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2015 YILI FAALİYET RAPORU 

 

VALİ SUNUŞU  

 

Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 41.maddesinin; “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 

yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, 

harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet 

sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.  

 

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri 

Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren 

mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği 

Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2015 yılı 

faaliyet raporu düzenlenmiş olup, bilgilerinize sunulacaktır. 
 

İÇİNDEKİLER 

1- GENEL BİLGİLER 

 
A- Misyon ve Vizyon  

 

Misyonumuz ve vizyonumuz gerçekçi, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı hizmet 

üretmektir. 

      B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler hakkında kanunun 

verdiği yetki, görev ve sorumluluklar. 

      C- İdareye İlişkin Bilgiler     

   1-Fiziksel Yapı :  

            Rize İl Özel İdaresi, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Engindere Mahallesinde Genel 

Sekreterlik olmak üzere kendine ait iki ayrı binada hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir.  

           İlçe Özel İdare Müdürlükleri, Çayeli, Pazar, Hemşin ilçelerinde idareye ait hizmet binalarında; 

diğer ilçelerde ise Hükümet Konaklarında hizmet vermektedir.  

          Şantiye hizmetleri merkez ve ilçelerde 10 adet şantiyeyle yürütülmektedir. Merkezdeki şantiye 

standartlara uygun değildir.  

   2-Örgüt Yapısı :  

  Rize İl Özel İdaresi; merkezde Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 10 birim 

müdürlüğü, 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Ardeşen,  Pazar ilçelerinde toplam 4’er memur (2 GİH, 1 

TH, 1 YH), diğer ilçelerden Çayeli, Fındıklı, Derepazarı, İyidere, Kalkandere, İkizdere İlçeleri 3’er 
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memur (1 GİH, 1 TH, 1 YH),Çamlıhemşin ve Hemşin İlçeleri 2’er memur (2 GİH.) kadrosu dâhil 

toplam memur norm kadrosu 191 kişidir. İşçi norm kadrosu ise 94 dür. 

   3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

Özel İdarenin iş ve işlemlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve 

özellikle e-içişleri programı tüm personel tarafında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İdaremizde 

proje yapımında ve hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanım günün 

ihtiyaçlarına göre temin edilmekte, personelin yeni teknolojilere adaptasyonu ve bunların kullanımı 

için gerekli eğitim verilmektedir. İletişim, takip, denetim, otomasyonun en çağdaş ve ekonomik 

yöntemlerle sağlanması amacıyla metro internet altyapısı kurulmuş, araç ve akaryakıt takip sistemi 

oluşturulmuş, tüm şantiyeleri kapsayacak şekilde kamera güvenlik sistemi kurulmuş, dijital telefon 

santraline geçilerek ayrıca 444 3 053 numaralı çağrı merkezi hizmete alınmıştır. Ayrıca ilimiz 

genelindeki yatırımların daha doğru ve gerçekçi bir şekilde planlanması, projelendirilmesi, takibi ve 

envantere alınması amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bu sistem, idaremiz tarafından özel 

olarak fotogronometrik ortofoto yöntemiyle ürettirilen sayısal haritalar üzerine aktarılarak sistem 

üzerinde her türlü plan ve proje üretilebilmesine imkân sağlamıştır. 

   4-İnsan Kaynakları   :  

İdaremizde 128 kadrolu, 9 adet tam zamanlı sözleşmeli, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli 

olmak üzere toplam 138 memur istihdam edilmektedir. Bu memurların 56’si teknik hizmetler, 80’i 

genel idari hizmetler, 2’si avukatlık hizmetleri sınıfına dâhildir. Ayrıca 191’i kadrolu ve 138’i hizmet 

alımı yöntemiyle çalıştırılan işçi olmak üzere toplam işçi sayısı 329’dir.  Hizmet alımı yöntemiyle 

çalıştırılan işçilerin 58’i iş makinesi operatörü 57’sı kamyon şoförü, 11’i atölye ustası, 4’u temizlik 

işçisi, 2’si ateşçi, 4’si güvenlik görevlisi, 1’i sekretarya işçisi ve 1’i aşçı olarak görev yapmaktadır. 

   5-Sunulan Hizmetler   :  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunu, 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve sair kanunlarda belirtilen yerel hizmetler idaremizce 

yürütülmektedir. 

   6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:  

Kanunun gereği yerine getirilmesi gereken görevler yanında karar organı olarak İl Genel Meclisi 

ve İl Encümeninin almış olduğu kanuna uygun kararların yürütülmesi, valiye bağlı olarak görev 

yapan genel sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. 

5018 sayılı kanun gereği kurulması gereken “iç kontrol sistemi” ise henüz oluşturulamamıştır. 
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2- AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri :  

5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir. 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :  

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibine uygun olarak yerel hizmetleri 

önem ve öncelik sırasına göre yerine getirmek. 

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler  

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  :  

İl Genel Meclisince ₺44.000.000,00 olarak kabul edilen 2015 mali yılı bütçesi 01.01.2015 

tarihinde yürürlüğe girerek,  ₺45.841.334,91 öz gelir, ₺136.551.624,90 bütçe dışı gelir olmak üzere 

toplam ₺182.392.960,31 gelir elde edilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ 

AÇIKLAMA 
BÜTÇE İLE 

TAHMİN EDİLEN 
ÖZ GELİR 

BÜTÇE DIŞI 

GELİR 
TOPLAM 

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ₺50.000,00 ₺13.400,00 ₺0  ₺13.400,00 

Lojman Kira Gelirleri ₺250.000,00 ₺172.459,68 ₺0  ₺172.459,68 

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ₺1.100.000,00 ₺1.064.110,08 ₺0  ₺1.064.110,08 

Taşınır Kira Gelirleri ₺0  ₺11.515,61 ₺0  ₺11.515.61 

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺0  ₺27.288,50 ₺0  ₺27.288,50 

Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan ₺0  ₺0  ₺6.142.506,00 ₺6.142.506,00 

Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan ₺0  ₺0  ₺13.545.529,80 ₺13.545.529,80 

Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan ₺0  ₺0  ₺84.392.058,38 ₺84.392.058,38 

Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan ₺0  ₺0  ₺29.513.093,28 ₺29.513.093,28 

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar ₺0  ₺0  ₺220.181,23 ₺220.181,23 

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar ₺0  ₺0  ₺634.625,77 ₺634.625,77 

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ₺0  ₺0  ₺190.996,30 ₺190.996,30 

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış Yardımlar ₺0  ₺0 ₺1.912.634,14 ₺1.912.634,14 

