Atık sula-
rın da toplanması yönündeki hazırlıklarımız başladı. Tabi 
KÖYDES uygulamasında şimdi bu yönde bir çalışma yok 
ama önümüzdeki yıllarda, bu konuda çalışma olacağını 
bizzat Sayın Başbakanımız ifade etti.

Bu çalışmalar içinde bizi en çok yoran, bölgede tespit 
edilen 63 tane grup yolumuz var. Bu grup yollarının çö-
züme kavuşturulması, nüfusun büyük bir bölümünün de 
yol probleminin hallolması anlamına geliyor. Bu konuda, 
Sayın Bakanımız’ın büyük destekleri oldu. Bundan son-
ra da olacaktır. Biz, bütün ihtiyaçlarımızı belirledik, Sayın 
Bakanımız’a rapor halinde ilettik.

Burada üzerinde çok durulan ve basında çok yer alan bir 
iki konuya değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. 
OSB’lerin desteklenmesi Meclisimiz’in ısrarlı bir gayretidir. 
Şinik’teki OSB’deki çalışmalara destek olduk. Orada yürü-
tülen çalışmanın hızlanması için bazı kararları hızlıca aldık. 
Olağanüstü toplantılar da yaptık.

Vakfıkebir’deki OSB arsa sahipleriyle sorunumuz var. 
Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir de Avrasya 
Üniversitesi’nin kurulması için Meclisimiz çok çalıştı. Ya-
pılması gerekeni yaptı, arsa teminiyle ilgili en doğrusunu 
yaptığımıza inanıyoruz.

Tabi teşvikle ilgili arsa temininde, Sayın Valimiz çok gayret-
li. Biz de kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Bunla ilgili 
1. Nolu Sosyal Tesisler’in bulunduğu yeri verdik. Adli Tıpa 
yer verdik. Hayri Gür Spor Salonu’na yer tahsisi yapıldı, 
Afet ve Acil Durum Merkezi’yle ilgili tahsis yapıldı. Hala 
daha Trabzon’a yatırım yapmak isteyen işadamları bizden 
destek bekliyorlar ama arsa yönünden iyi durumda deği-
liz. Fakat biz, üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz.
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Çetin Oktay KALDIRIM - Genel Sekreter

Saygılar sunuyorum. Ajans olarak bölgede bir buçuk yıldır 
faaliyette bulunuyoruz. Yeni bir teşkilatız ama sayın Vali-
mizin önderliğinde, bütün kurumların katılımı ile bizler de 
projeler geliştiriyoruz. Adına; “Trabzon’un Vizyon Proje-
leri” dediğimiz birkaç proje var. Trabzon Lojistik Merkez, 
6 aydır çalışmaları yapılıyor, analizleri yapıldı. Master pla-
nı hazırlanıyor. Çok önemli bir konu. Yer tespitinin bir an 
önce yapılması lazım. Zira bizim önümüze çıkan en büyük 
engel, bu yer meselesi. Yer tespitinin bir an önce yapılıp 
fizibilite çalışmasının yapılması sonra bunun bir an önce 
hayata geçirilmesi gerekiyor. Zira Samsun, yeri hazır oldu-
ğu için bir adım öne geçmiş gibi. Bu proje, hayati projeler-
den birisi.

Yine Trabzon “İnnovasyon Merkezi Projesi” var. Baş-
langıç toplantısını Sayın Valimizle, Belediye Başkanımız, 
Ticaret Odası Başkanımız, Rektörümüz ve diğer bütün 
katılımcıların katılımıyla yaptığımız. Bunu ben iddia edi-
yorum: Türkiye’de, hatta dünyada bu proje bu kapsamda 
ilk olacak. İçinde AR-GE merkezi, tasarım merkezi; onun 
dışında proto tipleme yapan, yaklaşık bin 500 işletmeye, 
bütün sektörlere, kamuya destek verecek proje. Dolayısıy-
la bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Bu proje kap-
samında personele bütün eğitimler verildi. Teknokent bün-
yesinde 8-10 dönümlük bir alanda bu proje uygulanacak. 
Yaklaşık 30 milyon TL’lik bir kaynağa ihtiyaç var. Bunun da 
bulunup bu projenin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Onun dışında Sayın Başbakanımız’ın dile getirdiği; Sayın 
Bakanımızın sürekli söylediği: “Trabzon’un marka kent 
olma” olgusu var. Bunun da projelendirilip marka kent ol-
gusunun ortaya konulup Trabzon’un 10, 20 hatta 50 yıllık 
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stratejilerinin, ortaya konması gerekiyor. Bu ko nuda, biz 
Ajans olarak fonlamaya hazırız. Ön hazırlıkları, çalışmala-
rı yaptık. Trabzon kendini nerede markalaştıracak, hangi 
alanlara ağırlık verilecek, hangi sektörlere yoğunlaşılacak? 
Bunun ön plana çıkması gerekiyor.

Sayın Bakanım, biz bir hafta önce Singapur’da idik. Çok 
güzel örneklerini gördük. Trabzon’da malumunuz; arazi sı-
kıntısı var. Gelen yatırımcıya yer tahsisinde, ciddi sorunlar 
var. Singapur’da gözlemlediğimiz şu: Başka yerlerde de 
örnekleri var, bir yatırım adası oluşturulması. Maliyeti dü-
şük. Tabi bunun yasal boyutu var. Mevzuatın hazırlanması 
gerekiyor ama bir an önce hazırlanması gerekiyor.

Bakan Bayraktar: “Kaynak nereden bulunabilir”

Sayın Bakanım aslında Kalkınma Bakanlığı fon ayırıyor 
Trabzon cazibe merkezi. Şu anda Erzurum’da, bu sene 
deprem olduğundan dolayı cazibe merkezi kapsamın-
da Van’a ağırlık verildi. Diyarbakır’da uygulandı. Trabzon 
da 16 cazibe merkezinden biri. Burada yaklaşık yıllık 60 
milyon TL’lik fon var. Sizin de üyesi olduğunuz Yüksek 
Planlama Kurulu’nda buna karar veriliyor. Burada öncü 
görev de Valilik ve Kalkınma Ajansları’na verildi. Oradan 
da fonlanabilir. Yıllık 60 milyon TL. Belki bunun bir kısmı, 
yıllara sarih bir şekilde yatırım adasının artar. Turizm ca-
zibe adası şeklinde yapılacak bir adaya aktarılırsa yasal 
sorunlar da çözülür. Dünyada çok güzel uygulamaları var. 
Biz Singapur’da gördük Sayın Bakanım, 64 milyar dolar 
bu adadan ihracat yapıyorlar. Petro-kimya işliyorlar. Çok 
güzel bir örnek. Lojistik merkezini yine bir dolgu alanında 
kurmuşlar. Turizm cazibe merkezi oluşturmuşlar

Bunun dışında; balıkçılık ortak ürün işleme, balık hali ya-
pımı, depolama merkezi projesi var. Bu da çok önemli bir 
proje. Ön elemeyi geçti. İnşallah 10 milyon Euro’luk bir 
kaynak gelecek. Beklentimiz bu.

Tren yolunu dile getirmeye gerek yok. Sürekli bahsediliyor, 
raporu hazırlandı. Bunun dışında bir de organik tarım mas-
ter planı çalışmamız var. Arzuladığım şu: Bölge hazır, yavaş 
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yavaş sektörler de buna girmeye başladı. Biz, Türkiye’de 
ilk defa master planını hazırlıyoruz. Arzumuz; bölgenin or-
ganik tarım havzası ilan edilerek dünyada örnek bir bölge 
olması. Ciddi bir pazar var. Doğu Karadeniz’in, özellikle bu 
pazardan yararlanması; önemli bir projedir, diye düşünü-
yorum. Arz ederim.
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Trabzon Barosu
Mehmet ŞENTÜRK - Başkan

Benim dile getireceğim konuları, hiçbir konuşmacı dile 
getirmedi. Ben cezaevi, adliye dediğim için kimseye sıcak 
gelmiyor ama şunu unutmayalım: Bir ilin marka kent olma-
sında, yücelmesinde; yargı merkezi olmasının dirilmesi ile 
görülmesi arasında çok önemli bir orantı var. İçişleri Ba-
kanlığımız, ilçelerde adliyeler kapanmasın çünkü kasaba 
köye dönüşür diyor.

Biz Trabzon’da yargı merkezi kurulması için Baro olarak 
çalıştay başlatmıştık. Çünkü biz Barolar, yargının konuşan 
yüzüyüz. Sağolsun, Trabzon’un tüm dinamikleri buna sa-
hip çıktı. Bölge Adliye Mahkememiz kuruldu. Binası bitmek 
üzere. Mevcut Adliyemiz’in yerine Bölge Adliye; Mevcut 
Adliye de yeni yapılan yere taşınacak.

Gerçekten Türkiye’nin göz bebeği bir Adli Tıp Binamız var. 
Adli Tıp’ta biyoloji laboratuvarı var ama kadrolar kurulma-
mış. Fizik ihtisas ve balistik gözlem daireleri kurulmamış. 
Hala daha basit bir psikiyatrik inceleme için İstanbul’a gi-
dilmekte. Hala daha bıçak veya silahla ilgili basit bir incele-
me için Samsun veya Ankara laboratuvarlarına gidilmekte. 
Biyolojik incelemeler için İstanbul’a gidilme mecburiyeti 
var. Bu konuda yere ve laboratuvara ihtiyacımız yok. Pa-
raya ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece kadro için iradeye 
ihtiyacımız var, bu bir.

İkincisi: Trabzon’da bir açık cezaevimiz yok ve kapalı ce-
zaevi yetersiz. Trabzon’da Adalet Bakanlığı büyük çaplı, 
1500-2000 kişilik açık-kapalı cezaevi yapma düşüncesin-
de. Hazırlığını yaptı. Tek sorun olan yer yerle ilgili olarak 
Beşikdüzü’nde OSB’nin yanında 100 dönümlük bir arazi 
var. Sağolsun Beşikdüzülüler tahsis ettiler ama Gümüşha-
ne ve diğer illerden gelecek tutuklu ve hükümlüleri sayar-
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sak, mesafe çok uzun risk taşıyor.

En uygun yer 5 yıl öncesinde İpekyolu Üniversitesi’ne tah-
sis edilen fakat bir çivi dahi çakılmayan, çakılma ihtimali 
dahi bulunmayan; Gürbulak ve Akyazı arasındaki arazidir. 
Kağıt üzerinde kalan, tahsis süresi dolan. Bunu şehrin di-
namikleriyle paylaştık. Fakat pek yanaşmıyorlar.

Ve bu Trabzon için de açık cezaevi hem tutuklu ve hüküm-
lü hakları açısından, hem de bölgemizin yargı merkezi ol-
ması açısından çok önemli bir projedir. Bu konuda, sade-
ce yer sorunumuz vardır. Ben yeri işaret ediyorum. Bunda 
da iradeye ihtiyaç vardır.

Trabzon’da hiç kimse cezaevi, adliye denilince oralı olmu-
yor. Samsun yer sunuyor gerçekten. Bir şehrin marka kent 
olması, yargı merkeziyle alakalıdır.

