GENÇ, DiNAMiK, ÇALIŞKAN
MAÇKA’YI BiLEN BAŞKAN
Hayaller Gerçek Oluyor...

Koray KOÇHAN;
29.09.1979 yılında Trabzon’da doğdu.
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Yerel Yönetimler alanında
Yüksek Lisans yapmıştır. Şuanda YORK Üniversitesi Doktora öğrencisidir.
2004 yılında AK Parti ye üye olarak başladığı siyasi yaşamına (2005 yılında) 2. Kongrede Tanıtım ve Medya Başkanı, SKM
Başkanı ve 2008-2011 yıllarında yapılan 3. Ve 4. Olağan kongrelerde 2 dönem AK Parti Maçka İlçe Başkanı olarak görev
yapmıştır.
2013 yılında kadar görevine devam eden Sayın Koray KOÇHAN 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi.
Sayın Koray KOÇHAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sevgili Maçkalı Dostlar;
Hayaller Gerçek Olacak!!! Sloganıyla çıktığımız bu yolda Allah’a Hamd olsun ki

Hayaller Gerçek Oluyor!!!
Evet bizim Maçka’mızla ilgili çok büyük hayallerimiz ve heyecanımız hala ilk günkü aşkla devam ediyor. Gelişen, büyüyen,
güçlenen 2023, 2053 ve 2071 hedefleri koyan Türkiye vizyonunda güzel ilçemiz Maçka hak ettiği yeri hayallerden gerçeklere
dönüşmeye başlayan projelerimizle alıyor.
“75 Mahalle 75 Proje” sloganıyla yola çıktığımız 2014 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizle, vaat etmeden
yaptıklarımızla ve ilçemizi geleceğe taşıyacak projelerimizle yeniden huzurlarınızdayız.
İlk günkü aşkla ve heyecanla size hizmet etmeye büyük bir Tevazu, Samimiyet ve Gayretle devam edeceğimize sözümüz var.
Trabzon ilimizin tek turizm ilçesi olan Maçka’mızda yaşanan bir çok olumsuz olaylara rağmen siz kıymetli Maçkalı hemşerilerimle
el ele vererek bu zorlukları geride bırakmayı bildik. Emin adımlarla hep birlikte yolumuza Yılmadan, Yorulmadan, Durmadan
çalışarak devam edeceğiz.

www.koraykochan.com

Hayal Ederek
Yaptıklarımız
Hayaller Gerçek Oluyor...

PROJE 02
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ADNAN MENDERES PARKI
Sümela Otel Karşısı Park düzenlemesi kapsamından Maçka Belediyesi
tarafından baştan aşağıya yenilenen Adnan Menderes Parkı, Maçka’da
yeni bir yaşam alanı oluşturdu. İlçemize değer katan bu parkta,
kamelyalar, çay ocağı, yeni dükkanlar, biri dev olmak üzere 2 adet

Eski Hali

çocuk oyun parkı, 3 adet çeşme, bir adet kafeterya, ışıklandırma,
temiz futbol heykeli, Erkan Ocaklı Köprüsü, Şehitlik anıtı ve yürüyüş
alanları ile vatandaşlarımızın büyük beğenisi topladı.

Erkan Ocaklı Köprüsü

Dev Çocuk Oyun Parkı

/koray_kochan

0533 514 84 36

PROJE 12

www.koraykochan.com

İMAM HATİP ORTAOKULU
İlçemizin ihtiyacı olan İmam Hatip Ortaokulu için 2015 yılında Belediye
Başkanımız Koray Koçhan’ın girişimleri proje hayata geçti. Yapılan
çalışma ile 2016 yılında Maçka İmam Hatip Ortaokulu ilçemize
kazandırılmış oldu. Belediye Başkanımı Koray Koçhan, “Verdiğimiz
sözlerin arasından modern bir ortaokulda vardı. Yer konusunu
hallettikten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız

Hayaller Gerçek Oluyor...

çalışmanın ardından inşaata başladık. Kısa bir sürede Maçka İmam
Hatip Ortaokulunu ilçemize kazandırdık” ifadelerini kullandı. Çevre
düzenlemesi belediyemiz tarafından yapılan okulda ayrıca belediyemiz
okuldan desteğini çekmemiş olup, ilaveten bir Kur-an’ı kerim sınıfı da
belediyemizce yapılacaktır.

PROJE 19
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TAKSİ DURAKLARI YENİLENDİ
Turizmde önemli bir ilçe olan Maçka’mızda taksi durakları ilçemize
yakışmayan bir görüntüye sahipti. Belediye Başkanımız Koray Koçhan,
vaatleri arasında yer alan taksi duraklarının düzenlemesi projesi
hayata geçti. Yapılan düzenleme ile eski duraklar kaldırılarak yenileri

ile değiştirildi. Yeni duraklara ilçemizin tarihi yerlerinin isimleri de
verilerek ilçemize yakışan bir görüntü oluşturuldu. Durak çalışanları
Belediye Başkanımız Koray Koçhan’a yapılan çalışma için teşekkür etti.

Eski Hali
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TRABZON - MAÇKA ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI
Trabzon’un Büyükşehir olmasından sonra ulaşım hizmetleri Trabzon
Büyükşehir Belediyesine devir edilmiş fakat uzun yıllar TrabzonMaçka arası otobüs hizmetleri 20:00 ile sınırlı idi. Belediye Başkanımız
Koray Koçhan, vatandaşlarımızdan gelen talepler üzere Büyükşehir
Belediyemiz ile yaptığı görüşmeler sonucu otobüs saatlerinin en son

Hayaller Gerçek Oluyor...

21:00 olmasını sağladı. Tüm Trabzon’da artan ulaşım ücretleri ile ilgili de
görüşmeler yapan Başkan Koçhan, 2014 yılında 4 TL olan ücreti 3 TL’ye
indirtmiştir. 2019 yılında ulaşım ücretleri 4 TL olarak güncellenmiştir. 65
yaş üstü ücretsiz uygulama devam etmektedir. Minibüscü esnafımızın
sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.

PROJE 23
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OYUNCAKİSTAN ve ÇOCUK OYUN PARKLARI
2014 yılı öncesinde ilçemizin geleceği olan çocuklarımız oynayabileceği
oyun alanları olmaması büyük bir sorundu. Belediye Başkanımız
Koray Koçhan’ın söz verdiğinden fazla çocuk oyun alanlarını ilçemize
kazandırdı. Özellik Maçka merkezde 1 adet dev çocuk oyun parkının
yanı sıra Reşadiye, Fatih Mahallesi gibi bir çok oyun alanını ilçemize

kazandırdı. Esiroğlu Mahallesinde ilk kez bir oyun parkı yapan Başkan
Koçhan, özellikle çocuklara karşı ayrı bir sevgi ile hizmet ediyor. Adnan
Menderes Parkı’nda yer alan dev oyun parkı vatandaşlarımızın büyük
beğenisi topladı. Parklar kurulan kamera sistemi ile aileler çocuklarını
24 saat canlı olarak internet üzerinde izleyebiliyor.
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POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ESİROĞLU’NDA
Daha önce Trabzon’da yer alan Polis Okulu Belediye Başkanımız
Koray Koçhan’ın büyük gayretleri ile Esiroğlu Mahallemize taşındı.
Esiroğlu için bacasız fabrika niteliğinde olan Polis Okulu her yıl
öğrencileri ile Esiroğlu mahallemize büyük katkı sağlıyor. Polis
Okulunun taşınma sürecince İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu,
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, İlçe Başkanımız Sedat Kongur ile

Hayaller Gerçek Oluyor...

birlikte okulda incelemelerde bulundular. Başkan Koçhan, “Esiroğlu
mahallemize büyük bir katkı sağlayan Polis Okulunun Maçka’mıza
gelmesinde bizlerden desteklerini İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman
Soylu’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim için çok önemli bir taşınma
süreci oldu. Bakkalından dolmuşuna, tüm vatandaşlarımız için büyük
bir yatırım oldu” diye konuştu.

PROJE 26
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ESİROĞLU EK HİZMET BİNASI HİZMETTE...
Büyüyen ve gelişen Maçka Belediyesi daha iyi hizmet verebilmek
adına kapanan Esiroğlu Belediyemizin binasını kapatmayarak Maçka
Belediyesi Esiroğlu Ek Hizmeti binası olarak vatandaşlarımızın
hizmetine sundu. Bununla da yetinmeyen Başkan Koçhan, Maçka
Belediyesi Esiroğlu Ek Hizmeti binasının içinde vatandaşlarımızın en

112 Acil Servis

büyük sorunu olan 112 acil servisinin açılmasını sağladı. Kadınlarımız
için yer ayıran Başkan Koçhan, ev hanımlarının kursa gelerek, gelir
elde etmesini sağladı. Başkan Koçhan, uygun zamanlarda Maçka
Belediyesi Esiroğlu Ek Hizmeti binasında oturarak vatandaşlarımızın
sorunları dinlemek için halk günleri gerçekleştirdi.

Halk Günü
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KAPALI SPOR SALONU
27 Mayıs 2016 yılında gerçekleştirilen ihale ile Esiroğlu Mahallemizde
Kapalı Spor Salonu çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 2,518 milyon TL’ye
yapımı tamamalan Kapalı Spor Salonu Esiroğlu Mahallemizde sosyal
anlamda büyük faydalar sağlayacak. Yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Belediye Başkanımız Koray Koçhan, “ Göreve gelmeden

Hayaller Gerçek Oluyor...

söz vermiştik. Esiroğlu Mahallemizde Kapalı Spor Salonu projemizi
gerçekleştirdik. Esiroğlu Kapalı Spor Salonunda gençlerimizin spor
faaliyetleri gerçekleştirmesine imkan sağlayacak. Göreve başladığımız
günden itibaren her zaman spor, sporcu ve gençlerimizin yanında
olduk.