Mevduat Faizleri ₺3.100.000,00 ₺3.843.200,45 ₺0  ₺3.843.200,45 

Madenlerden Devlet Hakkı ₺1.400.000,00 ₺3.272.362,32 ₺0  ₺3.272.362,32 

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ₺36.200.000,00  ₺35.268.564,25  ₺0  ₺35.268.564,25 

Diğer İdari Para Cezaları ₺100.000,00 ₺315.682,08 ₺0  ₺315.682,08 

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam. ₺0  ₺18.683,99 ₺0  ₺18.683,99 

Düşük Olan Değerleme Tutarları ₺0  ₺140,87 ₺0  ₺140,87 

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar ₺0  ₺12.210,02 ₺0  ₺12.210,02 

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları ₺0  ₺271.449,00 ₺0  ₺ 271.449,00 

Kişilerden Alacaklar ₺0  ₺9.123,86 ₺0  ₺9.123,86 

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ₺0  ₺1.332.144,70 ₺0  ₺1.332.144,70 

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri ₺1.800.000,00 ₺31.000,00 ₺0  ₺31.000,00 

Taşıt Satış Gelirleri ₺0 ₺178.000,00 ₺0 ₺178.000,00 

GENEL TOPLAM ₺44.000.000,00  ₺45.841.334,91 ₺136.551.624,90 ₺182.392.960,31 

Olarak gerçekleşmiştir. 
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2014 mali yılından ₺57.153.965,99 devreden ödenek, ₺44.000.000,00 bütçe ve 2015 yılında 

₺139.180.114,47 bütçe dışı tahsisatlarla toplam  ₺240.334.080,46 ödeneğe ulaşılmıştır. 

GİDER BÜTÇESİ 

GİDER BÜTÇESİ   ÖZEL İDARE GENEL İDARE  TOPLAM 

1- PERSONEL GİDERLERİ ₺7.741.062,97           ₺24.080.744,19 : ₺31.821.807,16 

2- SOSYAL GÜV.KU.ÖDEM. ₺1.109.116,23  ₺3.631.415,05  : ₺4.740.531.28 

3-  MAL VE HİZMET ALIM. ₺21.500.949.37 ₺53.081.624,89   : ₺74.582.574,26  

4-  FAİZ GİDERLERİ  ₺337.468,21      ₺0   : ₺337.468,21 

5- CARİ TRANSFERLER  ₺4.425.865,32  ₺29.735.892,53 : ₺34.161.757,85 

6- SERMAYE GİDERLERİ ₺2.639.455,76  ₺15.206.707,43 : ₺17.846.163,19 

 TOPLAM    ₺37.753.917,86 ₺125.736.384,09 : ₺163.490.301,95 

Olarak gerçekleşmiştir.   

Bu giderlerin ₺37.753.917,86’si Özel İdare kaynaklı, ₺125.736.384,09’ı merkezi idare 

kaynaklıdır.  

   İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince ₺3.868.990,51 ödenek 

iptal edilmiştir. ₺72.974.788,00 ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2016 mali yılına devredilmiştir.                  

2015 MALİ YILINA AİT GİDERLER 

1- PERSONEL GİDERLERİ: 

 a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2015 yılı temel maaşlarına ₺2.289.647,57 zam ve 

tazminatlara ₺3.588.707,61 ödeneklere ₺26.520,00 sosyal haklara ₺156.562,53,  sözleşmeli çalışan 

personele  ₺562.922,17; işçilere, ücret olarak ₺13.949.224,50, kıdem tazminatı olarak  ₺1.384.274,02, 

sosyal haklar kapsamında ₺53.081.49, fazla mesai ücreti olarak ₺516.900.47, ikramiye olarak 

₺,2.662.340,98 aday çırak ve stajyer öğrenci ücretlerine ₺43.944.46   olmak üzere toplam 

₺25.190.181,34 memur maaşı ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır. 

           b) İl Genel Meclisi 2015 yılında 138 karar, Encümen ise 143 karar almıştır. Başkan ve 

üyelerine ₺425.764,97, encümen üye ödenekleri olarak  ₺51.472,26 tahsisi nitelikli köy ve mahalle 

muhtar ödeneği olarak ₺6.110.444,13 ödeme yapılmıştır. 

Personel giderlerinin ₺7.741.062,97’i Özel İdare kaynaklı, ₺24.082.744,19’u merkezi İdare 

kaynaklıdır. 

           Böylece 2015 yılı personel ödenekleri toplamı ₺31.821.807,16 olarak gerçekleşmiştir. 
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2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ:              

           Emekli Sandığına kurum keseneği olarak ₺837.797,08, sözleşmeli personel SGK ödemeleri 

olarak  ₺70.201,65, işçiler için SGK. Kurumuna ₺3.485.001,29, İşsizlik Sigortası Fonuna 

₺347.531,26 olmak üzere toplam  ₺4.740.531,28 ödeme yapılmıştır. Bu giderin ₺1.109.116,3’si Özel 

idare kaynaklı, ₺3.631.415,05’si merkezi İdare kaynaklıdır. 

3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 

 a)    Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su 

ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) ₺9.585.978,19 harcama yapılmıştır. 

b)Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı 

olarak ₺506.568,67 harcama yapılmıştır. 

b) Görev giderleri; kusursuz tazminat, vergi, resim ve harçlara ₺370.280,91 harcanmıştır. 

c) Hizmet Alımları; hizmet alımlarına ₺10.465.468,41 harcama yapılmıştır. 

d) Temsil ve Tanıtın Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine ₺697.782,75 harcama yapılmıştır. 

e) Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına                       

₺4.615.318,54 harcama yapılmıştır. 

f) Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak        

₺48.341.176,79 harcama yapılmıştır. 

 

Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam ₺74.582.574,26 harcama yapılmıştır. Faiz 

giderleri olarak ₺419.969,21 ödeme yapılmıştır. 

 

4- CARİ TRANSFERLER: 

a) Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna ₺451.748,31 ödeme yapılmıştır. 

b) Belediyelere; ₺400.000,00 

c) Köylere; ₺0 

d) Mahalli İdare Birliklerine; ₺29.736.892,53 

e) Yönetim Giderlerine katılma paylarına ₺2.712.568,39 

f) Derneklere yardım olarak ₺662.000,00 

g) Memurlara öğle yemeği yardımı olarak ₺118.548,62 

h) Mikro kredi uygulamasına ₺80.000,00 

 

Böylece 2015 yılında cari transfer olarak ₺34.161.757,85 ödeme yapılmıştır. 