Bir başka konu: Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Bakan-
lığı AB ile işbirliği içinde meslek içi eğitim. Avukatlar ve 
stajyerler, eğitim amaçlı bir merkez kurmak istiyor. Proje-
yi tamamen finanse ediyor fakat yer sorunumuz var. Bize 
1500-2000 metrekare bir yer lazım. Çok fazla değil. Bina 
ve tefrişinde sorun yok.
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
Yusuf TURGUT - Başkan Yardımcısı

Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, değerli milletve-
killerim, rektörlerim ve sivil toplum örgütlerinin çok değerli 
başkanları. Gerçekten gurur verici bir tablo. Sayın Baka-
nım da Cemiyetimiz’i, Sayın Valimiz’le birlikte onurlandır-
dı. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon’da kendileri de ifade 
ettiler. Çok güçlü bir basın var. Bu, bizim ortak paydamız. 
Ben de Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili olarak burda-
yım. Bir gazeteci olarak buradayım. Trabzon’un 1980’den 
sonrasını yaşıyorum. Sokakta bu işi, muhabir olarak da 
yaptık. Gerçekten kentin trafik sorununun çözümüne, çö-
pünün çözümüne, sahil yolunun tamamlanmasına, eğiti-
mine, sağlık yatırımlarına ve büyük şehir olması yönündeki 
çalışmalara her anlamda katkımız oldu. İyi bir yere geldi. 
Elbette siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, 
belediye başkanları çok büyük katkı yaptılar ama biz de 
elimizden gelen çabayı gösterdik. Elimizi, taşın altına koy-
duk. Şimdi önümüzde. Bana göre, hedefleri makro olarak 
bakarak söyleyeceğim. Akyazı Projesi’ni tamamlarsak, 
bundan sonraki süreçte demiryolunu belli bir noktaya ge-
tirirsek, Güney Çevre Yolu’na başlayabilirsek veya büyük-
şehiri bitirebilirsek, Çömlekçi’yi de en kısa sürede yıkar-
sak ki; Türkiye’de hakikaten kentsel dönüşüm konusunda 
dünyaya örnek olan bir isim var. Burada da bizim Erdoğan 
Bayraktar Bey’in TOKİ’den gelmesi, bizim için bir şans. 
Trabzon, Türkiye’nin dördüncü yaşanabilir kenti. Eğer 
bunları gerçekleştirebilirse; Türkiye’nin en yaşanabilir ken-
ti bakımından bir veya ikinci sıraya oturacaktır. Marka kent 
sürecini de tamamlayacaktır. Bundan sonraki süreçte de 
Trabzon basınının, bu büyük yatırımlar konusunda gere-
ken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Cemiyetle alakalı, Sayın Bakanımız’a ifade ettik, Cemiyet’in 
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arkasında, sosyal tesisimiz var. Yaklaşık istimlak bedeli 
olarak, 200 bin TL’lik bir rakama ihtiyacımız var. Bu konu-
da hassas olacağını biliyorum. Zaten espriyle karışık, bu 
işin tamam olduğunu söyledi. Biz de kendisine inanıyoruz

Gazeteciler zor şartlarda çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. 
Aldıkları ücretler de çok fazla değil. Bahçecik sırtlarında, 
hem TOKİ’nin hem Trabzon Belediye Başkanımız’ın hem 
yine Sayın Valimiz’in de desteğiyle; gazeteciler için 64 ko-
nutluk bir proje var. Bir blok gazetecilere tahsis edilecek 
ama burada Sayın Bakanımız’ın önünde söylemek istiyo-
rum: 143 metrekarelik bu konutlar, 64 gazeteciye 163 bin 
liradan verilecek. Bunun pazarlıklarını sürdürüyoruz. Umut 
ediyoruz ki; bu daha aşağılara çekilir ve maksimum 130 
bin TL. Ancak gazeteciler bunu ödeyebileceklerini ifade 
ettiler. Bunu dile getirmek istiyorum.

Cemiyet’in altında bir yerimiz var. Bununla ilgili İl Genel Mec-
lisi bizi biraz sıkıştırdı. Buradan Gazeteciler Cemiyeti’nin 
geliri 3 bin TL. Bununla ayakta duruyor, yeniden o bölgeyi 
kiralama noktasında bir destek bekliyorum.

Ben bu toplantıya gelirken sokağa kulak verdim. “Bu top-
lantıda gazeteci olarak farklı bir şey söyleyebilir mi-
yim?” diye, insanlardan bir şeyler almaya çalıştım. Şunu 
söylediler: “Trabzon Ticaret Odası ile birlikte Ticaret 
Borsası’nın, Esnaf Odası’nın, bu üç sivil toplum örgü-
tünün belli oranda parasını; kaynağını koyacağı çok 
ortaklı bir şirket kurulabilir ve istihdama yönelik kul-
lanılabilir.” Araştırdım. Bu üç kuruluşun kasasında parası 
varmış. Bu yönde de buradan, bunu söylüyorum.

İki şey söylüyorum, bitiriyorum sözlerimi Sayın Bakanım. 
Alan bazlı fındık desteği. Evet bunu biz de gazeteci ola-
rak Trabzonlu olarak destekliyoruz ve Fiskobirlik…. Bitiyor. 
Fiskobirlik çalışanlarının da -bunu ben Yusuf Turgut olarak 
söylüyorum- çok ciddi sıkıntısı var. Fiskobirlik’i koruyama-
dık. En azından çalışanları mağdur etmeyelim. Mağdur 
olacakların da diğer devlet kuruluşlarına geçmelerine, im-
kan sağlayalım. Hepinize, teşekkür ediyorum.
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TMMOB Trabzon il Koordinasyon Kurulu
Kent Konseyi

Mustafa YAYLALI - Başkan

Sayın Bakanım izninizle önce Baro Başkanımız’ın, bu yer 
tespiti ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bahçecik, bir za-
manlar Trabzon’un yazlığı imiş. Ama şu anda Trabzon’un 
ibretlik mahallesi oldu. Bir mezarlığı bir de cezaeviyle. Bu 
yüzden bu tür kararları verirken “Şurası olsun, burası ol-
sun.” demeden; genel bir planlamaya bakmak lazım, diye 
düşünüyorum.

Şimdi biz Türkiye Mühendis ve Mimarlar Birliği olarak Eylül 
ayında Trabzon’da bir “Kent Sempozyumu” gerçekleştir-
dik. 57 uzmanımız, 13 oturum ve 2 panelde Trabzon’un so-
runları ile ilgili çok detaylı görüşler bildirdiler. Nisan ayının 
15’ine kadar bu bildiriler, sorular ve cevaplar; kitap haline 
getiriliyor. Şu an baskıda. 15’ine kadar, sizlere takdim ede-
ceğiz. Bugün de çok vakit almamak için, bir rapor halinde 
size takdim edeceğim. Başlıklarını söylemek istiyorum sa-
dece.

Demiryolu ve lojistik üst konusunda, zaten arkadaşlar de-
taylı bilgi verdiler. Turizmle ilgili kongre turizmini öne çıkar-
mak istiyoruz. Ve Uzungöl’ün bir şekilde kongre ve turizme 
kazandırılmasını bekliyoruz. 2011 tesisleri için Trabzon’a 
çok önemli yatırımlar yapıldı. Ama devamlılığı da turizme 
çok şeyler katacaktır. Uluslararası organizasyonlara talep-
kar olmak konusunda, devam sağlamamız gerekir diye 
düşünüyorum. Marka şehir olmak yolunda, köklü tarihi mi-
rasımızın korunmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunları 
destekliyoruz. Özellikle Ortahisar konusunda, Maliye’nin 
çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Trabzon büyükşehir olacak... Herkes olumlu taraflarını ko-
nuşuyor ama biz büyükşehir olana kadar; bunun olumsuz 
taraflarını da konuşmamız lazım. Çünkü Trabzon, tüm mül-
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ki idare sınırları ile büyükşehir olacak. Ve bu büyükşehir 
belediyesi çok büyük bir yük getirecek. Bizim insanımız 
sabırsızdır. Büyükşehir belediyesi olur olmaz, hizmetlerin 
bir an önce ayağına gelmesini isteyecektir. Biz hep bera-
ber mevcut belediyelere bu konuda yardımcı olmalıyız. Ön 
ayak olmalıyız. Belki halkı da buna hazırlamamız lazım. 
Bugün haftada bir çöpü alınan bir köylü, belediye büyük-
şehir olunca çöpünün her gün alınmasını bekleyecektir. 
Bu da tabi ki; idarecileri büyük sıkıntıya sokacaktır. Hep 
birlikte, bunun hazırlığını yapmamız lazım.

Ulaşım konusunda, kavşak düzenlemelerimiz önem arz 
ediyor. Trabzon’da sahilden doğru yapılacak kavşakları-
mızın, şu an hepsinde sorun var. Bir an önce onların da 
çözülmesini istiyoruz. Size takdim edeceğim dosyada, bu 
soruna karşı çözüm önerileri de var. Kentsel dönüşümler-
de, Çömlekçi çok önemli bir nokta. Çömlekçi, Trabzon’un 
yüzü aslında. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni bir şe-
kilde hızlandırmamız lazım.

Doğalgazın şehre kazandırılması için çok geç kaldık. Bura-
da kurumlar arası eş güdümde bir sıkıntı var. Doğalgaz şir-
keti, Karayolları ile bir sıkıntı yaşıyor. Aylarca çözülemiyor. 
Sonra başka kurumlarla da sorunlar yaşıyor. Bu sorun-
lar da bize, vatandaşa yansıyor. Bugün saat 4’ten sonra 
şehrin üzerini ciddi şekilde siyah bir tabaka kaplıyor. Çok 
önemli bir sorun bu. Bir şekilde bu sorunları çözme konu-
sunda; “Kurumlara uyarı da mı bulunulacak? Artık ne 
yapılacaksa?” Herkes elini taşın altına koymak zorunda.

Liman konusunda; Trabzon’a büyük bir yük limanı talebi-
miz var. Mevcut limanın, yolcu limanı olarak kullanılması. 
Biliyorsunuz; limandan büyük miktarda maden aktarı-
mı yapılıyor. Kömür tasnif noktalarımız da Değirmendere 
Vadisi’ne yığılmış durumda. Bir yük limanı, bu yük limanı-
nın gerisinde tasnif ve tornalama tesisleri ile bu sorunun 
da çözüleceğini düşünüyoruz.

Tersane konusu şu an muamma. Ne yapıldığı ne edildiği, 
aslında kamuoyu tarafından bilinmiyor. Lojistik üst için bile 
tersanenin yerini öneriyoruz. Biz de bu öneren lerin için-
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deyiz. Ama tersane yapılacak mı? Olacak mı? Olmayacak 
mı? Bu konuda da aydınlatılmak istiyoruz. Trabzon ile ilgili 
kararları da bu şekilde almak lazım. Tersane, önemli bir 
istihdam alanı Trabzon için.

Dalyan Atasu Barajı Havzası’nda 8 tane HES projesi var. 
Biz Trabzon İl Koordinasyon Kurulu olarak, HES projele-
rine kesinlikle karşı değiliz. Hatta HES’i birçok alanda da 
destekliyoruz. Ama Galyan Vadisi’ndeki bu HES projeleri-
nin, bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Çünkü burası, bi-
zim içme suyu havzamız. Ve HES projelerinin yapım süreci 
de bizim için ciddi bir kirlilik oluşturacak. Diğer HES’lerle 
ilgili gereken katkıyı veririz ama burası, şehrin içme suyu 
kullanımı için çok önemli bir nokta.

Kent merkezinde de kent müzesi konusunda adımlar bek-
liyoruz.

Trabzon’da 50 bin öğrenci var. Trabzon için çok önemli bir 
potansiyel. Öğrencilerin sosyal alanda tatmin olabilmeleri-
ni sağlayacak çalışmalar yapılması lazım. Gerçi son birkaç 
yılda bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Kent artık öğ-
renciyi benimsemiş durumda.