PROJE 29
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ESİROĞLU PARK
Esiroğlu Mahallemizde vatandaşlarımızın rahat oturabileceği, yürüyüş
yapabileceği, çocuklarını oyun parkında rahatça oynatabilecekleri,
kamelyalarda oturup çaylarını içebilecekleri, dekoratif aydınlatmaya

sahip bir peyzaj yapılmış olup Esiroğlu mahallemizin hizmetine
sunulmuştur. Bu alanda selden zarar gören eski yaya köprüsü
Belediyemizin girişimleri ile DSİ tarafından yenilenmiştir
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BULVAR ve PEYZAJ DÜZENLEMESİ
Esiroğlu Mahallemizin en büyük sorunu olan kaldırım, peyzaj ve oturma
alanı için gerekli çalışmalar başladı. Kaldırım çalışmaları tamamlanan
1. etap da bulvar ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda
Esiroğlu girişinden içme suyu tesislerine giden yol boyunca istinat
duvarları yapılmış olup, kaldırım çalışmaları 2. etapta devam edecektir.

Ayrıca Esiroğlu Merkez Camii’nden Kenan Oltan Lisesine doğru
olan yolda da kaldırım çalışmaları yapılarak 2. etap çalışmalarına
son verilecektir. Ayrıca dekoratif sokak aydınlatması çalışması da
yapılacaktır.

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Hayaller Gerçek Oluyor...
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ESİROĞLU ÇOCUK OYUN PARKI
Esiroğlu tarihinin ilk çocuk oyun parkı yapımı tamamlandı. Belediye
Başkanımız Koray Koçhan, söz verdiği gibi Esiroğlu Çocuk Oyun Parkı
yapımı tamamlandı. Çocuklarımızın gönlünce oynayabileceği oyun

parkı vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplandı. Çocuklarımız oyun
parkından gönüllerince eğleniyorlar.

Eski Hali
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ESİROĞLU SPOR’A TAM DESTEK
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, spor ve sporcunun her zaman
yanında söz verdiği gibi Esioğluspor başta olmak üzere tüm spor
takımlarımız her yıl maddi ve manevi desteklerde bulunulmuştur.

Hayaller Gerçek Oluyor...

Sadece futbol değil, Wushu, Futsal, Voleybol, Santraç ve diğer
branşlarda tüm sporcularımıza destek verilmiştir.

PROJE 35
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ÇATALTEPE ŞEHİTLİĞİ
Bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Çataltepe Şehitliği’nde her
yıl dualar ile şehitlerimizi anıyoruz. Anma programlarına dönem dönem
ara verilmesine rağmen Belediye Başkanımız Koray Koçhan, anma
programlarını tekrar başlattı. Yapılan programları daha da genişleterek

Mehter takımı, ikramlar ve Kuran tilaveti ile Şehitlerimizi saygı, sevgi ve
rahmetle anıyoruz. Ayrıca şehitliğin tam anlamıyla düzenlenmesi için
Milli Savunma Bakanlığı’yla irtibata geçilerek en kısa zamanda netice
alınacaktır.

/koray_kochan

0533 514 84 36

PROJE 36

www.koraykochan.com

İSPANYOL ANITI YENİLENDİ
Bölgemizde yer alan İspanyol Anıtı yenileme çalışmaları tamamlandı.
İspanyol Konsolosluğu ve Maçka Belediyesi arasında yapılan protokol
ile yenileme çalışmaları başlamıştı. Atasu Mahallesi pilav dağında yer

Hayaller Gerçek Oluyor...

alan anıt yenilenerek yeni görümüne kavuştu. İspanyol Ateşesi yapılan
çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Koray Koçhan’a teşekkür
etti.

PROJE 47 - 49 - 51
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MODERN TURİZM TESİSLERİ PROJESİ
Turizm tesisleşme noktasında gerekli altyapı ve destekler ile ilçemizde
tarihinin en büyük gelişmesi sağladı. Özellikle Arap turistlerin de
tercihi Maçka oldu. Doğası ve tarihi önemi ile dikkat çeken ilçemizde
turizm tesislerinin gelişmesi, yeni turistlik alanların kazanılması ile

2014 yılına göre turist sayısı rekora ulaştı. Devam eden çalışmalar
tamamlandığında 2023 yılında ilçemiz rekor turist sayısına ulaşacaktır.
(Samandıra Turizm imar planı onaylandı yatırımcı beklemekte. At safari
turlarının sayısı her geçen gün artmaktadır.)
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HAMSİKÖY SÜTLACI COĞRAFİ İŞARETİ ALINDI
İlçemizin önemli tatlarından biri olan Hamsiköy Sütlacının coğrafi
işareti alındı. Yapılan bu çalışma ile yöresel tatlarımızın tüm dünyaca
nereye ait olduklarının bilinmesi ve her yerde bu tatların satılmaması

Hayaller Gerçek Oluyor...

için gerçekli çalışma başlatıldı. Özellikle turistlerin büyük ilgisini çeken
Hamsiköy Sütlacının coğrafi işaret alımı töreni gerçekleştirilerek Tescil
Belgesi Esnaf Odamıza teslim edildi.

PROJE 53
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YENİ TURİZM TESİSLERİ KAZANDIRILDI
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan turistik mevkiilere yeni turizm
tesisleri kazandırdık. Maçka’mızı ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin ilçemizde daha çok konaklamasını ve onlara hizmet eden
personelin istihdam edilmesini sağladık. Bu proje kapsamında 12

adet turizm amaçlı mevzi imar planları yapılmış olup 4 adet imar planı
da yapım aşamasındadır. Bu projemizle 11 adet yeni otel ve 9 adet
konaklama ve tesisi ve pansiyon ilçemize kazandırılmıştır.
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SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞINA DESTEK
1- Hamsiköy Vadisinde 30 çiftçimize 6şar adet toplamda 180 adet
Holstein ırkı büyükbaş hayvan verildi.
2- Atasu Vadisinde 9 çiftçimize 2şer adet jersey ırkı büyükbaş hayvan
verildi
3- Genç çiftçi projesi kapsamında ilçemizde toplamda, 29 çiftçimize
126 adet büyükbaş hayvan, 14 çiftçimize toplamda 500 adet küçükbaş
hayvan verildi. Ayrıca 1 çiftçimize proje kapsamında ahır yapımı ve
hayvan alımı için 30.000 TL hibe desteği verildi.
4- Esiroğlu Bahçekaya Mahallemizde %50 hibeli Açık Süt Sığırcılığı ahırı
yapıldı.
5- 2016-2017 yıllarında ilçemizde buzağı desteklenmesi kapsamında;
- 2016 yılında 1053 yetiştiricimize 2325 buzağı için toplam 810.000 TL
destek verildi.
- 2017 yılında 1338 yetiştiricimize 2632 buzağı için 1.444.000 TL destek
verildi.

Hayaller Gerçek Oluyor...

- 2018 yılı 1. Dönem buzağı destekleme kapsamında 605 çiftçimize 1302
buzağı için 716.100 TL ödemesinin yetiştiricilerin hesabına aktarılması
ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.
6- Anaç koyun-keçi desteklemesi kapsamında;
- 2017 yılında 30 yetiştiricimizin 7017 adet anaç koyunu için 175.425 TL
- 2018 yılında 38 yetiştiricimizin 6198 adet anaç koyunu için 154.950 TL
7- İlçemizde arılı kovan desteklemesi kapsamında;
- 2016 yılında 12556 adet arılı kovan için 109 arıcımıza toplam 125.560 TL
- 2017 yılında 13427 adet arılı kovan için 118 arıcımıza toplam 134.270 TL
destekleme ödemesi yapılmıştır.
Tarım Bakanlığı’mıza ilçemize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.

PROJE 58
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ORMAN ÜRÜNLERİ MARKALAŞIYOR
Orman ürünlerinde önemli bir yere sahip ilçemizde Orman Ürünlerimizin
markalaşması için Orman İşletme ve Üreticilerimizi ile yapılan
protokol gereği üreticilerimiz desteklenmektedir. Maçka ilçemiz
sınırlarında her yıl 53.000 m3 orman envali üretilip ekonomimize 6,5

milyon TL katkı sağlamaktadır. Ayrıca 400 tane sertifikalı işçiye iş
imkanı sağlamaktadır. Yurt dışına palet ihracatı yapan tesislerimiz
mevcut olup, araştırma ormanlarına sahip olan ilçemizde üniversite
öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamaktadır.
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ESİROĞLU BAYAN MESLEK EDİNDİRME KURSU
Kadın Eğitim ve İstihdamı Derneği Maçka Halk Eğitim Müdürlüğü ve
Maçka Belediyesi ortak protokülü kapsamında Esiroğlu Mahallemizde
“Girişimci Kadın Projesi” hayata geçirildi. Yüzlerce kadının meslek
edinmesi sağlanarak proje kapsamında elde ettikleri ürünler satılarak
ayrıca belediyemizce satın alınarak aile bütçelerine katkı sağlandı.

Hayaller Gerçek Oluyor...