5- SERMAYE GİDERLERİ:  

        Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam ₺17.846.163,19 harcama yapılmıştır 
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İL ÖZEL İDARESİNİN YATIRIMLARI 

1- YOL YAPIMI  

 

             Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan Samsun-Artvin arasını kapsayan Turizm 

yolunun (Yeşil Yol)  Rize sınırları içinde yapımı planlanan Turizm Yolu güzergâhında 6 ayrı 

güzergâh için toplam 79,5 Km yeni yol yapımı programa alınmıştır. Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca 

Eğrisu Yaylası Turizm Bağlantı Yolu 14 Km. olarak, ₺1.329.736 bedelle ihale edilmiştir. 2013 

yılında 6 Km, 2014 yılında 8 Km.yol yapılmış olup, bu projeye ₺1.456.603,63 ödeme yapılmıştır. 

Fındıklı Pashalar Yayla-Çamlık Yayla Turizm Bağlantı Yolu 8 Km. olarak ₺1.072.620 bedelle 

Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiştir, 2013 yılında 4 Km, 2014 yılında 4 Km 

yol yapılmıştır. Toplam ₺593.114 ödeme yapılmıştır.  

 Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) ile Rize Valiliği arasında yapılan protokol gereğince 2013 

yılında ₺5.000.000, 2014 yılında ₺7.500.000, 2015 yılında ₺5.981.598,21 ödenek sağlanmıştır. Bu 

ödeneklerle; 2014 yılında ihaleleri gerçekleştirilen işlerden Çamlıhemşin-Zilkale-Palovit köprüsü yol 

onarım genişletme inşaatı işinde 1,4 Km. yol onarımı ve 1,4 Km.parke kaplama işi için ₺128.651,14, 

Çamlıhemşin Ayder-Huser Yaylası arası yol yapım onarım genişletme inşaatı işinde 5 km yol yapımı 

için ₺429.128,71 ödenerek işler tamamlanmıştır. Çamlıhemşin Huser A.Kaçkar Y.Kaçkar ve koçdüzü 

yaylaları yol yapım işinde 8 Km yol yapımı için ₺456.628,00, Çamlıhemşin Ayder A.Kavron, 

Y.Kavron Samistal yaylaları arası yol yapım ve yol onarım-genişletme inşaatı işinde 8 Km yol 

onarımı ve 1 Km yol yapımı için ₺971.759,50 ödenmiştir. Yapım işleri devam etmektedir. 2015 

yılında ihaleleri gerçekleştirilen işlerden; Ardeşen Movri ile Çamlık yaylaları Ham Yol Yapım 

İnşaatı işinde 2,8 Km yeni yol yapımı için ₺209.261,20,  Ardeşen Sarımangana, Deremazra ve Movri 

Yaylaları arası Yol Onarım ve Yeni yol Yapım inşaatı işinde 6,5 Km yol onarımı için ₺538.912,83, 

Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca Eğrisu Golezena yaylaları arası yol yapımı ikmal inşaatı işinde 1 Km 

yeni yol yapımı için ₺554.313,85, Çamlıhemşin Ayder Galer Düzü Yayla Yolu Doğal Parke Taşı 

kaplama İnşaatı işinde 1,5 Km tesfiye için ₺170.974,32 harcama yapılmıştır.   Kullanılmayarak artan  

₺11.165.088,00 ödenek 2016 yılına devredilmiştir.  

 2015 yılında yapılan ihale sonucunda 17.000 Kg dinamit, 10.000 adet kapsül, 40.000 metre 

ateşleme kablosu alınarak yol yapım ve onarım işlerinde kullanılarak  ₺183.548,52 tutarında ödeme 

yapılmıştır. Makine parkında bulunan iş makinelerinin nakli için ₺11.795,28, kar mücadelesi 

çalışmaları için kiralama gideri olarak ₺61.891,00 ödeme yapılmıştır. Çayeli İlçesi Sarısu Köyü 

zemininde 0-30 m arasında sondaj için ₺12.508,00, trafik işaret ve levha alımı için ₺17.252,00 ödeme 

yapılmıştır. Rize Merkez Yenikasarcılar Köyü yol heyelan ıslahı Forekazık Iksa projesi için 

₺5.900,00, Merkez muhtelif köyler köprü ve korkuluk onarımı ve yapım işi için ₺253.032,55, 400 

adet köprübaşı levha, 400 adet omega direk ve köprü korkulukları boya malzemesi için ₺23.688,00 

ödeme yapılmıştır. 
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2-KÖYDES ÖDENEKLERİ 

          Yüksek Planlama Kurulunun köylerin alt yapı yatırımlarına ilişkin 20.01.2015 tarih ve 2015/1 

sayılı kararı çerçevesinde ilimize ₺10.719.136.00 KÖYDES ödeneği tahsis edilmiş ve İl Tahsisat 

Komisyonunun 27.01.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararı ile ₺1.071.913,60 ortak alım akaryakıta 

ayrılmış ve Merkez İlçeye ₺1.297.937,70, Ardeşen İlçesine ₺1.216.065,60, Çamlıhemşin İlçesine 

₺761.285,70, Çayeli İlçesine  ₺1.407.592,80, Derepazarı İlçesine ₺215.686.80,  Fındıklı İlçesine 

₺729.085,50, Güneysu İlçesine ₺893.352,60, Hemşin İlçesine ₺214.525,80, İkizdere İlçesine 

₺1.143.102,60, İyidere İlçesine ₺176.557.50, Kalkandere İlçesine ₺514.550,70 ve Pazar İlçesine 

₺1.077.479,10 olmak üzere toplam ₺10.114.156.00 ödenek tefrik edilmiştir.   

Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse İller Bankası katkıları ve Özel İdare payları ile 2015 

yılında ilimizde 75 kilometre beton yol, 66 kilometre asfalt kaplama, 45 Km yeni yol 16089 m³  taş 

duvar,  yapılmıştır.  

  3-İLLER BANKASI KAR PAYLARI    

          4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından İlimize 2015 yılı 

için tahsis edilen ödeneklerden ve ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında Rize Merkez İlçesine 

₺600.525,68, Ardeşen İlçesine ₺849.975,00, Çamlıhemşin İlçesine ₺373.230,75,Çayeli İlçesine 

₺1.806.41,38 Derepazarı İlçesine ₺130.598,81, Fındıklı İlçesine ₺829.939,88, Güneysu ilçesine 

₺408.875,87 , İkizdere İlçesine ₺366.772,31, İyidere İlçesine ₺64.598,96, Kalkandere İlçesine 

₺87.615,00 ve Pazar İlçesine ₺211.026,88 olmak üzere toplam ₺5.729.570,52  yatırım ödeneği tahsis 

edilmiştir. Bu ödeneklerin tamamı İlçe KHGB’ne aktarılmıştır. 

          İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, Çayeli İlçesi 

Yıldızeli içmesuyu yenileme projesine ₺65.000.00 ve her ilçeye eğitim öğretim ihtiyaçları için 

₺20.000.00 olmak üzere İlçe KHGB'ne  ₺240.000.00 ödenek verilmiştir. 