Elektrik kesintileri çok önemli bir sıkıntımız. Trabzon’da de-
ğişik saatlerde ilginç şekilde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Akyazı’da bir ‘terfi merkezi’ yapılmak isteniyor ama bu ko-
nuda da Akyazı Belediyesi’nin bazı çekinceleri var. Terfi 
merkezi ile ilgili şu an çalışmalar şu an durmuş durumda. 
Trabzon Belediyesi izin vermiyor. Niye Akyazı? O da dos-
ya da var, size takdim edeceğiz. En uygun nokta Akyazı. 
En yapılabilir nokta Akyazı ama Belediye şu an oradaki 
stat alanına yakın olduğu için izin vermiyor. Bu konuda da 
destek ve katkılarınızı bekliyoruz. Ben dosyayı size takdim 
edeceğim. Vaktinizi çok almayayım. Teşekkür ediyorum.
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MÜSİAD Trabzon Şubesi
A. Hanefi MAHİTAPOĞLU - Başkan

Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Ben aslında toplantımızın gündemiyle ilgili 
konu başlıklarını tespit ederek birkaç cümleyle özetlen-
mek istiyorum.

Temel sorunumuz şu: Acaba şehirden neden göç veriyo-
ruz ve bu şehir nüfus açısından geleceğe yönelik bir umut 
neden vaat etmiyor? Bu soru, ciddi anlamda sormamız 
gereken bir sorudur. Bence bu sorun iki başlık altında 
incelenebilir. Birinci başlık: Şehrimizde çalışma imkanları 
bulunamıyor. İkinci başlık: İmkanlarını geliştiren insanlar, 
daha büyük projeler için işyerlerini taşımak zorunda kalı-
yorlar. Ama bizim bu şehirde olmamız gerekiyor. Her türlü 
insanın da ihtiyacına cevap vermemiz lazım. Zaten ifade 
edilen projelerde, kısmen bunlara bir yaklaşım temin edil-
miş durumda.

Ama bizim başka bir sorunumuz daha var şehirde. Şehirde 
çok ciddi anlamda bir ‘tekrar ekonomisi’ söz konusudur. 
Bunu belki farklı bir kavram olarak göreceksiniz. Yani bir 
yerde bir market iyi iş yapıyorsa, etrafı marketle doluyor. 
Efendim nalbur iyi iş yapıyorsa, lokanta iyi iş yapıyorsa, 
aynı şekilde etrafında aynı iş kolunda mağazalar açılıyor. 
Bu anlamda sıkıntılarımız var. Aşırı rekabetin sonucunda, 
karlılık oranlarında düşme yaşanıyor. Bunun için yapılabi-
lecek şeyler vardır. Burada DOKA Genel Sekreteri Sayın 
Çetin Oktay Kaldırım’ın söylediği gibi bir ‘innovasyon’ veya 
‘AR-GE’ merkezi yapılarak şehirdeki insanların sorunla-
rıyla ve teşebbüsleriyle ilgili ciddi bir birim oluşturulması 
lazım. Sayın Valimiz’le yaptığımız sohbette de bunu ken-
disine iletmiştik. Biz de aynı şeye katılıyoruz. O anlamda, 
Belediye’nin de bu tür oluşumlara destek ver mesi lazım. 
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Yani bir yerde 10 tane bakkalın açılmasına, Belediye’nin 
engel olması lazım. Zira bu tür ticaret, var olan kurumların 
tamamına zarar vermeye başladı.

Bir başka bakış açımız var: Mevcut mega projeler çok güzel 
şeyler ama buradaki insanların hayatlarını devam ettirebil-
meleri için küçük ölçekli projelere öncelik verilmesi gereki-
yor. Bu projelerin hızlı bir şekle hayata geçirilmeleri gere-
kiyor. Biz sorunlarımızı çözelim, istihdam sorununu aşalım 
derken; mega projelerle zaman kaybediyoruz. Evet bunlar 
olsun, ama bunlar olmadan önce, bizim yerel projelerimizi 
üretmemiz lazım. Söz gelimi bir turizm projemiz var. Yayla-
ları kendi aralarında birleştirebilecek, büyük kayak tesisle-
rinin olduğu projeler. Ama köylerimizde insanlar durmuyor. 
Mega projelerle bu insanları orada daha ne kadar tutabi-
liriz? Dolayısıyla orada bulunan insanların, desteklenmesi 
gerekiyor. Bunun için de destek veren kurumların, kendi 
ortaya koydukları projelere farkındalık yaratması lazım. Ve 
insanlara bir yaklaşım temin etmesi gerekiyor.

Özellikle Trabzon bölgesi ile ilgili coğrafi işaretler konu-
sunda hassasiyetlerimiz var. Trabzon tereyağı, Akçaabat 
köftesi, Trabzon ekmeği... Akçaaabat köftesini Çorum’dan 
gelen etle yoğuruyoruz. Bu Akçaabat köftesi falan değil. O 
yüzden tarımcılık ve tarımsal alanların açılması ile ilgili pro-
jelerimizi biraz daha arazide kullanabilecek insanlarımızın, 
yöreye indirilmesi gerekiyor.

Şehir hakkında konuştuğumuz çok pratik bir şey var. Ne-
dir bu: Trabzon’da turizm olur. Bunu aşmamız gerekiyor. 
Tamam, Trabzon’da turizm olur ama Trabzon’da sanayi de 
olur. Neden olmasın? Bununla ilgili problemlerin içerisine 
girebilecek olan ulaşımla ilgili çok güzel projelerden bah-
sediyorsunuz ama hızla bunlara dönüşüm sağlanması ge-
rekir. Umut vaat eder bir şekle gelmesi lazım. Trabzon’da 
sanayi de olur. Eğer lojistik merkez projesi ve tren yolunu 
çözebilirsek, Trabzon’da sanayi de olur. Bu anlamda da 
ciddi hamleler yapabiliriz. Büyük yatırımcımız dışarıya git-
mez.

Bu noktada bakacağımız çok önemli bir şey var. Biz 
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Kafkaslar’a çok yakın durumdayız. Buradan arabamıza 
bindiğimiz zaman Batum’a iki saatte gidiyoruz. Bu avan 
tajın bizim ticari anlamda potansiyelimizi arttıracak bir nok-
ta olması lazım. MÜSİAD’ın düzenlediği sağlık sektörüyle 
ilgili toplantıda özellikle ifade etmiştim: Trabzon’un bir sağ-
lık kenti olması gerekir. Şu anda bu pozisyonu oluşturuyor. 
Bunu dışarıya açmamız gerekiyor. Aynı zamanda Sanayi 
alanında da ‘yapılamaz’ imajından çıkmamız gerekiyor. 
Benin özetle ifade etmek istediğim şeyler bunlar. Teşekkür 
ederim.
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TÜRSAB Doğu Karadeniz
Bölgesel Yürütme Kurulu

Suat GÜRKÖK - Başkan

Teşekkür ederim, Sayın Bakanım. Aslında söyleyecek-
lerimizin çoğunu, Sayın Başkanım Suat Bey ifade ettiler. 
Kendileriyle beraber her hafta beraber oluyoruz. Turizmle 
ilgili yapılacak işlerimizi ve sorunlarımızı konuşuyoruz. Do-
layısıyla, kendileriyle faydalı işbirliği içerisindeyiz. “Turizm 
konusunda neler yapılması gerektiğini?” kendileri de 
ifade ettiler.

Trabzon’da turizm konusunda yapılabilecek çok şeyler var 
ama bu iki üç dakikaya sığabilecek bir anlatım değil. Çün-
kü turizm hakikatten dünyada şu an, 6’ıncı 7’inci sıralarda 
bir sektör. Avrupa’da 5’inci sırada. Ülkemizde de en bü-
yük sektör. 21 milyar dolarla beraber 25-30 milyar dolar-
lara çıkıyoruz. 25 milyon ziyaretçimiz var. Ama Türkiye’ye 
baktığımız zaman, bölge itibarıyla biz bu parsadan yeterli 
miktarı alamıyoruz. Bunun nedenleri var. Araştırıyoruz. Biz, 
üzerimize düşen bütün çalışmaları yapıyoruz. Allah’a şü-
kür her şeyimiz var. İşte doğa var, tarih var, kültürümüz var, 
toprağımız var, inanç turizmi var. Yok olan hiçbir şey yok 
turizm açısından ama bunları bir türlü kullanamıyoruz. Do-
layısıyla eğer bunları kullanabilir duruma getirebilirsek, şu 
anki miktarın üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz.

Sadece şunu belirtmek istiyorum; bizim yalnızca sektörün 
içindeki insanların çalışmalarıyla bir yere gelebilmemiz 
mümkün değil. Kamuyla, devletin kurumlarıyla, sivil top-
lum örgütleriyle ve halk olarak turizme sahip çıkmamız 
lazım. Bence turizme bölgemizde yeterli değer verilmiyor. 
Ama hep beraber hareket edersek, geleceğin sektörünün 
turizm sektörü olduğuna inanıyorum. Çünkü bu tespit veri-
lerle de bellidir. Turizmde yaratılan istihdam bellidir. Turizm 
sektörü, 13 Bakanlıkla ile ilişki içerisindedir. 56 sektöre de 
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iş vermektedir. Domatesi yerinden ihraç ediyorsunuz, sala-
talığı yerinden ihraç ediyorsunuz, eti yerinden ihraç ediyor-
sunuz; bunlar hep ihracat. Turizm de bu nedenle ihracat 
sayılmalı. Sadece bu konuda destek ve teşvik istiyoruz.

Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay geçen-
lerde; “Anadolu’da turizm yatırımlarının teşvik ve des-
tek kapsamına alınacağını” ifade ettiler. Böyle bir karar 
çıkarsa bizim umutlarımız karşılanmış olur. Biz sadece 
destek ve teşvik istiyoruz. Bizim 350 kişilik silahsız bir or-
dumuz var. Turizmde bunlarla birlikte mücadele ediyoruz. 
Ama herkesten, tüm kesimlerden destek bekliyoruz. Sa-
dece turizmciyle olmaz. Bunun yanında devlet de kamu 
da halk da bizimle olmalı diye düşünüyorum. Bu konu ile 
ilgili olarak da Sayın Ticaret Odası Başkanımız’a teşekkür 
etmek istiyorum. Üniversite ile uyum içerisinde çalışıyo-
ruz. Projelerle araştırmacı olarak bilim adamlarımızdan 
katkı görüyoruz. DOKA ve KOSGEB’e teşekkür ediyoruz, 
bizlere verdikleri destekten ötürü. İleride inşallah, turizmi 
istediğimiz yere getireceğiz. Dünyadaki pastadan aldığı-
mız pay yüzde 1 bile değil. Ama yapacağımız çok şeyler 
var. İstediğimiz sadece bunlar için destek. Sizlere teşekkür 
ediyorum.

Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bilginiz olsun. Turiz-
me verdiğimiz desteğin önemini şuradan anlıyoruz; bildi-
ğiniz gibi dünyanın her yerinde öyledir. Bir turist veya bir 
ziyaretçi bir kente gittiği zaman, oradaki ‘turizm danışma 
bürosu’ndan en sağlıklı bilgiyi alır. Broşürlerini alır, belge-
lerini alır. Ama baktığımızda, 20 senedir söylediğimiz halde 
-geçenlerde de ifade ettim biz kendimiz için bir şey iste-
miyoruz- Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 
bağlı ‘turizm enformasyon ofisi’ isitiyoruz. Bize yakışır, 
kente yakışır güzellikte ve şehir merkezinde bir ofis tahsis 
edilmesini arzu ediyoruz. Şu anki enformasyon ofisi, ko-
numu itibarı ile değil turistin; bizlerin bile bulamayacağı bir 
yerde. Teşekkür ediyorum.
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TSİAD
Yalçın ORHAN - Başkan

Teşekkürler, Sayın Bakanım. Sayın konuklar, Trabzon’un 
kısa vadede cazibe merkezi olması için atılan çok ciddi 
adımlar vardır. Artvin’e, Kars’a ve Erzurum’a bağlantı yol-
larımızın yapılması ve kısa vadede bu illerin çekim mer-
kezinin Trabzon olduğunu düşünüyoruz. Alışveriş merkez-
lerinde yaptırmış olduğumuz anketlerde de o şehirlerden 
gelen çok sayıda insan olduğu, somut belgeli bir şekilde 
ortaya çıkıyor.