Maçka Belediyesi Esiroğlu Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen
projenin elektrik, ısınma gibi her türlü giderleri belediyemizce
karşılanmakta olup 2019’un Mayıs ayından itibaren Maçka Belediyesi
tarafından oluşturulan reyonlarında satılmaya başlanacaktır.

PROJE 60
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SICAK GÖNÜLLER İNŞA ETTİK
Belediye Başkanımız Koray Koçhan’ın en önemli projeleri arasında
yer alan “Her Mahalleye bir ev” sıçak yuvam projesi kapsamında
maddi durumu olmayan, kötü koşullarda yaşam mücadele veren
vatandaşalarımıza yeni ev yaparak teslim etti. 2014 yılında başlayan

proje kaspamında 6 adet ev vatandaşlarımıza teslim edildi. Ayrıca
birçok vatandaşımıza da malzeme yardımı yapılarak destek sağlandı.
Proje kapsamında ev yapım çalışmalar devam etmektedir. Milletimizin
her zaman yanındayız.

Eski Hali

Yeni Hali
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AŞEVİ HİZMETİ
Maçka Belediyesi tarafından eski düğün salonundan kurulan mutfak
ile aşevi oluşturulmuş. Fakat talep olmaması nedeniyle kurulan Mutfak
Ramazan etkinliklerinde yemek yapımı için kullanılmıştır. Maçka

Hayaller Gerçek Oluyor...

Belediyesi aşevi ile ilgili talep olması halinde 500 kişiye yemek verme
imkanı sağlayabilecek niteliğe kavuşmuştur.

PROJE 62
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SOSYAL MARKET KURULDU
Belediye Başkanı Koray Koçhan’ın vaatleri arasında yer alan
“Maçkkakart” projesi, 4 yıldan beri gerçekleştirilmektedir. İhtiyaçlı
vatandaşlarımıza kumanya paketi vermek yerine sosyal marketten

istediği gıdayı veya kıyafeti rahatça alabilmesi sağlanmıştır. Sosyal
Marketimiz İhtiyaç sahibi ailelerin rencide etmeden sosyal belediyecilik
anlayışı ile hizmet etmeye devam etmektedir.
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VATANDAŞLARIMIZI UMREYE GÖNDERDİK
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, vaatlerini bir bir yerine getiriyor.
“Umre Projesi” adı altında hayırsever işadamlarımızın desteği
ve Belediyemizin öncülüğünde maddi durumu elvermeyip kutsal
topraklara gidemeyen vatandaşlarımızı Umreye göndererek hayır
dualarını aldık. Başkan Koçhan, “Proje 63. Yani seçimden önce kutsal

Hayaller Gerçek Oluyor...

toprakları görmeye imkanı olmayan büyüklerimi kutsal topraklar ile
buluşturma sözü vermiştik. Şükürler olsun ki bu sözümüzü yerine
getiriyoruz. Özellikle bu projemize destek olan işadamlarımıza teşekkür
ederim.

PROJE 64
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GEZELİM GÖRELİM
Belediyemizde dönem dönem il dışı olmak üzere gerek bayanlara
gerekse öğrencilere Çanakkale başta olmak üzere geziler düzenlenmiş
olup ilimiz sınırları içerisinde Kur’an Kursu öğrencilerimize, bayanlara,

halk eğitim merkezi öğrencilerimize ve de öğrencilere Uzungöl, Zigana
Dağı, Hamsiköy, Çakırgöl, Kadıralak Yaylası Trabzon merkez başta
olmak üzere bir çok yere “ücretsiz” geziler düzenledik.
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RAMAZANA TAT KATTIK
Maçka Belediyesi tarafından 2014 yılından itibaren her yıl düzenlediği
Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. İlçedeki 100. Yıl Parkı’nda
gerçekleştirilen etkinliklere katılan her yaştan vatandaşlar unutulmaz
Ramazan akşamları yaşıyor. Hacivat-Karagöz, skeçler, yarışmalar,
tiyatro oyunları, Levent Kasap’ın hazırlayıp sunduğu Levent Abinin

Hayaller Gerçek Oluyor...

Sihirli Dünyası adlı gösteri, tasavvuf ve sema gösterileri, ateş
gösterileri, fasıl dinletileri, Mehteran gösterisi gibi programların yer
aldığı etkinlikler ilgi ile takip ediliyor. Ayrıca oluşturduğumuz seyyar iftar
çadırlarıyla Ramazan Günlerinde mahallelerimizde vatandaşlarımızla
birlikte iftar yaptık.

PROJE 66
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EĞİTİME TAM DESTEK VERDİK
Maçka Belediyesi eğitime tüm desteğini veriyor. Öğrencilerimize
kırtasiye, spor malzemesi, giyim, hafta sonu kursları için ulaşım,
başarılı öğrencilere burs ve ödüller gibi birçok desteği veriyoruz.
Mümkün oldukça öğrencilerimiz ile beraber olan Belediye Başkanımız

Koray Koçhan, özellikle çocuklarımızdan gelen tüm talepleri karşılıyor.
Ayrıca üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize
hayırsever iş adamları tarafından burs verilmesini sağlıyoruz.
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DEV MAKİNA PARKI KURDUK
Belediye Başkanımız Koray Koçhan’ın talimatı ile Maçka Belediyesi
Makine Parkı yenilendi. Yetersiz seviyede olan makine parkına
eklediğimiz iş makinalarıyla 2 adet Greyder, 1 adet silindir, 1 adet loder
(kepçe), 1 adet forklift, 5 adet beko loder, 1 adet Paletli eskavatör, 1

Hayaller Gerçek Oluyor...

adet lastik eskavatör, 1 adet Salkasa, 5 adet çöp kamyonu, 1 adet
sokak süpürme aracı, 11 adet kamyon ile Trabzon’un en büyük makine
parklarından bir tanesine ulaşılmış oldu. Makine parkımız büyümeye
devam ediyor.

PROJE 71
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YENİLENDİ
2014 öncesinde 1 adet çöp kamyonuyla verilen temizlik hizmetleri 2014
sonrasında bizimle beraber 5 çöp kamyonu 1 adet sokak süpürme
aracı ile verilmeye başlandı. Şuan zabıta müdürlüğümüze bağlı olarak
temizlik hizmetlerinde çalışan 20 personelimizle halkımıza hizmet

etmeye devam ediyoruz. Ayrıca dönemsel olarak İŞ-KUR ile beraber
ortak yürüttüğümüz çevre temizlik projeleriyle ilçemizin temizliğine
azami önem gösteriyoruz.

Eski Çöp Kamyonu
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ÖRNEK KONUT PROJELERİ
Maçka Belediyesi olarak kaçak yapılaşmayı önlemek adına gerekli
çalışmalar başlatılmış olup. Ev yaptırmak isteyen vatandaşlarımız için
20 adet örnek konut projesi hazırlanmıştır. İlçemizin mimarı yapısına
uygun bir şekilde tasarlanan örnek konut projeleri vatandaşlarımıza

Hayaller Gerçek Oluyor...

ücretsiz olarak 2014 yılından bugüne kadar verilmektedir. Yapılan bu
çalışma ile mahallelerimizde köylerimize ve yaylalarımızdan, mimarı
kirliliğin önüne geçmeye çalıştık.

Yaparken
Hayal Ettiklerimiz
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER TEPESİ (BAYRAKTEPE)
İlçemizden en güzel gözüken tepelerden birinde, bayrak direğinde
dalgalanan ayyıldızlı al bayrağımızın göndere çekilmesini bir proje
olarak ele aldık. 15 Temmuz sabahında bayrağımızı ilk kez göndere

çektik. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına yaptığımız
tesiste seyir terası, sosyal tesis, kamelyalar, kafe ve konaklama tesisi
bulunmaktadır.
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DOĞALGAZ MAÇKA’DA
Başkan Koçhan, Aksa Doğalgaz yetkilileri ile bir araya gelerek
Doğalgaz çalışmasına start verdi. İlçemizdeki hava kirliliğini en aza
indirecek olan bu çalışmayla ilk etapta Şht. Halit AVCI caddesinden
belediyemize kadar olan kısımdaki ev ve işyerleri yararlanacak olup
2019 yılı içerisinde Reşadiye mahallesi, Fatih mahallesi başta olmak

Hayaller Gerçek Oluyor...

üzere ilçemizin diğer noktalarına da bu çalışmamızı ulaştıracağız.
2019-2020 kışında tüm Maçka merkez doğalgaza kavuşmuş olacak.
Bu çalışmayla beraber Şht. Halit AVCI caddemizde sokak aydınlatma,
bina iyileştirme ve yolu tek şeride düşürecek olan kaldırım çalışmamız
gerçekleştirilecektir.
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MAÇKA RENGARENK OLUYOR
2014 yılından itibaren belediyemizce yapılan çalışmayla Atatürk
caddemizdeki yeraltı şebekesine sahip sokak aydınlatmaları
başta olmak üzere Adnan Menderes ve Turgut Özal parkının yanı
sıra Bayraktepe’yle beraber dekoratif aydınlatma çalışmalarımız

devam etmektedir. Aynı dekoratif aydınlatma çalışmamız Esiroğlu
mahallemizde de başlamış olup teknik olarak uygun yerler
bulunmasıyla devam edecektir.
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TOKİ BİNALARINI TESLİM ETTİK
2008 yılında talep toplanmasına başlanılan ve bir türlü bitireleyen
TOKİ konutları Belediye Başkanımız Koray Koçhan’ın girişimleri ile 4 yıl
içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen kura
çekimi ile hak sahipleri belli olurken, yıllardır mağduriyet yaşayan
vatandaşlar Başkan Koçhan’a teşekkür ettiler. 144 adet konutta
vatandaşlarımız oturmaya başladı. Belediye Başkanımız Koray Koçhan,

Hayaller Gerçek Oluyor...