 İçişleri Bakanlığınca 02.03.2015 tarihinde İl Özel İdaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere  

gönderilen ₺14.000.000.00 ödenek ve 2014 yılından devreden ₺1.800.000.00 den, ₺1.350.000.00 si iş 

makinesi aracı, ₺100.000.00, içmesuyu yatırımları için, ₺100.000.00 si iş makinesi kiralama, 

₺100.000.00 sondaj işi için, ₺300.000.00 si DMO ne kur farkı için ödenek ayrıldıktan sonra geri 

kalan ödeneklerden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere   Rize Merkez İlçe KHGB’ne 

asfalt için ₺4.941.486,00, ve  ₺3.010.099, Ardeşen İlçesine ₺754.396, Çamlıhemşin İlçesine 

₺380.103,  Çayeli İlçesine ₺1.245.000. Derepazarı İlçesine ₺58.000, Fındıklı İlçesine ₺201.000, 

Güneysu İlçesine ₺582.660, Hemşin İlçesine ₺174.944, İkizdere İlçesine ₺577.057, İyidere İlçesine 

₺267.000, Kalkandere İlçesine 370.000, Pazar İlçesine ₺587.000,00 olmak üzere toplam 

₺13.148.745,00  ödeme yapılmıştır.  
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 İçişleri Bakanlığınca 13.03.2015 tarihinde İl Özel İdaresinin yol ağı ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere idaremize gönderilen ₺5.000.000. ödenekten ₺250.000.00 si  köprü korkulukları 

için tahsis  edilmiş, geri kalan ödeneklerden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere   Rize 

Merkez İlçe KHGB’ne  ₺1.292.061,00 Ardeşen İlçesine ₺295.677, Çamlıhemşin İlçesine ₺234.022,  

Çayeli İlçesine ₺548.139. Derepazarı İlçesine ₺75.292, Fındıklı İlçesine ₺232.636, Güneysu İlçesine 

₺203.572, Hemşin İlçesine ₺71.051, İkizdere İlçesine ₺233.416, İyidere İlçesine ₺67.971, Kalkandere 

ilçesine ₺411.939,08, Pazar ilçesine ₺504.268 olmak üzere toplam ₺4.170.044,48 ödenek verilmiştir. 

Artan ₺479.000. ödenek 2016 yılına devredilmiştir. 

  İçişleri Bakanlığınca 07.10.2015 tarihinde İl Özel İdaresinin  ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 

idaremize gönderilen ₺5.500.00 ödenekden ₺250.000.00 si yedek parça   için tahsis  edilmiş, geri 

kalan ödeneklerden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere   Rize Merkez İlçe KHGB’ne 

asfalt için ₺425.081,39 Ardeşen İlçesine ₺295.676,79, Çamlıhemşin İlçesine ₺184.022,  Çayeli 

İlçesine ₺340.698,85. Derepazarı İlçesine ₺75.291,91, Fındıklı İlçesine ₺173.835,96, Güneysu 

İlçesine ₺203.572, Hemşin İlçesine ₺51.450,93, İkizdere İlçesine ₺233.416,26 İyidere İlçesine 

₺67.971,13 Kalkandere ilçesine ₺145.614,82, Pazar ilçesine ₺303.367,96 olmak üzere toplam 

₺2.500.000,00 ödenek verilmiştir. Artan ₺2.750.00. ödenek 2016 yılına devredilmiştir. 

 

             İl Genel Meclisince 2012 yılı içmesuyu yılı ilan edilmiş, bu bağlamda ilimizdeki tüm köy ve 

ünitelerine sağlıklı ve yeterli içmesuyu getirilmesi çalışmaları 2015 yılında da devam etmiştir. İçişleri 

Bakanlığından İl Özel İdaremize bu amaçla KÖYDES kapsamında ₺1.665.441,62 ödenek tahsis  

edilmiş, içmesuyu projelerinde kullanılmak üzere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Merkez İlçesine ₺897.939, Ardeşen ₺59.861,Çamlıhemşin ₺60.895, 

Çayeli ₺84.000, Fındıklı ₺53.017, İkizdere ₺177.000, İyidere ₺18.000, Kalkandere ₺65.000 ve Pazar 

İlçesine ₺249.729,00 olmak üzere toplam ₺1.665.441,00 ödenek verilmiştir.  

 2015 yılı içerisinde 36 adet projenin projelendirme çalışmaları tamamlanarak KHGB’ne 

gönderilmiştir. Bu projelerden 30 tanesi ihale edilmiştir. 26 projenin yapımı tamamlanmış, 4 

tanesinin yapım işleri devam etmektedir. 6 adedi ise ihale aşamasındadır. Ayrıca 14 proje için arazi 

çalışmaları devam etmektedir. Projeler kapsamında 10 noktadan alınan su numunelerinin tahlilleri 

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünde yaptırılmış, İl Genel Meclisince 2 adet memba tahsis kararı 

alınmıştır. 2015 yılında ihale edilen  projelerle birlikte  17 adet kaptaj, 21 adet depo ve 52 km. isale 

ve şebeke hattı faaliyete geçmiş olacaktır.  
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             GRUP İÇME SULARI 

 1-Rize Civar Yerleşmeler (Varda) İçme Suyu Projesi 

Rize Civar Yerleşimler İçme Suyu Projesi ile 4 belediye (Kalkandere, İyidere, Derepazarı, 

Kendirli) ve 39 köyde toplamda 35.000 nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılanması 

hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında, İl Özel idaresinin hizmet alanında bulunan Derepazarı ilçesine bağlı 11 

köy, İyidere İlçesine bağlı 7 köy ile İdaremizin de ortağı bulunduğu “Varda İçme Suyu Yapım, 

Bakım, Onarım ve İşletme Birliği  (VARDABİR)” kurulmuştur. 

 İçme suyu kaynağından başlayarak su isale edilecek belediyelere kadar devam eden ve 39 

köye branşman bırakılan toplam 60 km’lik ana isale hattının projelendirilmesi işi (Rize Civar 

Yerleşimler İçme Suyu Projesi) tamamlanarak, DSİ Genel Müdürlüğünce ihale edilmiştir. Projenin 

yapım şamasına geçilmiştir. 

          Köyler için bırakılan branşmanlardan köy depolarına kadar olan toplam 74 km’lik isale 

projesi (Rize Civar Yerleşimler İçme Suyu Projesi 2) ihalesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

08/07/2014 tarihinde yapılmıştır. Projelendirme çalışmaları için 440 gün süre belirlenmiştir. İhaleyi 

alan firma tarafından, DSİ Genel Müdürlüğünce talep edilen ön proje raporunun hazırlanması için 

yapılan arazi çalışmaları tamamlanmıştır.  