Yakın zamanda büyükşehir olacağımızı, büyükşehir ol-
duktan sonra hazineye ait olan birçok arazinin büyükşe-
hir belediyesine geçeceğini düşünerek; şehir merkezinde 
kalan bu arazilerde, özellikle yerel ölçekli insanlarımızın 
işletebileceği butik otel ve eğitim amaçlı kullanılabilecek 
kolej projeleri için, yer tahsisi yapılmasını istiyoruz. Çünkü 
‘kongre merkezi’ olacağımızı düşünürsek; büyük otellerin 
yanında yerel işletmecilerin de işletebileceği butik otellerin 
de faydalı olabileceğini, yatak kapasitesini arttırabileceğini 
düşünüyoruz.

Bunun yanında yapılan çok iyi spor tesis yatırımları var. 
Biz, spor tesisi yatırımları içerisindeki sosyal alanların özel 
işletmelere verilerek cazibe merkezi haline getirilmesinin; 
hem spor tesislerini ayakta tutacağını hem de insanların 
daha fazla ilgi göstermesini sağlayacağını diye düşünüyo-
ruz.

Turizmin yalnız Trabzon olarak 4-5 şehirler birlikte bir ki-
tapçık haline getirilip buraya gelen turistin sadece burayı 
gezmemesi gerektiğini; Rize, Artvin vs. bir araya gelerek 
4-5 şehrin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ve yetkili 
mercilerin bunu en iyi şekilde planlayabileceğini düşünü-
yoruz.
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Bunun yanında, Trabzon için tek gerçek var: Kısa zamanda 
en kolay gerçek turizmdir. Yani başka bir yere yönelmeyip 
burada yoğunlaşarak; somut adımların atılması gerektiği-
ni düşünüyoruz. Bunun, yurtdışında örnekleri var. Mesela; 
Yeni Mahalle’den Ortahisar Mahallesi’ne kadar küçük bir 
tramvayla, şehir içerisinde cazibe ortamı yaratacak ufak 
maliyetli yatırımlarla, Trabzon’un iyi yolda gideceğini dü-
şünüyoruz. Teşekkür ediyorum.
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KARGİD
Ahmet Yaşar ALTINTAŞ - Başkan

Konuşmacı arkadaşlarımız, Trabzon’un birçok sorununu 
dile getirdiler. Ben bazı kısa ilaveler yapmak istiyorum. 
Şöyle ki; tespit edilen sorunlarla alakalı kısa, orta ve uzun 
vadeli olanların tespit edilmesi ve planlı çalışılması gerekti-
ğine inanıyorum. “Şehrin açılımıyla alakalı öncelikli so-
runlar tespit edilmelidir.” diye düşünüyorum.

İkinci olarak; demiryolu ile alakalı -arkadaşlarımız bahset-
tiler- tabi demiryolunun Trabzon’a gelme süreci mesafe ve 
zaman alacağı için, ben öncelikle mevcut bir limanımıza 
demiryolu hattı çekilmesini; gelen gemilerin buradan va-
gonlarıyla beraber buradan indirme ve bindirme yapıp 
Rusya üzerinden hızlı bir şekilde, hem Orta Asya’ya hem 
Rusya’ya hem de Çin’e kadar uzanması konusunda bir fik-
rim var. Bu konuda eğer bir çalışma yapılırsa çok sağlıklı 
olacağını, Trabzon’a çok ciddi katkı sağlayacağını düşü-
nüyoruz.

Bir de şöyle bir şey var: Bizim KARGİD olarak 400’ün 
üzerinde 500’e yakın işadamı üyemiz var. Biz bu üyeleri-
mizle hemen hemen her ay bir yurtdışı gezisi yapıyoruz. 
Tabi Trabzon ekonomisine bekleyerek katkı sağlayamayız. 
Ama dışarıdaki pazarlara giderek ve yeni pazarlarbularak; 
şehrimize katkı sağlayabiliriz. Trabzon’daki diğer kurum-
ların da buna öncelik vermesini ve özellikle yurtdışındaki 
pazarlara gitmelerini tavsiye ediyorum. Hepinize saygıla-
rımı sunuyorum.
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KASİYAD
Haluk ALİYAZICIOĞLU - Başkan Yardımcısı

Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, ben de kurum ola-
rak düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Güney 
Çevre Yolu’nun bir an önce yapılarak şehrin genişliğinin, 
rahatlamasının sağlanması; Samsun, Trabzon ve Batum 
Demiryolu’nun bir an önce yapılması ve buna bağlantılı 
olarak Trabzon-Erzincan Demiryolu’nun yapılması düşün-
cesindeyiz. Bunun da şehrimizin potansiyelini arttıracağı 
kanısındayız. KASİYAD olarak Trabzon’da yatırımların des-
teklenmesini talep ediyoruz.

Trabzon’da turizm ve el sanatları ile ilgili olarak gerekli ya-
tırım ve çalışmaların yapılması kanısındayız, saygılarımı 
sunarım.
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ASKON
Recep YAKUPHAN - Bölge Başkanı

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, hepinize hayırlı günler 
diliyorum. Son zamanlarda 20 yılın Trabzon’u önce nüfus 
olarak baktığımızda; 1990’da 795 bin, 2000 yılında 979 
bin, depremin etkisiyle 2002-2003 yılında 1 milyon 100 bin 
civarında -Marmara’dan Bölgemiz’e göç olduğu zamanlar- 
2012 yılındaki adrese dayalı nüfus sayımımız 757 bin. Şeh-
rimizin nüfusu 343 bin azalmış, binlerce göç vermiştir. Tür-
kiye nüfusu 1990’da 56 milyon 476 bin, 31 Aralık 2011’de 
74 milyon 724 bin. Yani Türkiye nüfusu ortalama yüzde 32 
artıyorken; bizim bölgemizdeki nüfus 757 bin olarak gerek-
leşmiş ve ciddi bir nüfus kaybımız olmuştur. Bu değerler 
açık. Trabzon’da üretim, neredeyse yok gibi. Trabzon’da 
sanayi yok gibi. Bunlar olmayınca iş alanı, istihdam yok 
gibi. 50 tane müteahitin yapmış oldukları konutlarla şehir 
gelişiyormuş gibi bir görüntü veriyorsa da konut sorunu-
nun çözülmesi, işsizliğin çözüldüğü anlamına gelmiyor.

ASKON Trabzon Şubesi olarak bölgenin kalkınmasında 
raylı sistemin -arkadaşlar değindi- olmazsa olmaz oldu-
ğu ortadadır. Hatta 1960’lı yıllarda raylı sistem bize göre 
Trabzon’a gelmeliydi. O zamanlar böyle bir çalışma yapıl-
saydı, bugün Trabzon çok farklı noktalarda olurdu. Bunu 
tabi geciktirenler büyük veba taşımaktadırlar.

Siz üretim yapmayı planlıyorsanız, ürettiğiniz malları kam-
yon ve tırlarla dışarıya taşıyacaksınız. Hammaddeyi de yine 
kamyonlarla şehre getireceksiniz. Bugünkü sistemimiz 
budur. Anadolu’yu tıpkı bir insan vücudu gibi bir bütün-
lük içerisinde, tüm damarlarıyla, her köşesini bir bütünlük 
içerisinde planlamalıyız. Bu yapılmayınca bütün şehirlere, 
özellikle Marmara Bölgesi’ne göç oluyor. Aşı rı yüklenme 
oluyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere büyük 
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bir nüfus yüklenmesi. Tabi ki çözüm noktasındaki sıkıntılar, 
ayrı bir nokta. Trabzonlu’lar için “Bize Her Yer Trabzon’’ 
noktası, böylece gündeme geliyor.

Sayın Bakanım Almanya’da bir örnek vermek istiyo-
rum. 1945-1990 yılı -ben daha önce gittiğim için bu şeh-
re- Almanya’nın Bonn şehri. Bu şehir, Almanya’ya 45 yıl 
başkentlik yapmış. 1945 yılında Almanya’nın Bonn şehri-
nin nüfusu 45 bin. Bir yıl önce yine Bonn şehrindeydim. 
Sordum. Nüfus 120 bin. Eski nüfusla neredeyse aynı. Yani 
Almanya’nın bu bölgesinden vatandaşlar, artık yeni baş-
kentlerine iş aramaya, yükselmeye veya başka bir şekilde 
başkente gitmiyor. Çünkü sistem planlı olduğu için oldu-
ğunuz yerde başkent size ulaşıyor. Böylece siz de başken-
te ulaşmış oluyorsunuz.

Sayın Bakanım şehircilik konusunda şehirlerimizin ta-
mamında ciddi anlamda plansızlık var. Trabzon zaten 
plansız. Plansız olduğu gibi Giresun, Ordu planlı değil. 
“Trabzon’da arsa sorunu var. Erzurum’da arsa soru-
nu var.” diyorlar. Ama yoktur. Orası ovadır. Gidiyorsunuz 
Erzurum’a; 6 metrelik caddeler, oldukça sıkışmış bir şe-
hir. Halbuki çevresi ova. Korkunç bir plansızlık var. Bize 
göre şehirlerin tamamını kapsayacak ve önümüzdeki 50 
yıla bakacak bir şekilde planlamamız lazım. Bu dönüşüm 
projeleriyle, bunlar bağlantılı olmalı. Bunun, bana göre en 
rahat yollarından bir tanesi; maket düzeni. 1/1000 ölçeğin-
de şehirlerimizin maketi yapılırsa -bu İmar Müdürlükleri ve 
normal bir çalışmayla fazla zaman almaz, en fazla 5 aylık 
bir çalışmayla- Trabzon buna örnek de olabilir. Bu dönü-
şümleri de kapsayacak şekilde -ben bu işlerden anlarım 
Bakanım, şehircilik üzerine master yaptım- en fazla 5 ay 
alır. Şimdi maket odasına girdiğiniz zaman, şehir önü-
nüzde oluyor. Görüyorsunuz yani; “Şehrin ne durumda, 
nasıl olduğunu?” Çok rahat görüyorsunuz. Yani birileri 
Ankara’ya gelip de “Şurada şunu yapalım, burada bunu 
yapalım” noktasından ziyade; “Aklın yolu birdir” şeklinde 
bir çözüm öneriyoruz.

Diğer taraftan, 60’lı yıllarda yapılan Çimento Fabrikası’nı 
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bugün eleştiriyoruz. 60’lı yıllarda Trabzon’a Çimento 
Fabrikası’nı kazandıranlar; Trabzon’a mutlaka iyi niyetli 
olarak fabrikayı getirmişlerdir. Ama bir plan olmadığından 
dolayı, bugün Çimento Fabrikası’nı her gören insan; “Bu 
nasıl burada yapıldı?” diye eleştiriyor.

Trabzon’da 100 kişinin üzerinde işçi çalıştıran firma sayı-
sı, 20’yi geçmiyor. Bu en az 500 olmalı. Trabzon gibi bir 
yerde marka değeri olan üretici firma sayısının, en az 100 
olması gerekmekte. Sürekli işçi çalıştırabilir. Bunun yanın-
da Trabzon’da serbest bölge çalışmaları yapılmalıdır. Te-
şekkür ediyorum.
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TGİAD
Cengiz ÇARKACI - Başkan Yardımcısı

Teşekkür ederim, Sayın Bakanım. Size ve tüm katılımcılara 
saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Trabzon Genç İş 
Adamları Derneği olarak Trabzon’un gelişiminde önem arz 
edecek bazı konuları, rapor haline getirdik. Size ve tüm 
katılımcılara da bunu sunacağız.