“Göreve geldiğimizde TOKİ konutları büyük sorundu. Vatandaşlarımızın
en büyük şikayetlerinden bir tanesiydi TOKİ konutlarının bitirilemesi.
Vatandaşlarımız yıllarca mağdur olmuşlardı. Ankara’da gerekli
görüşmeleri yaparak çok uğraş verdik. Çok şükür ki sorunu çözdük ve
vatandaşlarımızın dairelerini teslimini sağladık. Hak sahiplerine hayırlı
olsun” dedi.
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100. YIL PARKI YENİLENDİ
Belediyemiz yap-işlet-devret mantığıyla ilçemize yeni bir düğün
salonu kazandırdı. İşletmeci 9 yıllığına işletmek kaydıyla düğün
salonunu yapmış ayrıca her ay da 3500 TL kira ödemek kaydıyla
düğün salonunu yaparak teslim etmiştir. bu alanda çay bahçesi, 4 adet

hediyelik eşya reyonu da (halk eğitimdeki vatandaşlarımızın ücretsiz
kullanacağı) maçkamızın hizmetine sunulmuştur. yine burada bulunan,
yapıldığından beri hiç yenilenmeyen Atatürk anıtı da belediyemiz
tarafından yenilenmiştir.

Eski Hali
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MAÇKA BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
Maçka Belediyesi Kültür Merkezi yapımı devam ediyor. Projesi
tamamlanan ve gerekli alt yapı çalışmaları da tamamlanarak inşaat
yapımı devam eden Maçka Belediyesi Halil İbrahim Atmaca Kültür
Merkezi hakkında bilgi veren Belediye Başkanımız Koray Koçhan, Kültür
Merkezimizde Sinema salonu, büyük konferans ve tiyatro salonu, sergi

Hayaller Gerçek Oluyor...

alanları ve kafeteryadan oluşacak olup kültür merkezimizde nikahların
kıyıldığı, ilçe kütüphanesini de içinde barındıran ve düzenlenecek
etkinliklerle yaşayan bir alan olacak. Halkımızın sosyal ve kültürel
anlamdaki önemli bir eksiğini gidermiş olacağız.
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KAPALI OTOPARK ve PAZAR YERİ
İlçemizin en büyük sorunu olan otopark sorunu ile ilgili tüm çalışmalar
tamamlanmış olup, ihalesi gerçekleşti. Başkan Koçhan’ın vaatleri
arasında yer alan otopark ve kapalı pazar yeri inşaatına başlandı. Bu
projeyle beraber kısmen otopark sorunu olmak üzere özellikle soğuk

ve yağmurlu havalarda hem pazar esnafımızın hem de halkımızın
rahatça pazar alışverişini yapabilecekleri bir alan kazanılması
amaçlanmaktadır.
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BETONLAMA ÇALIŞMALARINDA REKOR
Maçka Belediyesi yol yatırımı konusunda 4 yılda rekor beton
yatırımı gerçekleştirdi. Toplamda 85.000 m3 betonlama çalışması
gerçekleştiren Maçka Belediyesi son 10 yılın en büyük betonlama
çalışmasını yaptı. Yapılan betonlama çalışmasının maliyeti ise

Hayaller Gerçek Oluyor...

25.000.000 TL tuttu. Belediye Başkanı Koray Koçhan, betonlama
çalışmalarında bizden desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir
belediyemiz başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve İç İşleri
bakanımız sayın Süleyman Soylu’ya teşekkürlerimizi sunarız.

www.koraykochan.com

TÜM MAHALLE YOLLARININ KAPLANMASI
Maçka Belediyesi 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği asfaltlama
çalışması ile Maçka’da tarihi yol yatırımı gerçekleştirdi. 4 yıllık süreçte
71.000 ton asfaltlama çalışması ile 20.000.000 TL’lik yatırım yapıldı.
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, “İlçemizin en önemli sorunu
yol sorunuydu. Tüm mahallerimizde yol sorunları mevcuttu. Göreve
başladığımız gün önce makine parkımızı güçlendirdik. Oluşturduğumuz

ekibimizle kendi asfaltımızı serebilecek kabiliyete kavuştuk.. Geldiğimiz
süreçte Maçka’mızda 49.500.000 TL’lik yol ve üstyapı yatırımı
gerçekleştirdik. Bir çok mahallemizde ki yol sorunlarını giderdik. “Bizim
ne imkanımız varsa vatandaşımızındır” mantığıyla yol, beton, parke,
çalışmalarımız devam edecek.
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MAHALLELERİMİZ

YILLAR

ASFALT (Ton)

BETON m3

MAHALLELERİMİZ

YILLAR

ASFALT (Ton)

BETON m3

AKARSU

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.620 TON

220 m3

COŞANDERE

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.550 TON

450 m3

AKMESCİT

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.200 TON

220 m3

ÇATAK

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

250 TON

278 m3

ALATAŞ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.380 TON

2.885 m3

ÇAYIRLAR

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

250 TON

2.280 m3

ALAÇAM

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

400 TON

230 m3

ÇEŞMELER

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

400 TON

ALTINDERE

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

750 TON

552 m3

ÇIRALI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

300 TON

1.152 m3

ANAYURT

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

450 TON

310 m3

DİKKAYA

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.130 TON

900 m3

ARDIÇLIYAYLA

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.500 m3

ERGİN

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

ARMAĞAN

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.370 TON

325 m3

ESİROĞLU

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

8.220 TON

1.635 m3

ATASU

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.900 TON

3.831 m3

GAYRETLİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.150 TON

1.510 m3

ATASU GRUP YOLU

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

4.420 TON

1.000 m3

GÜNAY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

500 TON

230 m3

BAKIMLI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.650 TON

370 m3

GÜRGENAĞAÇ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.450 TON

680 m3

BAKIRCILAR

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

910 TON

760 m3

GÜZELCE

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

450 TON

2.110 m3

BARIŞLI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.500 TON

600 m3

GÜZELYAYLA

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

90 TON

1.680 m3

BAĞIŞLI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

850 TON

1.320 m3

HAMSİKÖY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

750 TON

1.795 m3

BAŞAR

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.050

2.130 m3

HIZARLI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.750 TON

1.630 m3

Hayaller Gerçek Oluyor...

700 m3
KURU BETON ÇALIŞMASI

4.530 m3
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MAHALLELERİMİZ

YILLAR

ASFALT (Ton)

BETON m3

MAHALLELERİMİZ

YILLAR

ASFALT (Ton)

BETON m3

KAPUKÖY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.400 TON

1.140 m3

SINDIRAN

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

4.670 TON

585 m3 + 7.051 m3

KAYNARCA

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

3.570 TON

1.670 m3

SU KENARI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

KIRANTAŞ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

500 TON

1.500 m3

ŞİMŞİRLİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

700 TON

720 m3

KOZAĞAÇ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.050 TON

TEMELLİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

250 TON

2.110 m3

KUŞÇU

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

370 TON

240 m3

YAYLABAŞI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

KÖPRÜYANI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

500 TON

500 m3

YAZILITAŞ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

840 TON

240 m3

KİREMİTLİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

910 TON

660 m3

YAZLIK

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.070 TON

920 m3

MATARACI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.270 TON

990 m3

YENİKÖY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

OCAKLI

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

490 TON

2.240 m3

YUKARIKÖY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

ORMANÜSTÜ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

400 TON

Ortahisar belediye
başkanımız Ahmet Metin
genç’in mahallesi olup
asfaltlama çalışmalroı
Ortahisar belediyemizce
yapılmıştır.

YÜZÜNCÜYIL

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

800 m3

ORMANİÇİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.630 m3

ZAFERLİ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

870 m3

ORTAKÖY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

600 TON

2.370 m3

GÜNEY

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.250 TON

OĞULAĞAÇ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

600 TON

3.440 m3

MERKEZ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

3.550 TON

ÖRNEKALAN

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

1.110 TON

1.550 m3

YEŞİLYURT

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

700 TON

SEVİNÇ

2014 - 2018
YILLARI
ARASI

2.450 TON

1.720 m3

KURU BETON ÇALIŞMASI

600 m3

945 m3 + 6.353 m3
KURU BETON ÇALIŞMASI

1.785 m3

200 TON
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430 m3
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OKULLARIMIZDAN DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEDİK
1- CE-Zİ-NE KARDEŞLER İLKOKULU
Çocuk Parkı yapımı tamamlandı
Temizlik malzemeleri verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Okul kapısı yaptırıldı
Yemekhaneye malzeme desteği verildi
Spor malzemesi verildi
2- CUMHURİYET ORTAOKULU
Yemekhanesinin alt zemini seramik yapıldı.
Bocce takımına eşofman alındı.
Temizlik malzemeleri verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Ana sınıfı için dolap ve masa yapımı tamamlanarak
okulumuza teslim edildi
Spor malzemesi verildi
Bahçe asfalt çalışması yapıldı
3- MAÇKA ANAOKULU
Anaokulumuzun kötü durumda olan bahçesi yenilendi
Kauçuk zemin yapımı tamamlandı
Dekoratif aydınlatma yapıldı
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
4- ÇATAK İLKOKUL VE ORTAOKULU
Okul Bahçesi giriş kapısı yapıldı
Okul yemekhanesi tamamlanarak hizmete açıldı
Parke çalışması tamamlandı
Temizlik malzemesi verildi
Oyun parkı yapıldı
Satranç sınıfı yapıldı
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
Anasınıfı alt laminant zemin ve dolap çalışması yapıldı
5- EREN BÜLBÜL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Kapı giydirmeleri yapıldı. (12 adet)
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
Kütüphanelerine kitap desteği verildi
Hayaller Gerçek Oluyor...