   2.Andon İçme Suyu : 

 Rize Yap-İş tarafından işletilen Andon içme suyundan halen 13 köyün su ihtiyacı 

karşılanmaktadır. 2014 yılı içerisinde 4 köyde (Yeniselimiye, Selimiye, Topkaya, Beştepe) toplam 

868 kişinin içme suyunun Andon içme suyundan karşılanması için çalışmalar tamamlanarak, ön 

ödemeli su sayacı kullanımına başlanmıştır. 14 köyün ise projeye dahil edilmesi için çalışmalar 

devam etmektedir. Söz konusu köylerden 6 tanesi için proje hazırlanarak ihale edilmiş ve yapım işi 

devam etmektedir. 8 köy için projelendirme çalışmaları tamamlanarak KHGB’ne yapım işine 

başlanmak üzere gönderilmiştir.  

  3-Güneli Grup İçme Suyu Projesi: 

 32,5 lt/sn’lik Güneli 1-2 ve Kulbevar 1-2 kaynaklarından su alacak olan grup ile Merkez ve 

Güneysu ilçelerinde 19 köyde 6908 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.Projenin isale kısmi 

projelendirilerek  ihale edilmiş ve yapım işleri tamamlanmıştır. edilen projenin yapım işleri %70 

oranında tamamlanmıştır.  

EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIK TOPLAMA PROJESİ 

2012 yılında Merkez İlçeye bağlı 62 köyde 384 noktadan başlatılan Evsel Nitelikli Katı 

Atıkların toplanması, bertarafı ve düzenli depolanması çalışmalarından alınan olumlu sonuçlar ve 

diğer ilçelerden gelen talepler değerlendirilerek İl Genel Meclisince 2013 yılı “Çevre ve Temizlik 

Yılı” ilan edilmiş ve Rize genelinde katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesine karar verilmiştir. 
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Projenin uygulaması 2015 yılında da devam ettirilmiştir.  16 araçla 2800 noktadan katı 

atıkların TRABRİKAB tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde 

yaklaşık 8.906 ton katı atık toplanarak bertarafı sağlanmıştır.  

 DESTEK HİZMETLERİ VE MAKİNE PARKI 

İl Özel İdare makine parkının güçlendirilmesi için DMO kanalıyla ₺6.761.984,67 bedelle  5 

adet damperli kamyon, 5 adet greyder, 3 adet lastik tekerlekli yükleyici, 4 adet kanal kazıcı ön 

yükleyici, 1 adet sabit kasalı çekici, 1 adet otomobil, 2 adet arazı taşıtı, satınalınmıştır.  Makine 

parkındaki eski metal yorgunu iş makineleri ve kamyonlar satılarak  ₺178.000,00 gelir elde 

edilmiştir.    

            Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların 

kullanımına ₺5.247.989,78  tutarında akaryakıt ve yağ, ₺1.879.529,79 tutarında lastik ve yedek 

parça,idare binası ve şantiyeler için  ₺193.568,79 tutarında yakacak alımı, 4 adet güvenlik görevlisi 

hizmet alımına ₺150.315,66,ödeme yapılmıştır. 

  2015 yılı içerisinde kurum içi destek hizmeti alımı kapsamında Araç kiralama işi kapsamında  

12 adet atölye ustası, 52 adet iş makinesi operatörü, 26 adet iş makinesi şoförü, 16 adet çöp kamyon 

şoförü, 16 adet çöp toplama işçisi, 2 adet şoför, 4 adet temizli,k işçisi, 2 adet kaya delici operatörü,2 

adet ateşçi, 1 aşçı ve 1 adet sekretarya işçisi çalıştırılmış,  toplam ₺5.827.847,26 ödeme 

yapılmıştır.Araç kiralama kapsamında; 3 adet şoförlü, 2 adet şoförsüz 4x4 pick-ıp, 2 adet şoförsüz 

binek araç kiralanmış ₺196.657,60 ödeme yapılmıştır.   

            İlçelerde, İl Özel İdare yatırım faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için 

Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar 

İlçelerimize ilçe başına ₺45.000 ödenek verilerek araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

            İl Özel İdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine ₺1.320.000,00 Vilayetler Hizmet 

Birliğine ₺342.487,00 Rize Organize Sanayi Bölgesine ₺60.000,00 Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansına ₺342.488,00  Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine ₺305.105,39  Kaçkar İtfaiye Birliğine 

₺342.488,00  olmak üzere ortaklıklara ₺2.712.568,39 ödeme yapılmıştır. 

          Rize Ambarlık Spor Kulübü Derneğine ₺15.000, Rize Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneğine ₺80.000,  Rize Ardeşen Offroadf Kulübü Derneğine ₺7.500, Rize Çınar Eğitim Kültür ve 

Yardımlaşma  Derneğine ₺5.000, Çayelispor Kulübü Derneğine ₺20.000.00, Çayeli Doğa Sporları 

Kulübü Derneğine ₺5.000 , Rize Ebruli Yaşam  Derneğine ₺9.000, Fındıklı Spor Kulübü Derneğine 

₺10.000.00, Rize Gündoğdu Su Sporları  Kulübü Derneğine ₺10.000, Rize Kaçkar Dağcılık Kayak 

İhtisas Spor Derneğine ₺10.000, Rize-Kaçkar Altıparmak Kültür ve Dayanışma  Derneğine ₺10.000, 

Rize Pazarspor Kulübü Derneğine ₺25.000, Rize Amatör Spor Kulübü Derneğine ₺212.000,  Rize 

Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ₺50.000, Rize Gençlik Merkezi Kulüp Derneğine ₺20.000.00, 

Rize Kanserle Mücadele   Derneğine ₺20.000.00, Rize Karadenizspor Kulübü Derneğine ₺10.000.00, 

Rize Köy Hizmetleri Gücü Spor Kulübü  Derneğine ₺20.000, Rize Offroad Kurtarma ve Spor 

Derneğine ₺7.500, Rize Sağırspor Kulübü Derneğine ₺3.000, Rize Üniversite Geliştirme  Derneğine 
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₺60.000, Rizem Kültür ve Turizm Derneğine ₺13.000, Rize Gönül Elçileri  Derneğine  ₺30.000.00 

olmak üzere toplam ₺662.000,00 derneklere yardım yapmıştır.  

 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 

 İmar ve Kentsel İyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, Rize Merkez  Zincirliköprü 

mevkiinde yapılacak köprü için ayak alanının kamulaştırma bedeli olarak ₺39,336,35 ödeme 

yapılmıştır. Ardeşen İlçesi Fırtına, Durak köprüleri ayak alanının kamulaştırması için ₺138.392,58 

bankaya bloke yapılmıştır. 