Rapora, Trabzon’da süt besicilik ve hayvancılık üzerine bir 
organize sanayi bölgesi ve süt tozu üretim merkezi; Trab-
zon turizminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hak-
kındaki görüşlerimizi yazdık. Trabzon ilinin ve bölge sa-
nayisinin gelişimi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, 
Trabzon tarihini ve kültürünü yansıtabilecek; adına “Trab-
zon Kültür Sokağı” diyebileceğimiz sokağın tasarlanma-
sının, turizme de katkısı olacağını; Trabzon’da yat limanı 
sektörünün gerekliliğini ve taleplerimizin gerekçelerini, 
raporda belirttik. Ayrıntılara çok fazla gitmek istemiyorum.

Ayrıca “Hedef 2022 Trabzon Avrupa Başkenti” diye 
bir projemiz var. 2022 yılında Avrupa Kültür başkentliği 
Türkiye’ye verildi. Trabzon olarak bizim buna talep konu-
sundaki haklı gerekçelerimizi, alınabilirliği konusundaki 
görüşlerimizi yazdık. Bu projenin Trabzon’un tanıtılmasın-
da, marka şehir olmasında faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
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TSGİAD
Emre AKSOY - Başkan

Bakanım Dernek olarak bacasız sanayi olarak adlandır-
dığımız “denizcilik” konusunda acemi bir çalışmamız ol-
muştu. Bunun üzerinde 2 sene çalıştık. Bunun için Deniz 
Üssü Komutanlığı ve Bahariye Birliği’nin, aynı zamanda 
askeriyenin de düşüncesi; “Ordu, Giresun ya da Trabzon 
illerinden biri olması gerektiği” yönündeydi. Bu yönde 
bilgiler almıştık. Üzerinden 2,5 sene geçti. Buraya 5 kişilik 
bir heyet geldi, albay ve yarbaylardan oluşan. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı, 400 dönüm arazi temin etti. Vakfıkebir 
Liman Kooperatifi, liman tahsis etti. Bu çalışmayla ilgili yar-
dımlarınızı bekliyoruz.

Bunun yanında, KTÜ Rektörümüz Sayın İbrahim 
Hocam’dan öğrenebilir miyim? Bu sene okulunuzda yaz 
okulu açılabilir mi acaba? Kalkınma ve Pelitli Beldesi ona 
çok bağlı çünkü.

Bir de Sayın Bakanım, kentsel dönüşüm projelerinde çi-
zilecek imar durumuyla ilgili müteahit firmalar yardımcı 
olamazlar mı? Belediye ve TOKİ’ye... İşi hızlandırmaları 
bakımından...

Bir de Valimiz’in turizme verdiği önemi biliyoruz. Bu ko-
nudaki çalışmalarını da biliyoruz. Sahi Yolu’ndan dolayı, 
bütün plajlarımız yok oldu. Sahil bölgemizde bir plaj oluş-
turulmasını, önemle rica ediyoruz. Teşekkür ederim.
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Trabzon Organize Sanayi Bölgesi
Ahmet ALEMDAR - Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bakanım, öncelikle Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ne 
yapmış olduğumuz asfalttan dolayı teşekkürlerimizi arz 
ederiz. Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin bir arıtma tesi-
si sorunu vardır. Betonarmesini yaptık. 2012 yılı sonuna 
doğru betonarmesinden sonra üst yapıya geçeceğiz. Siz-
den onunla ilgili destek istiyoruz. Meslek lisemiz için Sayın 
Vekilim’le geçen hafta görüştük. Bizim sanayici olarak ka-
lifiye elemana ihtiyacımız vardır. O nedenle meslek lisesi-
nin, bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

Efendim, sanayicilerimize 2012 yılı içerisinde Afrika 
Bölgesi’ne ihracat yapmak için 3 tane gezi planladık. İlki-
ni Mayıs’ta Nijerya’ya düşündük. Bunu planlarken, kendi 
kurumumuzdan yola çıktık. Bunlar bizim ihracatta yoğun 
çalıştığımız ülkeler. Afrika Bölgesi’nde bulunan ülkeler. Şu 
anda çalışan sayımız 3900 kişi. Bu sayının inşallah bir ters-
lik olmazsa, yıl sonuna doğru 4500 kişi olacağını düşün-
mekteyiz. Teşekkür ediyorum.
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AK Parti İl Başkanlığı
Adnan GÜNNAR - Başkan

Öncelikle geç geldiğim için özür diliyorum. Kusura bak-
mayın. Ama Trabzon’un sorunlarını takip etmeye hevesli 
arkadaşlarla birlikte, bir teşkilat toplantısındaydık. Merkez 
İlçe Danışma Meclis’i toplantısındaydık. O nedenle affınızı 
rica ediyorum. Kusura bakmayın. Ama mevcut sorunların 
takipçisi olmak adına, biz üzerimize düşeni her zaman ya-
pıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Trabzon’a 
ve sizlere layık oluruz. Ben kısaca bunları söylemek iste-
dim. Teşekkür ediyorum.
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CHP İl Başkanlığı
Yavuz KARAN - Başkan

Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, de-
ğerli katılımcılar, konuşmama hepinize en derin saygı ve 
sevgilerimi sunmak istiyorum. 2007 yılında böyle bir top-
lantı yapıldığı zaman Trabzon’un en büyük sorununun, 
yine işsizlik sorunu olduğu gündeme gelmişti. Orada 
konuşulan konulardan bir tanesi de şuydu: Çamburnu 
tersane bölgesi yapılacaktır. O tersane yapıldıktan son-
ra 5000 kişiye iş verilerek Trabzon’daki istihdam sorunu-
nun bir nebze çözüleceği söylenmişti. Gelinen noktadan 
baktığımız zaman bu işin yanlış olduğunu veya değişen 
ekonomik koşullar doğrultusunda yatırımın boş bir yatı-
rım olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Türkiye’de, Tuzla’da 
bugün 19 tane tersanenin 11 tanesi boştur. Yalova’da 22 
tersanenin 18 tanesi boştur. Ereğli’de 7 tersanenin 2 tanesi 
boştur ki; buranın dolgu alanı yapılmıştır. Tersanenin ta-
mamlanması için de üzerine çok büyük ekonomik yatırım-
ların yine yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu yapılan 
yatırım, boş bir yatırım gibi gözükmektedir. Bu tersanenin 
değerlendirilmesi konusunda, bölgemizde son yıllarda Ka-
radeniz Kuvvet Komutanlığı kurulmuştu. Ama buranın bir 
üssü yoktur. Belki bu noktada; şu anki Sayın Milli Savun-
ma Bakanımız, Denizcilik Eski Müsteşarı olan Sayın İsmet 
Yılmaz Bey belki bu konuda bir girişim yaparak en azından 
yapılan yatırımda harcanan devletin parası, orada değer-
lendirilmiş olur. Belki orada bir “deniz eri eğitim alayı” 
kurulabilir. Bu şekilde Sürmene, Araklı gibi bölgelerimize 
de gelen askerlerle birlikte bir hareketlilik sağlanmış olur 
diye düşünüyorum.

Tabi burada Trabzon’un konumu itibarı ile tarihi yolların 
geçtiği bir konumda olması itibarı ile deniz ve denize bağlı 
sektörlerin gelişmesi gerekir. Bu manada “lojistik mer-
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kez” Trabzon halkı adına da heyecanlandırıcı bir projedir. 
Bu noktada: Ömrünü doldurmuş olan çimento fabrikasının 
yerinin kullanılmasının, ekonomik anlamdada çok doğru 
olacağını düşünüyorum. Zira Trabzon Limanı’nda 1 milyon 
200 bin civarında yükleme boşaltma işlemi yapılmakta-
dır. Bu da Trabzon Limanı’nın normal kapasitesinin yüzde 
12-13’üne tekabül etmektedir. Burası en azından “lojistik 
merkez” olarak değerlendirildiği zaman Trabzon adına 
önemli işler yapılmış olur diye düşünüyorum.

Bunların haricinde Trabzon’un en önemli sorunlarından bir 
tanesi de kentsel dönüşüm projeleridir. Burada sizin Trab-
zon adına Bakan olmanız, hepimiz adına sevindirici bir 
olaydır. Fakat bu konuda Trabzon’da Tabakhane, Zağnos, 
Çömlekçi ve Narlıbahçe gibi 4 tane proje ortaya atılmak-
tadır. Şu anda Sayın Belediye Bakanımız burada yok. Biz 
kendisini, bu konuda çok samimi bulmuyoruz. Belediye 
Başkanımız’ın ifadesine göre veya geçen hafta düzenle-
nen Kent Konseyi toplantısında da ifade edildiği üzere; 
Kent Konseyi Başkanımız Belediye Meclis üyesi Sayın 
Nusret Onur dedi ki; “20 gün sonra bu kentsel dönüşüm 
bölgelerinde kamulaştırmanın başlaması lazım.” Bu 
gerçekten bu manada yapılırsa, çok büyük bir olay. Bu-
gün Çömlekçi’de insanlar, bir dernek kurdular. Gerçekten 
evlerine bir çivi dahi çakamıyorlar. Trabzon’un en önemli 
yerlerinden bir tanesi. 4 tane kentsel dönüşüm projesini 
sizinle yürütebilirsek; muhalefet olarak sizi ayakta alkış-
lamaya, omuzlarımızda taşımaya hazırız. Eğer bunu 5 yıl 
gibi 10 yıl gibi bir vadeye yayacaksak, bu kenti oyalamanın 
doğru olmadığını düşünerek sizlere sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
İbrahim ÖZEN - Rektör

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bu toplantıları yeniden 
düzenlediği için Sayın Oda Başkanımız’a öncelikle teşek-
kür ediyorum. Ve kıdemim nedeniyle biraz süremi aşar-
sam af diliyorum. Üç aşamada, ben konuşmamı özetleye-
ceğim. Birincisi: 2008 yılında üniversitemizin bir çalışması. 
Trabzon kenti ve kent bölgesi nüfus ve sektör verileri ko-
nusunda bir bilgi vereceğim. Sonra Trabzon’un ana sorun-
ları, daha sonra da üniversitemizle ilgili bilgiler sunacağım.

Biraz önce de söylenildiği gibi, Trabzon gerçekten hem 
göç alan hem de göç veren bir kent konumunda. Ülkemiz 
bazında bakılırsa; 1970’te kent alanı yüzde 38’ken, kırsal 
alan yüzde 62 ama 2000’lerde bu oran tamamen tersine 
dönmüş durumda. Yüzde 70 kentsel alanda, yüzde 30 da 
kırsal alanda kalmış. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bu da-
ğılım yüzde 20’ye 80 iken, bugün Türkiye ortalamasının 
altında da olsa kentsel alandaki nüfus oranı yüzde 55’tir. 
Kırsal alanlardaki oran da yüzde 45’lerdedir. Bu nüfus ar-
tışları dikkate alındığında Trabzon ilinde özellikle Pelitli, 
Yıldızlı, Kaşüstü ve Söğütlü’de bir kentsel nüfus artışı söz 
konusu ki; bu bölgeler Trabzon’un kentsel yayılım alanı 
gibi durmakta.