Çanakkale okul gezisi düzenlendi
6- İMAM HATİP ORTAOKULU
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Konferans salonu yapımı desteklendi
Masa ve bilgisayar desteği verildi
Spor malzemesi verildi
Kur-an’ı Kerim sınıfı yapılacak
7- BAŞAR İLKOKUL VE ORTAOKULU
Okul bahçesi asfaltlama çalışması tamamlandı
Oyun Parkı yapımı tamamlandı
Çevre düzenlemesi tamamlandı
Ana sınıfı için dolap ve masa yapımı tamamlanarak
okulumuza teslim edildi
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
8- KONAKLAR İLKOKULU VE ORTAOKULU
Okulumuzun Yemekhanesi için masa, sandalye, seramik,
fayans, temin edilerek yapımı tamamlandı
Öğretmenler odasına dolap ve lavabo yapıldı.
Anasınıfının alt zemini laminant çalışması tamamlandı
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
9- ESİROĞLU ŞEMA İLKOKULU VE ORTAOKULU
Okulun arka tarafında duvar yapımı tamamlandı.
Öğretmenler odası boyanarak yeniden düzenlendi.
Öğrenciler için masa tenisi makinesi alındı.
Bahçe düzenlemesi gerçekleştirildi
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
Sınıflara perde çalışması yapıldı
Özel eğitim sınıfına laptop ve kanepe alındı
10- ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Okul bahçesine kamelya koyuldu.
Çeşme yapıldı

Küçük çöp kutusu verildi. (3 adet)
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
11- KAYALAR ANADOLU TEKNİK VE SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Okulun arka bahçesinde parke çalışması tamamlandı
Yeni kamelyalar yerleştirildi.
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
12- KENAN OLTAN LİSESİ
Çevre düzenlemesi tamamlandı
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Spor malzemesi verildi
Sınıflara perde verildi
13- MAÇKA MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ
2 adet kamelya
Spor malzemesi verildi
Temizlik malzemesi verildi
Öğrencilerimize Kırtasiye malzemesi hediye edildi
Ayrıca;
- Bütün okulların eğitim-öğretim sezonu öncesi bahçeleri
temizlenerek, eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.
- İlçe içerisinde dönem dönem yapılan yarışmalarda
dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
- Okulların sosyal faaliyet gezi ve çeşitli etkinlikleri için
gelen otobüs talepleri karşılandı.
-Okulların kalorifer atıkları düzenli olarak
bahçelerinden alınarak okul bahçeleri temizlendi.
- Başarılı öğrencilerimize burs verdik

okul

www.koraykochan.com
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MAÇKA BELEDİYESİ PARKE TESİSİ
Maçka Belediyesi kendi parkesini kendi üretiyor. Belediye Başkanımız
Koray Koçhan talimatı ile kurulan parke fabrikası ile Maçka’mızı
baştan sona yeni parke ile güzelleştiriyoruz. Belediye Başkanımız
Koray Koçhan, “Belediyemizce kendi parke tesisimizi kurarak
mahallelerimizdeki bütün ara kolları parke yapmak için çalışma

Hayaller Gerçek Oluyor...

başladık. Bordür, oluk, renkli parke başta olmak üzere 20x40vrenkli
taşlar üretmekte olup camiiler, yollar, okul bahçeleri yenilenmiş, ayrıca
vatandaşlarımızın da hizmetine sunulmuştur. Aylık 4500 metrekareye
yakın parke üretimi gerçekleştirebiliyoruz.” şeklinde konuştu.
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SOKAKLARIMIZ YENİLENİYOR
Maçka Belediyesi 2 Milyon TL’ye kurduğu parke tesisi ile kendi
parkesini üreterek Mahallelerde, camilerde, okullarda, sokaklarda
vatadaşlarımızın ihtiyacı olan tüm yerlerde parke çalışması
gerçekleştiriyor. 2016 yılında kurulan Maçka Belediyesi Parke Fabrikası
bugüne kadar 4.5 Milyon TL değerinde parke çalışması gerçekleştirdik.

İlçemizde 150.000 m2’lik parke üreterek Maçkalıların hizmetine
sunduk. Parke üretimi son sürat devam ederken, vatandaşlarımızın
talepleri belediyemizde toplarak vatandaşklarımıza parke veriliyor.
Önümüzde ki yıllarda parke çalışmalar devam edecek.
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TURGUT ÖZAL PARKI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Eski hali ile hem bakımsız hem de ilçemize yakışmayan görüntüsü ile
Turgut Özal parkı baştan aşağıya yenilendi. Maçka’nın yeni bir meydana
kavuşması amacı ile yenilenen Turgut Özal Parkı, vatandaşlarımız
rahat oturabileceği, çay içebileceği bir alan oldu. Ayrıca burda bulunan

şehitlik anıtımız da tamamen yenilenmiştir. Projenin yapımında eski
halinden daha da genişletilen Turgut Özal Parkı vatandaşlarımızın
büyük beğenisi topladı.

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali

Hayaller Gerçek Oluyor...
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ÜCRETSİZ WİFİ
Maçka Belediyesi olarak teknolojiyi yakından takip ederek,
vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için tüm çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Özellikle gençlerimiz için önemli olan internet
hizmetini üçretsiz olarak sunuyoruz. Turgut Özal Parkı’mızda isteyen
tüm vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanabilir.
HAYIRLI OLSUN
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, “Bir çok alanda vatandaşlarımız
için ilk olacak yatırımlara imza attık, atmayada devam ediyoruz. Hiç
kuşku yok ki gelişen ve büyüyen Türkiye’de teknoloji ve internet her
gecen gün yenileniyor. Artık internet bir ihtiyaç haline geldi. Bizlerde
yaptığımız bu çalışma ile vatandaşlarımıza üçretsiz internet hizmeti

veriyoruz. İsteyen vatandaşlarımızım Turgut Özal Parkı’nda akıllı
telefonları ile internet hizmetinden yararlanabilir. Özellikle Maçka’mızın
meydana hali getirdiğiniz Turgut Özal Parkı’nda vatandaşlarımızın
oturabileceğiz, çay içecebileceği ve internete bağlanabileceği
bir alan yarattık. Maçka’da ilk olacak tüm çalışmaları yaparak
vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.
NASIL KULLANABİLİRİM?
Akıllı telefonunuzdan WİFİ alanını açarak “Maçka Belediyesi” ağına
bağlanın önünüze çıkan sekmede TC kimlik numaranızı ve bilgilerinizi
girdikten sonra “Giriş yap” seçeneğine dokunun ve üçretsiz interneti
kullanmaya başlayın.

/koray_kochan

0533 514 84 36

www.koraykochan.com

HER MAHALLEYE OYUN PARKI
Mahallele ziyaretlerinde bir çocuğun Belediye Başkanı Koray Koçhan’a
yazdığı mektupta oyun parkı istemişti. Başkan Koçhan, hemen isteği
yerine getirerek oyun parkı yapmıştı. Ardından Belediye Başkanı
Koray Koçhan’ın talimatı ile 24 mahallemizde çoçuk oyun parkları
yapımını başlanıldı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan
projede okullara, mahallelerimize oyun parkları yapımı tamamlandı.

Hayaller Gerçek Oluyor...

Belediye Başkanımız Koray Koçhan, “Göreve geldiğimizde ilçemizde
çocuk oyun parkı yoktu. Biz 24 mahallemizde Maçka’da 1 adet dev
çocuk oyun parkı ve ihtiyaçı olan tüm yerlere çocuk oyun parkı
yapımını gerçekleştirdik. 30’a yakın oyun parkını ilçemize kazandırdık.
Çocuklarımız için her zaman tüm imkanlarımızılarımız ile çocuklarımızın
yanındayız. Çocuk oyun parklarımızı yapmaya devam edeceğiz.

www.koraykochan.com

Maçka Belediyesi 15 Temmuz’a inat 15 çocuk oyun parkı yaptı.
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BİZDE HER GÜN HALK GÜNÜ!!!
Maçka Belediye Başkanımız Koray Koçhan, halkımızla ve isteyen herkes
ile bir araya gelmesinden vatandaşlarımızın memnun olduğunu ifade
etti. Maçka Belediye Başkanlığının tüm kapıları halkımıza her zaman
açık olup, her gün her saat Başkanımız makamında olduğu sürece

Hayaller Gerçek Oluyor...

randevusuz olarak ziyaret edebileceklerini vurguladı. Vatandaşlarımızı
dinleyip gelen talepler üzerine hemen gerekli yerlere talimatlar veren
Koray Koçhan halkımızın tüm sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap
vermek için her zaman vatandaşlarımızla beraber.
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MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ
Muhtarlarımızı kendisine mesai arkadaşı olarak gören Koray Koçhan,
ilçede yapılan tüm hizmetlerde muhtarlarımız ile birlikte çalışıyor. Her iki
ayda bir düzenli olarak yapılan toplantılarda konuşan Maçka Belediye
Başkanı Koray Koçhan, yapılan çalışmaları ve çalışma programı

hakkında bilgiler verip fikir alışverişinde bulunuyor ve muhtarlarımızın
bizim elimiz ayağımız olduğunu belirtiyor. Her yıl da Razaman ayında
muhtarlar ve eşleriyle iftar yemeği programında bir araya geliyor.
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ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAMİİ
Sanayi esnafımızın yıllardan beri talep ettiği cami ve şadırvan isteği
Belediye Başkanımız Koray Koçhan tarafından yerine getirildi. Bölgede
yapımı tamamlanan cami ve şadırvan ile hem beş yıldız konutları için,
hemde sanayi esnafımızın için büyük bir yatırım oldu. Tarihi mimarımıze
uygun şekilde yapılan cami açılışına yoğun bir katılım gerçekleşti.
Maçka Belediyesi’nin meclis toplantısında alınan karar ile 2017 yılında
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şehit olan ilçemizin evladı Eren Bülbül’ün ismi verildi. Alınan bu karar
ile Şehit Eren Bülbül Camii ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine
açıldı. Yapıldığı bölge itibarı ile hem esnafımız hemde vatandaşlarımız
camimizde ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. Şehit Eren Bülbül Camii
ilçemize hayırlı olsun.
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İyi ki Varsın Eren...
Seni ve senin anlatmak istediklerini asla unutmayacağız!...