 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine muhalefetten 2015 yılında 36 Adet İdari Para 

Cezası Kararı verilmiş, ₺ 145.429,00 idari para cezası kesilmiştir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca; 29.12.2014 tarihinde Rize Belediyesine aktarılmak üzere 

geçici hayvan barınağı için ₺600.000, Milli Park Koruma alanı çevre düzenleme, sanat yapıları, 

yardımcı bina tesis alt yapı için ₺5.301.000.00 ödenek gelmiş kullanılamadığı için 2015 mali yılına 

devredilmişti. Barınak ödeneği harcanmadığından 2016 yılına devredilmiştir. Rize Merkez Isırlık 

Tabiat Parkı için 1. ve 2. etap peyzaj uygulama projesi için ₺106.200,00 ödeme yapılmıştır.  Mili 

Park bina yapımı için Güneysu KHGBne ₺1.000.000.00,  Güneysu Köyleri yol bakım onarımı için 

₺800.000.00 ödenek verilmiştir. Ardeşen Milli Parkı için Ardeşen KHGB'ne ₺650.000.00 ödenek 

verilmiştir. Milli Park koruma alanlarında kullanılmak üzere Samsun Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu 

İş Yurdu Müdürlüğü Döner sermayesine bank yaptırılarak ₺599.440,00 ödeme yapılmıştır. 

Kullanılmayarak artan ₺2.727.000,00 ödenek 2016 yılına devredilmiştir. 

         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2015 yılı içinde 6 adet GSM 

ruhsatı,  9 adet Sıhhi Müessese ruhsatı olmak üzere toplam 15 adet ruhsat düzenlenmiştir. 

        1 ve  II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 2 adet GSM ruhsatı 

verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 282 

adet işyerinin  denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 14 adet idari para cezası 

verilmiştir. 

4-  MERKEZİ İDARE TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNE GÖNDERİLEN 

ÖDENEKLER          

 İçişleri Bakanlığınca,  Valilik Hizmet Binası elektrik onarımı için 30.12.2014 tarihinde  

₺500.000, 112 Acil Servis için  ₺3.000.000 ödenek gönderilmiş ve 2015 yılına devredilmişti. Elektrik 

onarımı işi 17.06.2015 tarihinde ihale edilmiş, 13.10.2015 tarihinde iş bitirilmiştir. İşe ₺53.561.00 ek 

ödenek sağlanarak toplam ₺553.561,60 ödeme yapılmıştır. Arsa bulunamadığından 112 acil Servisi 

için gelen ödenek 2016 yılına devredilmiştir.  Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 26.12.2014 tarihinde 

Rize Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı için ₺600.000 ödenek gönderilmiş ve 2016 mali yılına 

devredilmiştir. 

İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında 

idaremize ₺450.000, 2012 yılında ₺1.500.000, 2013 yılında ₺2.050.000 olmak üzere toplam 

₺4.000.000 ödenek gönderilmiş, ihalesi yapılmış, 6 kattan oluşan bina 5.287 m
2
 lik kapalı alanı ile 
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İkizdere Belediyesi dâhil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarını bünyesinde barındıracaktır. İnşaata 

₺3.942.866,52 ödeme yapılmış, Rize İdare Mahkemesinin 19.11.2013 tarihli kararı gereğince arsa 

kamulaştırma işlemleri için inşaat durdurulmuş, İçişleri Bakanlığından ₺400.000.ödenek temin 

edilmiş ve arsa bedeli ödenmiştir. Mahkeme nedeniyle işe 118 gün süre uzatımı verilmiş, iş 

16.02.2015 tarihinde bitirilmiştir.. 

Pazar Hükümet Konağı yapımı için proje bedeli olarak ₺50.000, yapım için ₺3.850.000 ödenek İl 

özel İdaremize gelmiş, projesi hazırlanmış, 2013 Eylül ayında ihalesi yapılmış,  ₺5.719.460,00 

bedelle sözleşmesi imzalanmış 2085m
2
 arsa alanlı, 6939m

2
 inşaat alanlı işe başlanılmış, 

₺3.505.131,65 ödeme yapılmış, Mahkeme kararıyla iş durdurularak tasfiye edilmiştir. İş yeniden 

10.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve ₺4.124.000.+KDV bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. 

04.09.2016 tarihinde iş bitirilecektir. 

Çayeli Hükümet Konağı için 2013 yılında İçişleri Bakanlığından ₺600.000 ödenek sağlanarak, 

projesi yapılmış ve tamamlanmış, 21.10.2013 tarihinde ihalesi yapılarak ₺4.681.060 bedelle 

16.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanılmıştır. 1649m
2 

arsa alanlı, 6584m
2
 inşaat 

alanlı işe ₺4.681.060, ödeme yapılmış, 13.05.2015 tarihinde geçici kabulü yapılarak  iş bitirilmiştir..  

 Çamlıhemşin Kaymakam Konutu için ₺300.000 ödenek temin edilmiş, Kültür ve Tabiat 

Varlıkları kurulu onayı alınmış ₺357.400.00 bedelle  23.09.2015 tarihinde  iş ihale edilmiş 

23.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 2016 yılında bitirilecektir. Ödenek 2016 yılına 

devredilmiştir.  

 Rize Vali Konağı yapımı için İçişleri Bakanlığından ₺1.000.000 ödenek temin edilmiş, 

17.06.2015 tarihinde ihale edilmiş, 10.08.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış, ₺749.700,00 ödeme 

yapılmış, yapım devam etmektedir. Sözleşmeye göre iş 31.03.2016 tarihinde bitirilecektir.  

 

       

            İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Özel İdare bütçesinden 2015 yılında Afet harcamalarına kanuni pay olarak ₺300.000.00 

ödenek verilmiş, Afet Müdürlüğü'de ₺195.000 ödenek vererek toplam ₺495.000 ile Merkez Sütlüce 

Köyündeki heyelan i,çin Fore kazık işlemleri için Merkez KHGB'ne ₺495.000 ödenek aktarılmıştır..                        

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde  sel ve heyelan neticesinde 

meydana gelen hasarların giderilmesi için  11.11.2015 tarihinde ilimize ₺7.670.00 ödenek verilerek   

Rize Merkez İlçe KHGB’ne ₺500.000,00 Ardeşen İlçesine ₺450.000,00, Çamlıhemşin İlçesine 

₺196,500,  Çayeli İlçesine ₺600.000. Derepazarı İlçesine ₺50.000, Fındıklı İlçesine ₺250.00, 

Güneysu İlçesine ₺680.000, Hemşin İlçesine ₺50.000, İkizdere İlçesine ₺150.000, İyidere İlçesine 

₺40.000, Kalkandere ilçesine ₺120.000 Pazar ilçesine ₺150.000 olmak üzere toplam ₺3.236,500 

ödenek verilmiştir. Artan ₺4.433.500. ödenek 2016 yılına devredilmiştir. 