Yine Profesör Doktor Ziya Vatandaş’ın “Trabzon’daki 
Kentleşme ve Kentleşme Süreci’nde Yaşanan Problem-
ler” isimli kitabında, Trabzon için bir araştırma yapılmış. 3 
bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada; vatandaşların 
yüzde 58’inin başka bir yerleşim bölgesinden Trabzon’a 
geldiği, bu göç edenlerin de yüzde 75’i kırsal kökenli ol-
duğu tespit edilmiş. Geliş nedenleri sorulduğunda da kır-
sal kesimden gelenlerin yüzde 46’sı ekonomik nedenlerle, 
yüzde 26’sı da eğitim nedeniyle geldiğini ifade etmiştir. 
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Bu yüzde 26’ının çoğu da okumak için Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ne okumak için gelenlerdir. Gelenler üzerinde 
yapılan başka bir araştırmaya göre de Trabzon’a 11-15 yıl 
önce gelenler yüzde 30; 7-10 yıl arası gelenler yüzde 20 ve 
son üç yılda gelenler ise yüzde 13 oranında.

İş gücüne katılım için yapılan araştırmada da 12 yaş altı, 
emekliler, engelliler ve ev hanımları hariç 1980-1990 ara-
sı yüzde 7; 1990-2000 arası yüzde 10. Bu demektir ki: İş 
gücüne katılım yüksek değil. Ve kadınlar iş gücüne daha 
az katılmaktadır. Doğu Karadeniz illeri arasında bir kıyasla-
ma yapıldığında Trabzon yüzde 39’la başta geliyor. Yüzde 
21 ile Ordu, yüzde 22 ile Giresun, yüzde 12’si de diğer 
illerden sağlanmakta. Sektörel yapı incelendiğinde ise, nü-
fusun yarısından fazlasını, ticaret ve hizmet sektörü oluş-
turmaktadır. Nüfus artış hızıyla beraber işsizlik oranları git-
tikçe artıyor ama son birkaç yılda bu oran ikili rakamların 
altına düşmüştür. Kentsel alanlardaki işsizlik sorunları ile 
kırsal alandaki, işsizlik sorunları çok farklı. Özellikle kentsel 
alanlardaki işsizlik sorunları daha tabi ki daha komplike bir 
hal almakta.

Trabzon’un ekonomik faaliyetleri ile ilgili yapılan araştırma-
da; Trabzon İpek Yolu üzerinde tarihi bir kent. Şehzadeler 
kenti. O yıllardan beri ‘lojistik merkez’ ve bölgenin başken-
ti konumunda. Ben bundan önceki toplantılarda; “Batum 
bizi geçecek” demiştim. Nitekim şu anda Batum süratle 
ilerlemekte, gelişmekte.

Trabzon “turizm kenti” diyoruz. Sayın Gürkök de ifade etti: 
“Turizm önemli bir gelir kaynağı.” Sarp sınır Kapısı’nın 
açılması, Devlet Sahil Yolu’nun tamamlanması, havayo-
lu ulaşımının ucuzlaması, deniz yolundaki gelişmeler, bu 
turizm gelirlerini arttırmakta. Kongre turizmi bakımından 
üniversitemiz için söyleyebileceğim; Osman Turan Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yılda en az 100 ila 120’nin üzerinde 
ulusal ve bölgesel konularda toplantılar düzenlenmekte. 
Her toplantıya katılanların sayısı, bir toplantıda 350-400 ki-
şiyi bulmaktadır.

Trabzon’u marka yapan bir başka olgu da “spor kenti” 
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olmasıdır, Trabzonspor’dur. Karadeniz Oyunları’nın ve 
EYOF’un düzenlenmesi, bu imajımızı arttırmıştır.

Büyük ölçekli sanayi, yok denecek kadar az. Bunun en 
önemli nedeni; mevcut arazi yapısının uygun olmayışıdır. 
Şehir olarak dar bir alandayız. Yayla ile deniz arasında. 
Bu nedenlerle Trabzon büyük sanayiden kısmen uzak 
kalmıştır. 1992 yılında özelleştirilen Çimento Fabrikası ve 
Hekimoğlu Döküm Sanayi, en büyük sanayi kuruluşlarının 
başında geliyor. 2007 yılı itibariyle 318 adet küçük ve orta 
ölçekli sanayi kuruluşları var. Çay fabrikaları ve iç findık 
işleme merkezlerinin olması; tarım ve tarıma dayalı sana-
yinin öne çıktığını gösteriyor. İl ekonomisinin sektörel pay-
daları: Yüzde 18’i ticaret, yüzde 17.7’si tarım, yüzde 16.9’u 
ulaşım ve haberleşme, yüzde 14’ü sanayi, yüzde 6.7’si 
inşaat; geri kalan kısmı ise diğer sektörler oluşturmakta.

Biraz önce birçok kuruluş tarafından da bahsedildi, 
Trabzon’un sorunları neler? Demiryolu projesi problemi 
var. Bu proje mutlaka gerçekleştirilmeli ama Tirebolu üze-
rinden değil. Of, Arsin veya direk Zigana üzerinden olma-
sında fayda var. Tirebolu üzerinden geçen bir projenin, 
doğru bir proje olduğunu düşünmüyorum. Değirmendere 
Havzası’nın Çömlekçi projesi ile birleştirilerek sanayinin ve 
oradaki Çimento Fabrikası’nın başka yere taşınmasında 
fayda var.

Yine Trabzon’da kent müzesinin kurulması önerisi vardı. 
Ben de aynı kanaatteyim. Yine Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız ifade etti: “Bir bilim 
merkezi kurulmalıdır.” İnnovasyon merkezinin kurulma-
sının büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bir Konya 
şehri, bu yolla sadece TÜBİTAK’tan 12 milyon TL para 
desteği sağlamıştır. Bu nedenle de bence Trabzon bir “bi-
lim merkezi” olmalıdır. Çamburnu Tersanesi Projesi ile 
istihdam yönünde adım atılacağı kanaatindeyim. Akyazı 
büyük bir hızla devam ediyor. Gelecek açısından, üst yapı-
sının şekillenmesinde büyük fayda var.

Yine trafikte otopark sorunu var. Çevre yolu ve Kanuni 
Bulvarı’nın hızlandırılması gerekmekte.
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Yine bahsedildi; çevre ve hava kirliliği. Maalesef bu kirlilik, 
kış aylarında sokağa çıkan vatandaşların sağlığını tehdit 
eder durumdadır. Burada doğalgaz sisteminin hızlandırıl-
masında büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Atık su ve 
kanalizasyon sorunlarının da çözümlenmesi gerekmekte.

Son olarak söyleyebileceğim şu: Trabzon’da yeni devlet 
üniversitelerinin kurulması gerekmekte. Bir vakıf üniversi-
temiz kurulmuş durumda ama yeni devlet üniversiteleri-
nin kurulmasında fayda var. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
diğer teknik üniversiteler arasında geldiği nokta itibarı ile 
artık ön lisans eğitiminden elini çekmesi gerekir. Birkaç fa-
külte ile yeni kurulacak üniversitelere meslek yüksek okul-
larını devredilebilir. Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans 
düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde ve doktora düzeyinde 
eğitimler vermeli, diye düşünüyorum. Kurulacak devlet ve 
vakıf üniversitelerimize sıcak baktığımızı ifade edebilirim.

Üniversitemizle ilgili sorunlara gelince -sizlere daha 
önce arz etmiştim- bir “çocuk hastanesi”nin ve “kanser 
merkezi”nin, Üniversite Hastanesi’nde kurulmasında fay-
da var. Lösemili hastaların her yazısının altında; “Lösemili 
çocuklarımız hastane bekliyor.” ibareli bir yazı da var. 
Mutlaka bir çocuk hastanesi ve kanser merkezi kurulmalı.

Ülkemizde kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm ne-
deni: Kanserdir. Yeni birimlerimiz kuruldu. Diş Hekimliği 
Fakültemiz’e bina yetişmiyor. Edebiyat fakültemiz için keza 
öyle.

Bir devlet konservatuvarının kurulması gerekiyor. Şehirde-
ki Eski Merkez Bankası Binası’na talip olduğumuzu ifade 
etmek isterim. Onu da ortak kullanabiliriz. Ama bir devlet 
konservatuvarının, hem ilimize hem de üniversitemize kat-
kı sağlayacağını düşünüyorum.

Spor Akademisi ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimiz 
için yine yer ihtiyacımız var. Kalkınma Mahallesi, artık trafi-
ğimizi kaldırır durumda değil. Hastanenin bölge hastanesi 
konumunda olması, Diş Hastanemiz’in yine aynı bölgede 
olması bunda önemli bir faktör.
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Yeni kurulan Teknokent alanıyla birlikte, Kalkınma Yolu’nun 
düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir diğer önemli 
nokta: Bildiğiniz gibi, Kanuni Bulvarı üniversite yerleşke-
mizin güneyinden geçiyor. Ama üniversitemizin bu bulvara 
da bir cephesinin olması gerektiği kanaatin deyim. Sayın 
Belediye Başkanımız’la da imar planında değişiklik yapabi-
liriz. 150-200 metre güneyimizden geçen bu yoldan fayda-
lanabilmemiz için, 36 dönüm arazinin kamulaştırılmasında 
fayda var. Böylece üniversitemiz hem güneyden Kanuni 
Bulvarı’na bağlanabilecek, hem de Kalkınma Yolu’nu kul-
lanacaklardır diye düşünüyorum.

Son olarak Sayın Başbakanımız ile Rize gezisinden önce 
havaalanında bir görüşmemiz olmuştu. Kendisinden iki 
arzım oldu. Birincisi: Fiskobirlik Binaları’nın arazisinin üni-
versitemize kazandırılması. Avrasya Üniversitesi devrede 
olduğu için biz o alana talip olmadık ama yapılan görüş-
meler sonucunda, Avrasya Üniversitesi’nin bu alanı ala-
mayacağını anladığımız zaman; Sayın Başbakanımız’dan 
arazinin üniversitemize katılmasını talep ettik. Sağolsunlar, 
bize iki ay içerisinde 38,5 dönüm yer için 36,6 milyon TL 
hazineye para aktararak bu alanı üniversitemize kazandır-
dık. Şimdi biz yeni kurduğumuz İlahiyat Fakültesi’ni, oraya 
taşımak istiyoruz. Bu alanda bir hayırseverimiz, restoras-
yon çalışmalarını başlattı. 3-4 milyon gibi bir para harca-
dı. Mayıs ayında Sayın Başbakanımız’la birlikte İlahiyat 
Fakültesi’ni oraya açmak istiyoruz.

Kredi Yurtlar Kurumu orada 500-600 kişilik yurt yapımına 
yakında başlayacak. Biz de üniversite olarak öğrencileri-
mize o alanda sosyal faaliyetler yapabilecekleri binalar ve 
spor tesisleri yapmak için bütçemize para koyduk. Böy-
lece bu alanda bir yerleşkeyi üniversitemize kazandırmış 
olacağız. Bu öğrencilerimizin yüzde 50’sinin de yabancı 
uyruklu olduğunu ifade etmek isterim. Değerli vakitlerinizi 
aldığım için beni bağışlayın, teşekkür ederim.
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Trabzon Barosu
Mehmet ŞENTÜRK - Başkan

Sayın Bakanım üniversiteler konusunda, Türkiye’deki üni-
versitelere yenilerinin katılması konusu da asgari istihdam 
politikasına dönüştü. Dinamik çağında olan öğrencimizi, 5 
yıl üniversitelerimizde okutup sonra da asgari ücretli işleri 
beğendirmeye çaba sarf ediyoruz. Lütfen, Hükümet üni-
versite politikasını gözden geçirsin. Bugün Türkiye’de üni-
versiteler üniversite midir? Yüksekokul mudur? Lise midir? 
Belli değil. Bu nedenle diplomalı işsizler ordusu oluşmaya 
başladı. Müstahdemlik sınavı için üniversite mezunları, ba-
kanlardan torpil ister duruma geldi. Lütfen, bu işe bir el 
atın. Ben yeni üniversitelerden ziyade üniversitelerin daha 
etkin hale getirilmesini önemsiyorum. Türkiye’deki hukuk 
eğitimini de biliyorum. Projenin içindeyim. Türkiye’de üni-
versiteler de askeriye gibi oldu. 5-6 sene insanları perişan 
ediyoruz, sonra onlara iş de bulamıyoruz. Lütfen bunu 
gözden geçirin. Bu kanayan bir yaradır.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
İbrahim ÖZEN - Rektör

Bir açıklama getireyim. Ben her ile bir üniversite kurulmasından 
yanayım. Şehirlerimizin gelişimine katkıda bulunacaktır. Yeni bir 
üniversitenin Trabzon’da kurulacak olmasının yarar sağlayacağı 
kanaatindeyim. Tunceli’de, Hakkari’de, Bayburt’ta bir öğrenci-
nin okumasındansa; Trabzon’da kurulacak ikinci veya üçüncü 
bir üniversitede okumasının ve bir yüksek öğretim ahlakını al-
masının, doğru olacağı kanaatindeyim. Trabzon’da ikinci hatta 
üçüncü devlet üniversitesinin kurulmasının, doğru olacağı kana-
atindeyim.