/koray_kochan

0533 514 84 36

www.koraykochan.com

ŞEHİT MEZARLARI
İlçemizdeki tüm Şehitlerimizin mezarları Maçka Belediyesi tarafından
temizlenerek, çiçek dikimi, bayrak direklerinin boyanması, bayrak
yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmaları yılda 2 kere düzenli olarak
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yapılmaktadır. Ayrıca Düzenli olarak da şehit ailelerini ziyaret eden
Başkan Koçhan, vatanımız uğruna can veren şehitlerimizden dualarını
eksik etmediğini ve ailelerinin her daim yanında olduğunu ifade ediyor.
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SAAT KULESİ
Maçka Belediyesi ilçemize Maçka Meydanı kazandırabilmek adına
yenilediği Turgut Özal Parkı’nın ardından Saat Kulesi’nin ilçemize
kazandırdı. Belediye Başkanımız Koray Koçhan, “Saat kuleleri her

zaman şehirlerin meydanlarını simgelemiştir. Maçka’mızın saat kulesi
ile güzel bir meydan alanı oluşturduk” dedi.
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SEYİR TERASLARI AÇILDI
Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi’nde bulunan ve restorasyon
çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerine kapatılan Sümela Manastırı’nda
restorasyon çalışmaları devam ederken, ziyaretçilerin manastırı
karşıdan net görebilmeleri için bölgeye hakim yamaca yapılan
seyir terasları hazır hale getirildi. Ziyaretçileri alana dağıtabilmek,
doğaya daha da hakim olabilmelerini sağlamak amacıyla manastırı
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karşı noktadan gören Seslikaya mevkiine inşa edilen seyir terasları
sayesinde ziyaretçiler karşı noktadan manastırı rahatlıkla görebilecek.
2016 yılında hazırlanan projede toplam yürüyüş yolu 11.1 kilometre
olurken, iki noktada seyir terası ve iki seyir terasının arasındaki 550
metre yolun kaplanması gerçekleştirildi.

www.koraykochan.com

AYA VARVARA ZİYARETE AÇILDI
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı’nın girişinde
bulunan ve yaklaşık 18 ay önce restore edilen Aya Varvara Kilisesi, yerli
ve yabancı turistlerden rağbet görüyor. Tarihi Sümela Manastırı’nın
kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları dolayısıyla ziyarete
kapatılmasının ardından, turizme alternatif olarak restore edilen Aya
Varvara Kilisesi, bölge turizminde kısa sürede adından söz ettirmeye

başladı. Bölgeye gelen turistlerin son zamanlarda ilk uğrak mekanları
arasında yer alan kilise, misafirlerine seyir terası sayesinde Sümela
Manastırı’nı daha yakından görme imkanı sağlamakta olup, kilise
içerisinde Sümela Manastırı’nın tarihinin 6 dilde anlatıldığı sinevizyon
gösterisi izletilmektedir.
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FUARLARDA MAÇKA’ YA YOĞUN İLGİ
2014 yılından bu güne kadar düzenlenen tüm Trabzon Tanıtım
Günleri’nde Maçka Belediyesi olarak yerimizi aldık. İlçemizi tanıttığımız
standımızda tüm misafirlerimize coğrafi işaretli ürünümüz olan
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Hamsiköy sütlacı başta olmak üzere çeşitli hediyeler taktim ettik.
Maçkalı hemşehrilerimizce yoğun ilgi gören standımız estetiği ve
dizaynıyla hemşehrilerimizin gurur kaynağı oldu.
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Maçka Yurt içi ve Yurt dışı fuarlarında tanıtıldı.
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SPORA DESTEK
5 adet spor kulübü bulunan Maçka’da belediye olarak takımlarımız
malzemelerini destekliyoruz ve ulaşımlarını sağlıyoruz. Özellikle
gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtararak spora
yönlendirmek için tüm gayretimizi veriyoruz. Sadece futbol değil,
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basketbol takımı, wushu, bayan futbol takımı, voleybol takımı, ilçemizde
spor anlamında ne varsa belediye olarak bütçemizin elverdiği şekilde
tüm desteğimizi vermeye devam ediyruz.
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ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Maçka Belediyesince 3. sü düzenlenecek olan Fotoğraf yarışmasıyla
Maçkamızın tarihi ve doğal güzelliklerinin profesyonellerce
fotoğraflanması sağlanmış olup katalog haline getirilerek, ilçemizin

tanıtımına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Trabzon ilçeleri arasında
düzenlenen fotoğraf yarışmalarında en çok ilgiyi gören ve en çok
fotoğrafla katılım sağlanan yarışma olması ilçemiz adına gurur vericidir

/koray_kochan

0533 514 84 36

www.koraykochan.com

CANLI KAMERA SİSTEMİMİZ KURULDU
Belediyemizce İlçe merkezinde belirlenen bölgelere 40 kameranın
kurulduğunu belirten Belediye Başkanımız Koray Koçhan, ilçedeki
vatandaşların daha rahat ve huzurlu ortamda yaşayabilmeleri adına

Hayaller Gerçek Oluyor...

kameralarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca internet sitemizden
bazı kameralara ulaşım sağlanarak ilçemizin çeşitli yerlerinin
görülmesi sağlanmıştır.

www.koraykochan.com

MOBESE SİSTEMİ KURULDU
Maçka’da MOBESE sistemi hayata geçti. Maçka Belediyesinin
girişimiyle İç İşleri Bakanlığımız tarafından kurulan kamera sistemi ile
24 saat ilçemizin güvenliği sağlanıyor.
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AFRİKA’DA KARDEŞLİK SU KUYUSU
Maçka belediyemizin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan
“kardeşlik su kuyusu” projemizi Çad’da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
İnsanların su ihtiyaçlarını gidermek için 3 km gitmeleri gerekirken
bizler, onların yanında bir su kuyusu yaparak su ihtiyaçlarını gidermiş
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olduk. Maçka belediyesinin meclis kararıyla beraber Maçka halkı adına
yapılan su kuyusuyla maçka halkının yardım elinin nerelere kadar
uzandığının göstergesi oldu.
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ÜÇ PINAR ŞEHİTLER ÇEŞMESİ
Belediye Başkanımız Koray Koçhan, ilçemizde şehit olan polislerimizi
unutmadı. Polislerimizin adına Çatak Mahallemizde Üç Pınar çeşmesi
yaptı. Başkan Koçhan, “Maçka’da terör hiçbir zaman halkın gündemine
giremedi. Halkın moralini bozmadı. Maçka’da terör hedefine ulaşamadı.
Maçka’da şehit verdik, üzücü olaylar oldu. Biz öyle bir coğrafyada
yaşıyoruz ki Atamız Alparslan’la 1071’den beri bu topraklarda şehit

veriyoruz. Hepimiz iman ettik. En son Şehit Eren Bülbül’ümüzle içimiz
yandı. Askerimiz polislerimiz şehit oldu. Onları da unutmadık. 3
polisimizin adına Çatak’ta 3 pınar çeşmesi yaptık. Eren Bülbül’ün adını
yaşattık. Eren Bülbül artık tüm Türkiye’de gençlere örnek olacak. Birileri
sanki Maçka’da terör varmış gibi konuşuyor. Maçka’da hiçbir olumsuz
olay provokasyon olmadı. Maçka bir turizm ve spor şehri olacak” dedi.