 



 

13 
 

2015 YILI FAALİYET RAPORU 

      MİLLİ SAVUMNA BAKANLIĞI  

   Milli Savunma Bakanlığınca İl Jandarma Alay komutanlığına bağlı  Hizmet binaları  

onarımı, ısı yalıtımı ve lojman onarımı işi için toplam ₺1.283.000,00 ödenek İl Özel İdaresine 

aktarılmış, İkizdere Jandarma Hizmet Binası ısı yalıtımı işler yapılmış ₺446.609,86 harcanmış, 

harcanamayan ₺836.000 ödenek ise 2016 yılına devredilmiştir. 

              EMNİYET HİZMETLERİ   

 Güneysu İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı arsa kamulaştırılması için 

₺589.000 ödenek sağlanmış ve kamulaştırma işlemi başlatılmış, 2561,88m
2 

 alan  kamulaştırılmış 

₺577.329.88 ödeme yapılmıştır. Bina yapımı için ise ₺1.264.200,00 ödenek sağlanmış, 07.05.2015 

tarihinde ₺3.707.000,00 bedelle ihale edilmiş iş 10.06.2016 tarihinde bitirilecektir. İşe ₺1.094.403,00 

harcama yapılmış, ₺169.796,00 2016 yılına dervredilmiştir. 

Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için sağlanan ödenekten ₺191.167,42 

harcama yapılmıştır. Çayeli ilçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe montalama inşaatına ₺107.100,00 

harcama yapılmıştır. Fındıklı, Güneysu, Derepazarı ve İyidere İlçelerinde İlçeleri Kent içi güvenlik 

sistemi kurulması için sağlanan ödenekle işler yaptırılmış ve  ₺1.149.320,00.ödenek harcanmıştır. 

21.04.2010 tarihinde ihale edilen Rize Polisevi Yapımı için 2015 yılından devreden 

₺928.000.00 ödenek ve 2015 yılında gelen ₺1.052.000,00 ödenekle yapım devam etmiş işe 

₺1.199.936,49 harcama yapılmış artan 782.015.00 ödenek 2016 yılına devretmiştir. İşin tamamına 

₺12.162.340,69 ödeme yapılmıştır. 

 

TARIM HİZMETLERİ 

Tarım hizmetlerine 2015 yılı bütçesi ile ₺100.000 ödenek verilmiş, bu ödenekten ₺4.484.00 

harcanmış harcanamayan ödenek  iptal edilmiştir. Tarım Bakanlığından İl Gıda Kontrol Laboratuvarı 

yapmak üzere İl Özel İdaresine 2012 yılında ₺1.000.000, 2013 yılında ₺500.000, 2014 yılında 

₺50.000 ,2015 yılında ₺2.200.000,00 olmak üzere toplam ₺3.750.000.00 ödenekle, projesi 

hazırlanmış, 2014 yılında ₺47.012,73, ödenmiş, ihalesi yapılmış, ₺2.099.000 bedelle sözleşmeye 

bağlanmıştır. İşin 28.07.2015 tarihinde bitirilmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında ₺77.419,36 

harcanmış, ancak mücbir sebeplerden dolayı 28.04.2015 tarihinde iş tasfiye edilmiştir.  Artan 

₺3.556.000 ödenekleri 2016 mali yılına devredilmiştir. 

            SPOR HİZMETLERİ:             

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında 31.10.2014 

tarihinde imzalanan protokol gereği “ Bu Tesis Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Katkılarıyla 

Yaptırılmıştır” ibareli reklam panosu asılması şartıyla  ₺8.500.000 ödenek temin edilmiş, bu 

ödeneğin ₺7.500.000’si Güneysu KHGB’ aktarılmış, ₺500.000’si Ayder Kış Sporları Merkezi proje 

ve halihazır harita  ödemeleri için tefrik edilmiş, ₺500.000’si ise 2015 yılına devredilmiştir.  
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İl Özel İdare bütçesinden ₺120.000 ödenek verilmiş olup, temsil tören giderlerine ₺1.293,67, 

avadanlık malzeme alımlarına 19.679.33 ve çeşitli spor sahası bakım ve onarım giderlerine 

₺94.014.82 olmak üzere  ₺114.987,82harcama yapılmıştır. 

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ:           

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce; İl Özel İdaresine 

aktarılan ödeneklerden  çevre düzenlemesi işleri için Çamlıhemşin Belediyesine ₺100.000, Ardeşen 

Belediyesine ₺100.000, İkizdere Belediyesine ₺200.000, ve İkizdere Ovit Kış Sporları Merkezi 

Master Planı için ₺250.000 ödenek, İkizdere Anzer Bölgesi harita yapımı için ₺200.000, genel harita 

etüt için ₺150.000,00 ödenek sağlanmış, harcanamadığı için ₺854.000.00 ödenek 2016 yılına 

devredilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Rize İsmail Kahraman 

Kültür Merkezinin yük asansörü onarımı için ₺53.765,deprem güçlendirme için ₺57.505, Ardeşen 

Halk Kütüphanesi için ₺221.800, Rize Merkez Muradiye Halk Kütüphanesi için ₺67.500  ödenek 

sağlanmış ihale işlemleri 2016 yılında gerçekleştirilecektir. İl Halk Kütüphanesi bakım onarımı için 

₺926.000 ödenek sağlanmış, ihalesi yapılarak  ₺873.200 bedelle sözleşmeye bağlanmış, iş 

tamamlanarak bitirilmiştir. Halk Kütüphanesinin donatımı için 02.12.2015 tarihinde ₺932.550, 

ödenek sağlanmış ancak 2016 yılına devredilmiştir. 

İl Özel İdare Bütçesinden ₺100.000 ödenek verilmiş,2014 yılından ₺10.000 devir ödeneği ile  

₺108.392.26 tutarında 3 adet teknik destek hizmet alımı yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünce 

Kültür Merkezi binasının cari giderleri için ₺138.000.00 ödenek verilmiş, ₺134.833.93 harcama 

yapılmıştır.          