Yaz okulunu kapattık. Neden kapattık? Maalesef sene içinde ba-
şarı oranı yüzde 10-15 iken, yaz okullarında bu oran ücret daha 
fazla olduğundan yüzde 70’lere çıktı. Yaz okulunu bu nedenle 
kapattık. Gerçekten yaz okulunda okuyan öğrenciler Trabzon’a 
büyük girdi sağlıyordur. Bir örnek vereceğim: Geçen sene Kal-
kınma Mahallesi’nde bir Kunduracı’ya uğradım. “Hocam niye 
okulu bir hafta erken kapattınız?” dedi. Onlar için çok önemli 
biliyorum. Ben de söyledim; “EYOF olacak, inşaatın başlama-
sı için, bizim yurtların bir an önce boşaltılması için bir hafta 
önceye çektik.” dedim. Esnafımızın, öğrenciden maddi beklen-
tisinin büyük olduğunu biliyorum.
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Adalet ve Kalkınma Partisi
Safiye SEYMENOĞLU - Trabzon Milletvekili

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Bu toplantıya katılmak, gerçekten 
önemliydi. Çünkü Trabzon’a hakim olan siz değerli oda 
başkanlarımızın, üniversite hocalarımızın fikirlerini almak 
gerçekten önemli. Yalnız bu toplantıda, bir öncelik sırası 
olması gerektiğini düşünüyorum.

Burada çok talepler var. Talepler çok haklı ama bunları ön-
celik sırasına koymamız lazım. Bir de daha net olunması 
gerektiğini düşünüyorum. “Oda olarak, şurada, şöyle 
olmalı, diye düşünüyoruz” şeklinde bir netlikte olması 
gerektiğini düşünüyorum. Bir de her şeyi devletten bek-
lememek gerek diye de düşünüyorum. Mesela “turizm”. 
Diyoruz ki; “Turizm Kenti Trabzon” Peki bizim çok tarihi 
konaklarımız, evlerimiz var. Çok basit bir örnek vereceğim: 
Arafilboyu’nda bir butik otel... Açılışına ben de katıldım. Siz 
değerli iş adamları da turizme bu şekilde katkıda buluna-
bilirsiniz. Devlet biliyorsunuz; restorasyon kredisi veriyor. 
Tabiat varlıklarından, ayrıca bir ödeme yapıyor. Bu nokta-
da, sizlerin de katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir 
de deniz yolundan hiç bahsedilmedi. Madem Trabzon bir 
“turizm kenti”, niye oradan buraya bir turizm gemisi, bir 
yat gemisi, yatlar gelmiyor? Böyle bir proje olamaz mı? 
Gemilerin mesela turistleri alarak buraya getirmesi... (itiraz 
üzerine) Var mı? Hepsi var öyle mi? Neyse, bu meseleleri 
sıraya koymak gerektiğini düşünüyorum.

Bir şey daha eklemek istiyorum. Yer sıkıntısından bah-
sediyoruz ya, “Yer yok” deniliyor. Dünya Ticaret Merkezi 
biliyorsunuz Şana’da. Bunun kullanımıyla ilgili, onu daha 
aktif hakle getirmek adına, bir şey yapılamaz mı? (Meh-
met Şentürk’e yönelik konuşarak) Siz mesela cezaevinin 
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özellikle Akyazı’nın üst tarafında olmasını istiyorsunuz. 
Madem ki Beşikdüzülü’ler de bunu böyle istiyorlar. Siz 
istemiyorsunuz ama orada bize çok yoğun bir baskı var. 
Öyle söylemeyin. Ben seçimde sahada gezdim. “Cezae-
vinin durumu ne olacak? İlle de cezaevi burada olsun” 
diye söyleyenler var. Eğer bir şey istiyorsak, yalnızca kendi 
odamızın, kendi bulunduğumuz birimin çıkarına değil; tüm 
Trabzon’un çıkarına olabilecek -eğer orası bir otel olarak 
değerlendirilecekse, o da olabilir- bir yol bulunmalı, Sayın 
Mehmet Şentürk. Şu an aklıma geldiği için öyle söylüyo-
rum.
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Trabzon Barosu
Mehmet ŞENTÜRK - Başkan

Bir cezaevinin, bir üniversiteden çok katkısı var. Şu otel işinden 
de vazgeçin. Oteller boş duruyor. Samsun’a göndeririz Sayın 
Vekilim, onda bir sıkıntınız olmasın. Samsun talip. Bizim Barolar 
Birliği’nin projesine de taliplerdi. Bölge Adliye’de de oraya gidi-
yorduk ama son anda döndük.
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Adalet ve Kalkınma Partisi
Safiye SEYMENOĞLU - Trabzon Milletvekili

Tersaneyle ilgili... Biliyorsunuz tersanecilik dünyada bir 
kriz olduğundan dolayı biz oradaki tersaneyi hayata geçi-
remedik. Dünyada büyük bir kriz yaşanıyor. Burası “lojis-
tik merkez” olabilir mi? Ya da ne şekilde kullanılabilir? Siz 
değerli oda başkanlarının fikirlerine açığız. Bizim böyle bir 
düşüncemiz var. Bunun artıları nelerdir? Eksileri nelerdir? 
Bununla ilgili bize fikir de verebilirsiniz. Bu konuda da siz-
lerin fikirlerine açığız. Teşekkür ediyorum.



264



265

Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın BIYIKLIOĞLU - Trabzon Milletvekili

Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken; 
sizleri saygıyla selamlıyorum. “Trabzon bir sanayi kenti 
olabilir mi?” sorusundan önce, sizlere olaylar anlataca-
ğım ve onun cevabı üzerinden de sözlerimi bitireceğim.

Birincisi: Bin tane Erzurumlu bir araya geliyor. Aşkale’yi alı-
yor, Trabzon Çimento’yu alıyor. Şu anda Van Çimento’yu 
da alıyor. Birincisi bu. Demek ki; Trabzon’da para olduğu 
halde, bizim birlikte çalışma kültürümüz yok. Bunları mut-
laka aşmamız lazım, aşma yolunu bulmamız lazım.

İkincisi: Almanya’yı incelemiştim. Makine mühendisli-
ği konusunda fakülte, bölüm ve araştırma enstitüsü yüz 
katı. Şunu gördüm: Her fabrikanın yanına bir merkez ko-
nulmuş. O fabrika ne üretiyorsa; otomobilse otomobille 
alakalı, traktörse traktörle alakalı... Makine mühendisliği-
ni o yöne yönelmiş olan teknolojiyi geliştiriyor. Teknolojiyi 
temin ediyor. Ve Almanya’nın zirvede kalmasını sağlıyor. 
Bizi getirdiği nokta şu: Trabzon’da ne yaparsak yapalım. 
Mutlaka, Teknokent gibi, TÜBİTAK’ın sanayi projeleri gibi, 
akademisyenlerden istifade edecek bir araştırma birimi 
çalışacak. Bu tür merkezlerin her sanayicinin yanında ol-
ması lazım. Bunu yapamadığımız takdirde ki; yapmamız 
lazım, ayakta kalmanın bir tek yolu var: Gelişmiş teknoloji-
ye sahip ürün, yüksek kaliteli sürekli olarak kendini yenile-
yen bir sanayi. Bunları yaptığımız zaman ayakta kalabiliriz. 
Bunlar, sanayi açısından söyleyeceklerimdi.

Zırai açısından: Bakınız, Karadeniz’de yaklaşık 700 kadar 
HES’in baraj gölleri var. Bu baraj göllerinde kurulacak ba-
lık çiftliklerde yetiştirilecek balıklar -önümüzdeki 50 yılın en 
büyük problemi- güvenli gıdadır. Denizler kirleniyor. Balık-
lar da o kirliliğin etkisinde hem yok olma, hem de güvenli 
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gıdada problem ortaya çıkıyor. Ama bu baraj göllerindeki 
balık çiftlikleri, tertemiz suya sahip. Dağlardan eriyen kar. 
Kirlenme yok. Şu anda Ordu’da bu şekilde çalışan bir üre-
tici, yok satıyor. Sebebi ne? Ürettiği ürün güvenli gıda. Bir 
tek yem kullanıyor. Dolayısıyla bu bölgenin, önümüzdeki 
zaman döneminde önemli zenginlik kaynaklarından biri 
olacağına inanıyorum. Diğeri; bu bölgedeki halkımızın, kö-
yünde bağında yaşaması için gelir getirici, zenginlik kay-
nağı.

Bir arkadaşımıza sordum, “Salep nereden geliyor?” diye. 
“Antep tarafından.170 TL kilosu” dedi. Araştıralım. Aca-
ba burada olur mu? Beşikdüzü’ndeki arkadaşlarla görüş-
tüm. İlçe Başkanımız dedi ki; “Biz köyde salep yetişti-
riyorduk.” Demek ki; iklim uygun. Bizim zaten yapacak 
olduğumuz çalışmalardan birisi de bu bölgedeki insanımı-
zın gelirini arttırıcı… Misal olsun diye söyleyeyim: Koyun 
yetiştirecekseniz -arkadaşlara söyledim- yününe baka-
caksınız. Dünyadaki en kaliteli yün hangi koyundan ise o 
yetiştirilmeli. Bu iki örnekle sözlerimi bitiriyorum. İnşallah 
ileriki toplantılarda geliştirecek olduğumuz projelerle, kat-
kıda bulunmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum.
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Cumhuriyet Halk Partisi
M. Volkan CANALİOĞLU - Trabzon Milletvekili

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, öncelikle 2007’den bu 
yana ilk kez toplanan bu kurulun toplanmasına katkı sağ-
layan; Oda Başkanımız ve Yönetim’i kutluyorum. Teşekkür 
ediyorum. Umarım, bundan sonra böylesine önemli top-
lantılarda zamanımızı yerinde kullanarak zamanında baş-
larız. Şunu da görmek beni memnun etti: Burada bulunan 
bütün arkadaşlarımızın hepsi gerçekten Trabzon konuları-
na hakim. Sorunlarını bilen. Çözüm önerileri ortaya getiren 
tarzda hareket ediyorlar. Bu nedenle de çok mutlu oldum.

Değerli arkadaşlarım tabi ki sorunları ortaya koyarken el-
bette -Sayın Seymenoğlu’nun dediği gibi- her şeyi devlet-
ten beklemeyeceğiz. Bunu sektör bazında da elbette ken-
di gayretleri içinde göstereceklerdir arkadaşlarımız ama, 
bunu yaparken de devletten destek ve teşvik almak duru-
munda da olabilirler. Bunu da hatırlatmak istiyorum.

Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi içerisinde yıllar öncesin-
de Japon bir ajans tarafından yapılan bir proje var. Bu proje 
zaten Trabzon’un bulunduğu durumu, her konuda ortaya 
koyan bir proje. Biz zaten toplantılarda, bu proje doğrultu-
sunda güncelleyerek yeni ortaya çıkan varsayımları ilave 
ederek belli bir noktaya kadar olayı getirdik. Ve pek çok 
sorunun çözüldüğünü de Sayın Oda Başkanımız’ın bize 
getirdiği notlardan görebiliyoruz. Bütün bunlara rağmen 
ben size Trabzon ile ilgili bazı bilgileri de vermek istiyo-
rum. Yani Trabzon’un genel durumunu, sizlere kısaca ha-
tırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Trabzon’un istatistik 
analizlerine, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) rakam-
larına baktığımız zaman, 2000 yılında nüfusumuz 975 bin 
137. 2005’te 1 milyon 45 bin 844. 2010’da 760 bin 983. 
2011’de 757 bin 953. Yani bu rakamlara baktığımız zaman, 
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Trabzonumuz periyodik olarak bir göç veriyor. Nüfus azal-
ması yaşanıyor. Bunun sonucu olarak da seçmen sayımız 
düştüğü için, milletvekili sayımız da 8’den 6’ya iniyor.

Türkiye gelişmişlik sıralamasına baktığımız zaman, Türki-
ye Planlama Teşkilatı’nın 2011-2012’deki gelişmişlik sıra-
lamasında; Trabzon 38’inci sırada. İl merkezleri gelişmişlik 
sıralamasında, 15’inci sırada. Türkiye’de illere göre işsiz-
lik sıralamasında, TUİK’in rakamlarına baktığımız zaman; 
2011 yılında Trabzon işsizlik oranı yüzde 6,3 ile 28’inci sı-
rada bulunmakta. Esnafımızı da çok yakından ilgilendiren 
ama nedense hiçbir zaman gündeme gelmeyen bir konu 
da 2002 yılında toplam 10 bin icra dosyası. 2011 yılında 
toplam icra dosyası 150 bin. Yani icralık olan esnafımızın 
sayısı, yıllar içinde sürekli artış göstermiş.

Bunları ortaya koyarken, dikkatlerden kaçan veya bildiği-
miz ama zikretmediğimiz bir konu da var, sayın arkadaş-
lar. Bakınız turizmde -ben de turizmde uzun yıllar görev 
yaptım - Sarp Sınır Kapısı açıldığı zaman, hedefimiz şuy-
du: Kafkaslar’dan gelen Avrupalılar’ın Trabzon üzerinden 
İstanbul’a ve Avrupa’ya gitmeleri. Avrupa’dan gelen turist-
lerin de Trabzon üzerinden Sarp ve Kafkaslar’a gitmesi. 
Ama o süreç öyle gelişti ki; 1989’dan sonra bu plan dışın-
da, bütün Bağımsız Devlet Topluluğu Ülkeleri süratli bir şe-
kilde bizlere akın ederek bu planı alt üst ettiler. Geldiğimiz 
noktada da Batum kenti, benim belediye başkanlığım dö-
neminde kardeş kentimiz olduğu için kendilerine trafik işa-
ret lambasından, park düzenlemesinden, asfaltına kadar 
her türlü katkıyı sağladık. Ama en son Parlamento Heyeti 
olarak gittiğimizde -Sayın Seymenoğlu da vardı- gördük 
ki; Batum çok süratli gelişmiş. Bilhassa sahil bölümünde-
ki o eğlence yerleri, oteller ve turizme yönelik çalışmalar 
neticesinde; artı havaalanının da açılması nedeniyle, İstan-
bul bağlantılı uçaklar Trabzon’a gelip Trabzon üzerinden 
Batum’a giderken; şimdi Trabzon’u kullanmıyorlar, direk 
olarak İstanbul’dan Batum’a gidiyorlar. Bunun sonucunda, 
Trabzon’da bir hareketsizlik yaratılıyor. Hareket Batum’da 
yaratılıyor. Bu, bizim için önemli bir tehlikedir. Bunu nasıl 
çözeriz: İki ülke turizmde ortak çalışmasıyla çözebiliriz. 
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Yani önce Trabzon’a gelsinler, Trabzon’dan Batum’a geç-
sinler. Batum üzerinden İstanbul’a gitsinler, bu hareketliliği 
sağlayalım.

Ayrıca Sayın Bakanımız belki bizi biraz aydınlatacaktır, 
ORGİ Havaalanı’nın yapılması da Trabzon Havalimanı’nı 
çok etkisiz hale getirecektir. Bu da Trabzon’un gelişmesi 
açısından -tabi ki komşularımız gelişsinler, kalkınsınlar- 
olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Trabzon önümüzdeki yıllar-
da bu nedenle, dışarıya daha çok göç verir hale gelecektir. 
Önümüzdeki yılın nüfus sayımına kalırsa, büyükşehir ol-
mamız için gereken 750 bin’den aşağı düşme tehlikesi de 
göz ardı edilmemelidir.

Bir diğer konu arkadaşlarım -Sayın Gürdoğan işaret bu-
yurdu- liman hareketsiz hale geldi. Çünkü Liman’ın Soc-
hi ile bağlantısı kesilince, buradaki bu hareket noktası, 
Samsun’a kaçtı. Samsun’a kaçınca kamyoncusu da oraya 
gitti. Çalışan da oraya gitti. İş adamı da oraya gitti. Do-
layısıyla parçasını ve mazotunu oradan almaya başladı. 
Trabzon Limanı, böylece hareketsiz hale geldi. O nedenle 
Trabzon Limanı’nı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bi-
raz önce bir arkadaşım konuşmasında söylemişti; “Birini 
yük limanı yapalım, diğerini yolcu limanı yapalım.’’

Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki; denizcilik yolları da 
artık yaz aylarında Trabzon’a yolcu seferi yaptırmıyor. Yani 
gemi yok. Yolcu gemisi de yok. Turist gemisi de yok. Bü-
yük kruvaziyer turlarının geliştirilmesi noktasında çalışma-
lar yapmak gerekiyor. Yat limanına gelince, yat limanı atıl 
durumdadır. İhaleye çıkarılmıştır. Bu ihaleye kimse girme-
miştir. Çünkü niye? Biz burada 3 yıl üst üste Karadeniz Yat 
Turizmi yaptık. Çünkü bizim bu limanlarımızın yüksekliği, 
yatların buraya gelmelerini önlüyor. Uygun değil. Yatların 
seyri halinde girebilecekleri bir barınağın da olmaması; 
burayı da etkisiz hale getiriyor. O nedenle yat turizmi hak-
kında planlar yaparken, bunları da göz önünde tutmamız 
gerekiyor.

Aslında, elbette ki; tersaneler yapıldı. Sayın Bakan’a sor-
duğumda, cevap verdi. “Altyapısı bitti” dendi. Sonra bir iş 
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adamımızla görüştüm. Kendisi almış ancak tersane olarak 
değil, başka bir amaçla kullanmak için çalışmalar yürütü-
yor. Gemi yapımı noktasında. Onun da o şekilde bir çalış-
ması var. Bize gelen bilgi tersane olmayacağı noktasında.

Hepimizi çok yakından ilgilendiren bu konuda da anlaş-
mazlığa düştüğümüz, sanki birilerinin istemediği bir konu 
da “demiryolu” meselesidir. Sayın rektörümüzün dediği 
gibi demiryolu projesini çok rantabıl olacak şekilde; İç 
Anadolu’ya, Doğu Anadolu’ya, Güney Doğu’ya bağlantı-
lı olacak şekilde; Trabzon Limanları’na hareket getirecek 
şekilde, yapmamız gerekiyor. Benim bir açıklamam vardı: 
Samsun’dan Sarp’a denize paralel olacak şekilde bağ-
lantılı olması gerekiyor. Bu konunun devletin gündeminde 
olduğunu biliyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum.

Ben şu nedenle biraz fazla söz aldım, Sayın Bakanım bili-
yorsunuz; Sayın Vekillerim de konuşacak, dengeyi sağla-
mak adına…

Trabzon Çakırgöl Kış Turizmi Merkezi’nin açılışı; davullarla 
zurnalarla, büyük bir törenle bundan önceki Spor Bakanı-
mız hemşerimiz döneminde yapımına başlanmıştı. Fakat 
maalesef orada bir hareketsizlik var.

Güney Çevre Yolu, olmazsa olmazımızdır. Biz bunu bele-
diye başkanlığımız döneminde de dile getirdik. Bir nok-
taya kadar biz yapmıştık. Bu hükümetimiz döneminde 
de devam edeceğini umuyoruz. Bu yol Trabzon’un deniz 
kenarından ziyade güney kesimlerde de yaşam merkez-
leri, yeni kültür alanları ve spor merkezlerinin hayata ge-
çirilmesini sağlayacaktır. Çünkü insanlarımız Erdoğdu’dan 
bir gravat için Meydan’a gelmeyecek, artık orada açılacak 
mağazalardan -arkadaşlarımızın dediği gibi AVM’leri bir 
yere sıkıştırdık, bakkalları bir yere sıkıştırdık- alabilecekler. 
Sayın Rektörümüz Sami Bey, “Olmaz” diyorlar ama, siz 
çıkacaksınız, “Ben bunu istemiyorum.” diyeceksiniz. Bu-
nun için de belki bir kamuoyu oluşturulması lazım. Biraz 
önce Sayın Güngör söyledi. Cezaevleri elbette ki; olma-
sın. İnsanlar suç işlemesin. Herkes özgür yaşasın. Kural-
lara uysun ama ne yazık ki; bunlar da hayatın bir gerçeği. 
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Beşikdüzü’ne ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı da 
bir gerçek. Bunu da unutmamamız gerekiyor.

Temmuz’un 7’sinde başlayacak olan bir uygulama var: 
“Engelsiz Kent Projesi” Engelli vatandaşlarımızın kent-
lerde rahat yürüyebilmesi için. Bunun da süresi doluyor. 
Belediye bu konuda çalışma yapmaktadır.

Sayın KTÜ Rektörümüz söylemişti; doğalgazın bir an önce 
kurularak, faaliyete geçmesi gerekiyor. Tabi ki Sayın Ba-
kanım, 12 maddelik bir hazırlık yapmıştık, Trabzon’un so-
runları ve çözüm önerileri şeklinde. Bunu da sizlere takdim 
edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Burada gördüklerim 
beni gerçekten çok mutlu etti.

Bizim şunu yapmamız gerekiyor: Biz Trabzon evladıyız. 
Biz buranın çocuklarıyız. Çeşitli makamlarda olabiliriz. Ba-
kan olabiliriz, belediye başkanı olabiliriz, oda başkanı ola-
biliriz ama sonuçta; hepimiz bu görevleri bitirdiğimiz za-
man birer sade vatandaşız. O nedenle iktidar ve muhalefet 
birlikte hareket etmeliyiz. Lütfen birlikte hareket edelim ve 
Trabzonumuz’un geleceğini hep beraber şekillendirelim. 
60’lı yıllarda Trabzon’da yaşan insanlar belki o günün şart-
larına göre yapabildiklerini yapmışlardır. Onlara da vebal 
yüklemeyelim. Çünkü 20 sene sonra da belki bizim de ya-
pamayacaklarımız olacak. Onlar da bize vebal yüklerler. 
Ama neden yapamadığımızı, burada konuşuyoruz. Bazı 
şeyleri de her zaman yapamıyoruz. Teşekkür ediyorum.
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