Eski Hali
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KİMSESİZLERİN KİMİYİZ
Bakacak kimseleri olmayan yaşlı vatandaşlarımız belediyemizden
talep etmeleri durumunda düzenli olarak evlerine gidilip temizlikleri
yapılmakta ve ihtiyaçları karşılanmaktadır. Talep etmek isteyen
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vatandaşlarımız bizlerle 0462 512 10 06 nolu telefon numaramızdan
irtibata geçip bildirebilirler

Devam Eden
Projelerimiz

PROJE 01
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MACERA PARKI ve MESİRE ALANI
100. yıl parkının karşısında mülkiyeti hazineye ait olup Orman
Bakanlığı’ndan belediyemize devredilen toplamda 46,5 dönümlük
arazi üzerinde 130 metrelik Zip-coster, 30 metrelik atlama ve tırmanma
kulesi, dev sapanın bulunduğu insanların dere ve Maçka manzarası

karşısında oturabileceği kafelerin, yeşilin içine dağılmış kamelyaların
bulunduğu, içinde yürüyüş yollarını barındıran yeni bir sosyal alan
olacak olan projemizin çalışmaları Ocak 2019 itibariyle başlanmıştır.
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BÜYÜK OSMANLI CAMİİ
Manastır, şapel ve tarihi değerleri ile ünlü olan ilçemizde Maçka’mızın
girişinde Osmanlı kültürüne uygun camii yapımı için gerekli çalışmalaa
başlanmış olup bu kapsamda 1/5.000 lik imar planı tamamlanmış olup
imar uygulaması ve 1/1.000 lik imar planının bitmesi ile belediyemizce
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kamuşlaştırma işlemleri başlayacak olup camii yapımı hayırsever bir
iş adamımız tarafından gerçekleştirilecektir. Proje bittiğinde kapalı
otoparkı olan, dükkanlar olan, bir peyzaj alanı ve çay bahçesini içeren
bir kompleks ilçemize kazandırılmış olacaktır.

PROJE 05
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5 YILDIZ KONUTLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ
30 yıllık bir geçmişe sahip ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan
Beşyıldız Konutları, belediyemizce yapılan projeyle 140 konuttan 300
konuta çıkacak olup her dairenin 15 m2 büyüyeceği çift asansörünün,
yangın merdiveninin, cephe mantolamasının, kapalı otoparkının olduğu

tam bir site görünümüne dönüştürülecektir. Projede ayrıca Maçka’nın
otopark sorununu çözümüne katkı sağlayacak büyük bir otopark, kreş
ve ticari alanlar bulunacaktır.
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MAÇKA MÜZESİ PROJESİ HAZIR
Turizm ilçemizde Belediye Başkanımız Koray Koçhan’ın vaatleri arasında
yer alan Maçka müzesi için çalışmalara başlanmış olup modern
mimariye sahip olacak müzemizin proje çalışması tamamlanmak
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üzeredir. Maçka Müzesi turistlerin çekim merkezi olacaktır. İçerisinde
yöremize ait eserler, Maçkamızın kültürünü tanıtan materyaller ve
bunun yanı sıra balmumu heykelleri barındıracaktır.
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SUMELA MANASTIRI TELEFERİK PROJESİ
Doğaya Saygı Duyan Teleferik Projesi
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, binlerce turistin ziyaret
ettiği manastıra kolay ulaşımın sağlanacağı projenin ihale ve
yapım aşamasına gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek,
“İnanıyorum ki Sümela Manastırı’na teleferik yapıldığında turist
sayısı katbekat artacaktır” dedi. Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve
inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret
ettiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela
Manastırı’nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona
gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol
açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen
‘yamaç ıslah çalışması’ tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen
çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği
gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı.
Restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, tarihi manastırın
tamamının 2019 yılı içerisinde ziyaret edilebileceği duyuruldu.
TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR
Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda,

teleferik projesi için de resmi adım atıldı. Teknik bilgilerinin henüz
paylaşılmadığı teleferik projesi için gelecek ay ihaleye çıkılacağı, yapım
çalışmalarına ise Mart’ta başlanacağı belirtildi. 2020’de bitilmesi
hedeflenen proje için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan
kararla, ihaleyi alacak yüklenici firma için 2 yıl 6 ay ek süre tanındı.
‘PROJENİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ’
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise yapılacak teleferikle
Sümela Manastırı’nda güzel bir seyir alanı oluşacağını ve ulaşımda
yaşanan sıkıntıların da önüne geçileceğini söyledi. Koçhan, “Projenin
yakın takipçisiyiz. Trabzon’un en önemli turizm ilçesi olan Maçka’da
tüm dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nda binlerce turisti ağırlıyoruz.
Bizim vadettiğimiz projeler arasında olan teleferik projesinin ihale
aşamasına gelmesinden mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki Sümela
Manastırı’na teleferik yapıldığında turist sayısı katbekat artacaktır.
Yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve Trabzon Büyükşehir
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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ÇAKIRGÖL TURİZM PROJESİ
Gümüşhane’ne il sınırlarında olan Çakırgöl Kayak Turizm’i projesi
Türkiye’nin en önemli turizm projelerinden bir tanesi olacak. Çakırgöl, çiğ
tehlikesi olmayan, kayak pistleri arasından en uzun kayak pistlerinden
birine sahip olan, dev konaklama merkezi olacak olan, Türkiye’nin
sayılı kayak tesislerinden birisi olacak. Proje tamamlandığında
Maçka’mızda 6 ay olan yaz turizmi Çakırgöl Kayak Turizm’i projesi ile
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birlikte 12 aya çıkacak. Proje ile ilgili yol yapım çalışmaları karayolları
tarafından devam etmektedir. Maçka merkezden başlayan ve Sümela
yolu üzerinden devam ederek Çakırgöl’e ulaşacak olan yolun 2019 yılı
sonunda çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca proje tamamlandığında
bölgemize istihdam sağlayacaktır.
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MAÇKA KANALİZASYON PROJESİ
Büyükşehir Belediyesi olmamızla beraber kanalizasyon çalışmaları
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TİSKİ’ye devir edilmiş olup
proje çalışması tamamlanmıştır. Yaklaşık 4.5 milyon TL’ye mal olacak

projede biyolojik arıtma tesisi olan Trabzon’da ki ilk tesis ilçemize
kazandırılacaktır. Yapımına 2020 yılında başlanacaktır.

Eski Hali

Yeni Hali

PROJE 11
MODERN ANADOLU LİSESİ
Maçkamız için geç kalınmış bir proje olup, belediyemizce lisemizin
yeri imar planına işlenmiş olup Milli Eğitim Bakanlığı yatırım planına
alınması beklenmektedir.
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2. ETAP TOKİ - EMEKLİLERE TOKİ
TOKİ Başkanlığının başlattığı Türkiye’de emeklilere yönelik konut
sahiplendirme projelerinden bir tanesi ilçemiz Bakırcılar Mahallemizde
38 dönümlük arazide gerçekleştirilecek olup imar planları

belediyemizce hazırlanmaktadır. Arazi mülkiyeti hazineye ait olup TOKİ
Başkanlığı’na devredilmiştir.

PROJE 25
ESİROĞLU TOKİ
Maçkalı hemşehrilemizden gelen yoğun talep üzerine 2. Etap TOKİ
projesine başlamak için kollarımızı sıvadık. Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Sn. Murat Kurum’un “200 konutluk TOKİ projesi Maçka’mıza
hayırlı olsun” diyerek projemizin taahhütünü vermiştir. Mülkiyeti
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belediyemize ait Esiroğlu mahallemizdeki arazi TOKİ’ye devredilerek ön
talep toplama işlemine başlanmış olup 2019 yılında inşaat faaliyetine
başlanacaktır.
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MAHALLELER ARASI ULAŞIM
Maçka’dan mahalle ve köylere dolmuş sisteminde ring seferleri
düzenlemeye başlayacağız. Özellikle haftanın yoğun olan çarşamba
gününde köylere gerekli ulaşım sağlanacak. Ayrıca Çatak konutlarından

Maçka Afet konutları arasında belirli saatlerde düzenli olarak, minibüs
seferleri konulacaktır.

PROJE 33
ATASU BARAJI PEYZAJ DÜZENLENMESİ
Atasu barajinin etrfainda yapacağımız peyzaj düzenlemesiyle
halkımızın güzel vakit geçirmesini sağlayacak alanların yanı
sıra özellikle arap turistlerin yoğun ilgi göstereceği mesire alanı

çalışmalarına başlanmış olup Yeniköy Mahallemizdeki yaklaşık 30
dönümlük tarım arazisinde çalışma belediyemizce başlatılmıştır.
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ATASU MAÇKA BAĞLANTI YOLU
Atasu Mahallemizin hem turizmine hem de maçka ulaşımına katkı
sağlayacak olan bağlantı yolumuz İspanyol Anıtı Pilav dağı ve kapıköy
mahallelerimizden geçerek Maçka’ya ulaşacaktır. Bu kapsamda Pilav
Dağı konaklar mevkii arasında sayın bakanımız Süleyman Soylu’nun

katkılarıyla yolun 2,5 Km lik kısmı betonlanmış olup Pilav Dağı-kapıköy
Mahallesi arasındaki güzergah Orman Bakanlığımızın gerçekleştirdiği
çalışmayla stabilize olarak iyileştirilerek betona hazır hale gelmiştir.

PROJE 40
VAZELON MANASTIRI PROJESİ
Atıl durumda olan Vazelon Manastırı ilçemizdeki 5 manastırdan bir
tanesi olup restorasyon projesinin yapımına 2016 yılında Turizm
Bakanlığımızca başlanmıştır.

Hayaller Gerçek Oluyor...