 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri 

uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile 

birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı 

payından: 2015 mali yılında, Rize Merkez'de Yunus Ekşi Konağına ₺28.000,00, Çamlıhemşin 

İlçesindeki Kale-i Bala Rölove Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ile Uygulama Projeleri ile çevre 

düzenleme projelerine  ₺50.000,00 olmak üzere 2015 yılında ₺78.000,00 harcanmıştır.  2015 yılı 

sonu itibariyle bu hesapta ₺2.722.183,25 ödenek bulunmaktadır. 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ             

Sağlık Bakanlığından ilimiz özel İdaresine gönderilen küçük onarım ve donatım  

ödeneklerinden,  358 Yataklı Rize Devlet Hastahanesinin ses izolasyon kabini yapımı için 

₺183.490,00, fotoselli otomatik kapı yapımı için ₺18.762,00, Acil girişi sundurma yapım işi için 

₺14.485,68 olmak üzere toplam  ₺216.737,68 harcanmıştır. donatım malzemesi olarak ise 

₺482.103.96 harcama yapılmıştır 
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Rize Halk Sağlığı Kurumunca ise ilimizdeki toplum sağlığı merkezi ve sağlıkevlerinin onarımı 

için Ardeşen KHGB'ne ₺22.600, Çamlıhemşin ₺118.900, Çayeli ₺130.000, Fındıklı ₺10.200, 

Güneysu ₺38.800, İkizdere ₺11.900, İyidere ₺73.000, Kalkandere ₺80.000, Pazar ₺98.000 ve Merkez 

KHGB'ne ₺33.600, olmak üzere toplam ₺617.000.00 ödenek gönderilmiştir. Ayrıca Çayeli Yamaç  

Sağlıkevi yıkımı için ₺5.900, Ardeşen Toplum Sağlığı Merkjezi kalorifer tesisatı için ₺15.930, ve 

Güneysu Toplum Sağlığı merkezi bölme duvarı için ₺16.520,00 ödeme yapılmıştır. Harcanamayan 

₺94.650,00 ödenek 2016 yılına devredilmiştir.  

 

EĞİTİM HİZMETLERİ 

222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince İl Özel İdare bütçesinden kanuni pay olarak                

₺5.656.000,00  ödenek tahsis edilerek, 20134 yılından ₺14.282.070,00 devir ve 2015 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığından ₺42.415.219,48 ödenek sağlanarak toplam ₺62.353.289,48 ödenekle;  

okulöncesi ve İlköğretim hizmetlerinin merkez ve ilçeler itibariyle kırtasiye, yakacak, su 

akaryakıt, temizlik malzemesi alımlarına ₺2.971.424.88 temizlik hizmeti alımlarına, Özel Güvenlik 

Hizmeti alımlarına, Posta Telgraf, telefon giderlerine , taşımalı eğitim giderlerine , ilan giderlerine 

₺1.634.371,61 temsil ağırlama giderlerine ₺33.751,54 büro işyeri malzeme alımlarına , makine 

teçhizat bakım ve onarım gideri olarak, taşıt bakım onarım giderlerine ₺917.455.85 arsa 

kamulaştırma gideri olarak ₺5.699.455,76 ilköğretim okullarının yapım, bakım, küçük onarımlarına 

₺7.670.934,65  harcama yapılmıştır. Kullanılamayan ₺13.331.000,00ödenek 2016 yılına 

devredilmiştir. 

Ortaöğretim Genel Lise gideri olarak; cari Giderlerine ₺14.715,25, Müteahhitlik hizmetleri 

taşıma giderlerine ₺125.449.02, donatım malzemesi alımlarına ₺76.190,35 ortaöğretim okulları 

yapım, bakım ve onarımlarına  ₺2.349.218,94kamulaştırma giderlerine  harcama yapılmıştır. 

Harcanamayan ₺5.134.000,00 2016 yılına devretmiştir. 

Mesleki ve teknik okullar;  İlan giderlerine ₺7.956,04 Büro malzeme alımına ₺257.592,68, 

okul yapım bakım onarım giderlerine ₺12.017.476,45, kamulaştırma giderlerine (Ardeşen İmamhatip 

Lisesi) ₺ 3.536.295,00 harcama yapılmıştır. Harcanamayan   ₺ 5.728.000,00 ödenek 2016 mali yılına 

devredilmiştir. 

 Çıraklık ve yaygın eğitim için  büro malzeme alımlarına ₺20.000,00 bina yapım bakım 

onarım giderlerine ₺643.815,00 harcama yapılmıştır. Kullanılmayarak artan ₺434.150,00 ödenek 

2016 yılına devretmiştir. 

 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:  

İl Özel İdare bütçesinden ₺200.000 ödenek verilmiş, bu ödenekle araç kiralama ve  hizmet 

alımı gerçekleştirilerek ₺147.431,00 ödeme yapılmıştır.  Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet 

binası yapım için geçen yıllardan ₺2.350.000 ödenek temin edilmiştir,2015 yılında da ₺1.604.000,00 
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ödenek temin edilerek toplam ₺3.954.000,00 ödenekle 06.0.2014 tarihinde ₺3.755.000.00 bedelle iş 

ihale edilmiş, ₺430.318,15 ödeme yapılmış ancak; 17.11.2015 tarihinde iş fesih edilmiştir. Yeniden 

ihale işlemleri devam etmektedir. 

Böylece 2015 mali yılı bütçesinden personel giderlerine ₺31.821.807,16, Sosyal Güvenlik 

Kurumu giderlerine ₺4.74.531.28, Mal ve Hizmet alımlarına ₺74.582.574,26, Faiz giderlerine 

₺337.468,21,Cari Transferlere ₺34.161.757,85, sermaye giderlerine ₺17.846.163,19 olmak üzere 

toplam    ₺163.490.301,95 harcama yapılmış, ₺3.868.990,51 ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve 

tahsisi nitelikte olan ₺72.974.788,00 ödenek 2016 mali yılına devredilmiştir. 

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:  

Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin 14.01.2016 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 

ilişiktedir. 

  2-Mali Denetim Sonuçları: 

Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe 

rastlanılmamıştır.  

2- Diğer Hususlar 

 
A- Performans Bilgileri :     

              Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri   : Bilgi verilememiştir. 

2- Performans Sonuçları Tablosu   : Bilgi verilememiştir. 

3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi  : Bilgi verilememiştir. 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir. 

 

 

 

 

3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A- Üstünlükler: İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması 

B- Zayıflıklar: Kaynak yetersizlikleri 

C- Değerlendirme: Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve 

esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı. 

 

        4- ÖNERİ VE TEDBİRLER:  

Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli 

müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. 

EKLER   :  

2015 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. …/01/2016 

 

 

                                         Ersin YAZICI 

                       Rize Valisi 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

2015 YILI FAALİYET RAPORU 

         

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev yetki alanım çerçevesinde iç 

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. …/01/2016 

 

         

                                                                                                                      Salih Kurtuluş 

                     Genel Sekreter V. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “3/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. …/01/2016 

 

 

         Mustafa GENÇASLAN 

                                                                                                 Mali Hizmetler Müd 