PROJE 41

www.koraykochan.com

KUŞTUL MANASTIRI PROJESİ
Sadece tarih sayfalarında isminden söz ettiren, fakat turizm
anlamında hiçbir şekilde fayda sağlanamayan Kuştul Manastırı,
Şimşirli Mahallemiz sınırlarında bulunuyor olup 2018 yılında Maçka
Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan talebi doğrultusunda,

ilçemiz belediyesine devredilmiş olup 2019 yılı içerisinde belediyemizce
yapılacak olan bağlantı yolları, patika yollar, çevre temizliği ve
düzenlemesi çalışmalarıyla beraber Atasu Bölgemizdeki turizme katkı
sağlayacaktır.
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AÇIKHAVA MÜZESİ PROJESİ
Maçka ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir çok kilise ve şapellerden
2 tanesi restore edilerek, bir tanesi camiiye (Tarih boyunca camii
olarak kullanılmış-şuan kullanılmıyor) diğeri olduğu şekilde korunarak
turizme açılacaktır. Ayrıca Kozağaç mahallemiz sınırları içerisinde

bulunan tarihi kalenin patika yollarının iyileştirilerek oluşturulacak
yürüyüş yoluyla beraber mağaraların ve kalıntıların olduğu bir alanda
tarihsel bir gezinti sağlanacaktır.

PROJE 44
AKARSU MAĞARASI PROJESİ
İlçemizin sahip olduğu Akarsu Mağarasını Turizme kazandırma
projemizden vazgeçmeyerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüyle
yaptığımız görüşmelerle mağaranın 80 metre derinliğe sahip olduğu,
ve teknik olarak mağaranın ölmeye döndüğü bilgisine ulaşılmış
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olup 2019 yılında belediyemizce yapılacak aydınlatma ve patika yol
çalışmalarıyla ayrıca bölgede bulunan şelalenin çevre düzenlemesiyle
beraber mağara turizme kazandırılacaktır. Bu kapsamda mağara etrafı
sit alanı olarak ilan edilmiştir.
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DOĞAL YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
Son dönemde dünyada önem kazanan doğal yürüyüş parkurlarıyla
ilgili belediyemizce oluşturulan aplikasyon programları ve yazımına
başlanan uygulamalarla ilçemize gelen doğaseverler cep telefonlarından güzergahtan çıkmadan doğa ile iç içe yürüyüş yapabi-

lecektir. bu programda nerede içme suyu olduğu nerede konaklama
olduğu gibi bilgilere de ulaşılabilecektir. Bu uygulama tarihin en eski
yollarından biri olan anabasis yolu olmak üzere tarihi manastırları
birbirine bağlayan patikalarda çalışmalar devam etmektedir.
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NATO TESİSLERİ DÖNÜŞÜYOR
Atıl vaziyette bulunan yeri NATO yerini belediyemiz devir alarak
içerisinde hobit konaklama evleri, restoranlar, günü birlik piknik alanları
ve yapay bir savaş simülasyonunun olacağı NATO Eğlence merkezi

projesi hazırlanıyor. Bölgenin dokusu bozulmadan orijinal yapısı ile
tamamen restore edilerek ilçemize yeni bir sosyal alan kazandırılacak.
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MACERA PARKI KURULUYOR
Macera Parkı’nın bölge turizmine katkı sunacağını vurgulayan
Başkan Koçhan, projenin 2019 yılında başlayıp tamamlanacağını
ifade etti. Gençlerle çocuklara yönelik hazırlanan projenin 11 bin 204
metrekarelik bir alanda hazırlandığını aktaran Başkan Koçhan, şunları
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kaydetti: “Yerli ve yabancı turistlerle bölge halkının dinlenme, eğlenme
ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planlanan
Macera Parkı projesi, bölgedeki eğlence turizmine katkı sağlayacağını
düşünmekteyiz.

www.koraykochan.com

“BİSİKLET YOLU” HAYATA GEÇİYOR
Aile sağlığı merkezinden başlayarak Cezine Kardeşler İlkokulu
alanına kadar derenin iki tarafını içine alan alanda yaklaşık 2,5 km
uzunluğunda iki adet yaya köprüsünün olacağı bisiklet ve yürüyüş

yolu planlanmaktadır. Böylece hem Cezine Kardeşler İlkokulunun
Reşadiye mahallesiyle bağlantısı sağlanacak olup halkımıza yeni bir
yürüyüş alanı kazandırmış olacağız.
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YENİ SANAYİ SİTESİ
Sanayi esnafımızdan gelen talep üzerine Maçkamıza yakışmayan
sanayi sitemiz esnaflarımızla anlaşarak yenilenecek olup kendilerine
dükkanları karşılığında daha yeni daha modern bir iş yeri olanağı
sağlanacaktır. Sanayi sitemiz bulunduğu mevkiiden kaldırılmayacak
olup 1. kısımdaki dükkanalrın yıkılarak U şeklinde oluşturulacak
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olan yeni blokta yerlerini alacaktır. Yıkılan 2. kısımdaki dükkanların
bulunduğu arazi ise peyzaj alanı yapılarak halkımızın hizmetine
sunulacaktır. Bu dönüşüm kesinlikle tüm sanayi esnafımızın onayı
alınarak gerçekleştirilecektir.

www.koraykochan.com

SPOR KOMPLEKSİ KURULUYOR
Maçka Belediyesi spor alanında yaptığı yatırımları büyüterek spor
kompleksi için adım atıyor. Bu kapsamda ilçemize yakışmayan
futbol sahamız ve yanındaki gençlik merkezinin tahsisi kaldırılarak
belediyemize devri gerçekleştirilecek olup bu alanda belediyemizce

yapılacak düzenlemelerle yeni soyunma odaları, toplantı salonları,
konaklama odaları, restoran ve kafeleriyle tam bir spor kulübü tesisine
dönüştürülecektir.
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MİMAR SAFFET BULUT PARKI YENİLECEK
İlçemizin girişinde atıl bir halde bulunan Mimar Saffet Bulut Parkı
yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalar ile
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içerisinde çay bahçesinin, spor aletlerinin olduğu yeni modern bir park
haline dönüştürülecektir.
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TARİHİ SOKAK VE BİNALARIMIZ GİYDİRİLİYOR
Doğalgaz çalışmalarıyla beraber Halit Avcı caddemizde belediyemizce
yapılacak olan aydınlatma ve kaldırım çalışmalarıyla beraber eski
binaların (vatandşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden)

cephe giydirmeleri yapılarak, tabela düzenlemesiyle beraber tarihi bir
cadde havası kazandırılarak ilçe halkımızın hizmetine sunulacaktır.
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KURU BETON TESİSİ
3.600 km yola 1.000 km2 alanıyla Trabzon ilinin %21 ini oluşturan Maçka
ilçemizdeki yol sorunlarının çözülmesinde büyük katkı sağlayacak
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olan kuru beton tesisimizle daha düşük maliyetlerle daha fazla yol
betonlama çalışamsı planlanmaktadır.
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MUHTARLARA ÖZEL İLGİ
Belediyemizde tüm tefrişatı yapılmış olarak hazırlanacak odada
muhtarlarımızın her türlü iş ve işlemlerini bizzat yapabilecekleri,

muhtar arkadaşlarıyla beraber vakit geçirebilecekleri bir oda
kendilerine tahsis edilecektir.
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KURUKÖPRÜ PEYZAJ DÜZENLEMESİ
Esiroğlu mahallemiz Kuruköprü mevkiinden Atasu barajına doğru
giden yolda tarihi köprüyü de içine alacak şekilde yeni bir peyzaj alanı

düzenlenecek olup bu alan içerisinde çocuk oyun parkı, kamelyalar ve
dekoratif aydınlatma bulunacaktır.

ESİROĞLU KAMERA SİSTEMİ
Esiroğlu mahallemizin önemli noktalarına yerleştireceğimiz şehir
kameralarıyla hem güvenlik tedbirleri arttırılmış olacak, hem de bu
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kameralar internete açılarak uzakta olan hemşehrilerimizin Esiroğlu’nu
izlemeleri sağlanacak.
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BASINDA BİZ
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BASINDA BİZ

Ne söz vermiştik?
Biz genç, dinamik, çalışkan, Maçka’yı en iyi bilenleriz. Unutmayalım Türkiye için hayal olan birçok şey bugün gerçek. İşte
yeniden Alnımız AK, Başımız dik karşınızdayız. Sizin de gördüğünüz gibi ülkemizin son 4 yılda geçirdiği 6 seçim ve hain darbe
girişimine rağmen hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye başladık.

Evet ne demiştik?
Ülkesini en çok seven , ülkesine en çok hizmet edendir. 2014 yılında “Güçlü iktidar, Güçlü Hizmet demektir” sloganıyla
çıktığımız bu yolda Allah’a hamd olsun ki 2019 yılında ülkemizin başında milletiyle buluşan, milletin çizdiği istikamette yol
alan, gücünü milletinden alan Sayın Cumhur-başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN var. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sizlerin
desteğiyle tekrar Ak Kadrolar iş başına gelip Cumhurbaşkanımızın çizdiği AK Belediyecilik anlayışıyla siz kıymetli halkımıza
hizmet etmeye devam ediyor olacağız. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Zorluoğlu beyefendi
ve Maçka’mızda şahsım olarak yeniden güçlü ve birlikte iktidar olarak sizlere hizmet edeceğiz.
2014 yılında gelişmiş, modern, büyük bir Maçka için yola çıkmıştık. Yaptıklarımızla milletimizin bize teslim ettiği emaneti
layıkıyla taşıdığımıza inanıyoruz ve Maçka’yı en çok seven, en çok hizmet eden bizler olacağız diyor güzel ilçemiz Maçka’nın
her zaman en iyisini hak ettiğini biliyor son sözü siz Kıymetli Maçka halkının 31 Mart 2019 seçimlerinde sandıkta söyleyip en
doğru kararı vereceğine inanıyoruz.

Kalın sağlıcakla,
Allah’a emanet olun.

