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Halkımıza Nitelikli Hizmet
Sunmaya Devam Ediyoruz
Bilindiği gibi yerel yönetimlerin en önemli dinamiklerinden birisi de İl Genel Meclisleridir.
Özellikle son dönemde mevzuat, imkân ve idari yapısıyla bu birimler halkımıza daha nitelikli
hizmet sunmayı sürdürmektedir.
Rize İl Özel İdaresi de kuruluşundan bugüne görev alanı içindeki başta kırsal kesimin altyapı
hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görevler üstlenmiştir.
İl Genel Meclisi; bütçeleştirme hassasiyetinden başlayarak, her aşamasında Özel İdare çalışmalarının planlamasını Genel Sekreterlik kadrolarıyla eşgüdüm ve disiplin içerisinde yürütmüştür. Her geçen gün gelenekselleşmiş altyapı hizmetlerini yerine getiren İdaremiz bir
taraftan da çağı yakalamayı, Merkezi Hükümetin öngörmüş olduğu vizyon doğrultusunda
yerel vizyon oluşturmanın çabası içerisinde bulunmuştur.
İl Özel İdaresi; kırsalda yürütülen çalışmaların daha hızlı, kaliteli ve etkin gerçekleşebilmesi
için güçlendirdiği makine parkıyla, halkın zengin coğrafyasını koruyarak gelecek kuşaklara
aktarılması için bilinçli yönetim ekibiyle çalışmalarını yürütmektedir. Bunu yaparken diğer
illerdeki paydaşlarıyla ortak çalışmaların yürütülmesi de kurumsallaşmanın en önemli göstergelerinden biridir.
2009-2014 döneminde başarılı çalışmalara imza atan İl Genel Meclisimizin, önümüzdeki
dönemde de edindiği bu tecrübelerini 2014-2019 yılları arasında sürdürmesini temenni
ederim.
Rize İl Özel İdaresi’nin yaptığı ve yapacağı hizmetlerde yardımlarını ve öncülüğünü esirgemeyen benden önce görev yapmış meslektaşlarımı, İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerini, İl
Encümeni ve iş birliği içinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kutluyor; ayrıca özverilerle yayın hayatına başlayan bu derginin başarılarının devamını diliyorum. Saygılarımla...
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Hizmetlerimizle
Rize’nin Her Köşesine Ulaştık
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerine, daha
hızlı, daha etkin ve verimli hizmet sunma imkanı sağlamış;
köylerin altyapı hizmetlerinin yanı sıra, spor, eğitim, sağlık
ve rehabilitasyon gibi birçok alanda sosyal içerikli hizmetler
için görev ve yetkilerle donatmıştır. Ayrıca il özel idarelerinin, saydam, hesap verebilen, etkin, verimli ve demokratik
bir yapıya kavuşturulmasının önü açılmıştır. İl Genel Meclisimiz de kanunun ruhuna uygun olarak, 2011 yılında yeniden
yapılanma adına bir dizi kararlar alarak İl Özel İdaresi’nin
kurumsallaşması, daha etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşması
için gerekli iradeyi ortaya koymuştur.
Bu çalışmaların sonucunda; ilçe şantiyelerimiz, ihtiyaçlara
cevap verebilen, fonksiyonel, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun, toplu iş sözleşmesi hükümlerini fazlasıyla karşılayabilen modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Şantiyelerin
ve araç parkındaki tüm araçların merkezden izlenerek takip
ve denetiminin yapılabildiği, “Araç Takip ve Akaryakıt Otomasyon Sistemi” kurulmuştur. Ayrıca ilimizin hizmet envanterinde yer alan yol, köprü, menfez, içme suyu hattı, su deposu
gibi unsurların sayısal haritalara işlendiği “Rize İli Coğrafi
Bilgi Sistemi Projesi” tamamlanmıştır.
Köylerimizdeki içme sularının iyileştirilmesi amacıyla İl Genel
Meclisimizce “2012 Su Yılı” ilan edilmiş, bu amaçla mevcut içme suyu isale hatlarının iyileştirilmesi ile yeni içme suyu
kaynakları kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızla devam
etmektedir. Yine ilimizin en önemli sorunlarından olan çevre
temizliği ve kanalizasyon konusu 2013 yılı meclis çalışmalarımızda irdelenip sorunun giderilmesi yönünde İl Genel Meclisi’nce 2013 yılı “Çevre ve Temizlik Yılı” ilan edilmiştir. Bu
amaçla ilk kez 351 köyde, 2.560 noktadan 14 araçla evsel
katı atıkları toplanması ve bertaraf edilme hizmeti başlatılmıştır. Evsel atık sularının bertarafında sürdürülebilir çözümlerin
tespiti ve projelendirilmesi amacıyla ilimizin genelini kapsayacak şekilde “Atık Su Master Planı” çalışmaları başlatılmıştır.
Çamlıhemşin ilçesi, Hazindak Bölgesi’nde 7 mekanik tesis ve
12 adet pistten oluşacak “Ayder Kış Sporları Turizm Merkezi” için hazırlanan çevre düzeni planı, nazım imar planı ve
uygulama imar planı İl Genel Meclisi’nce onaylanarak; ilgili
kamu kurumları nezdinde yasal süreç devam etmektedir.
Doğa zenginliği ile cennetten bir köşe olan bölgemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın master planı çerçevesinde (Samsun – Artvin arasında) başlatılan Yeşil Yol olarak adlandırılan
turizm yolunun ilimiz sınırları içerisinde yer alan 289 km.’lik
kısmındaki yol yapım çalışmaları başlamıştır.		
İlimiz ve ülkemiz ekonomisine üst seviyede katkı sağlayacak

HAKAN GÜLTEKİN
Rize İl Genel Meclisi Başkanı

yatırımlardan biri olan ve uzun yıllardır bölge insanının düşlediği Ovit Tüneli, Başbakanımızın büyük katkılarıyla Ulaştırma Bakanlığı’nca projelendirilen 14.700 metre uzunluğundaki dünyanın 3. büyük tüneli ihale edilerek Başbakanımız
tarafından temeli atılmıştır. 2015 yılının sonlarına doğru tamamlanması hedeflenen Ovit Tüneli; Karadeniz’i, Doğu ve
Güneydoğu’ya oradan Orta Asya’ya bağlayacak olan yol
güzergahıyla bölgemize ve ülkemize önemli ölçüde ticari katkı sağlayacaktır. Bu dev projenin yanı sıra ilimizde kurulması
planlanan lojistik üst, Samsun – Batum arası hızlı tren demiryolu, havaalanı ile ilimizde her geçen gün eksikliği daha
çok hissedilen beş yıldızlı otel, kongre merkezi ve tatil köyü
niteliğindeki yatırımların yapılacağı alanların tespiti yönünde
çalışma meclisimizin gündemine alınarak değerlendirmeler
devam etmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarımızın
Avrupa Birliği Fonları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
tarafından kabul edilen projelerine ortak olunarak eş finansman desteği sağlanmıştır.
İlimizde yapılması planlanan fiziki yatırımların yanı sıra ilimizde yeni kurulan ve hızla gelişen üniversitemizin katkılarıyla kültürel ve sanatsal etkinliklerin, dolayısıyla sosyal hayatın
eş değeri olarak gelişmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda İl Genel Meclisi öncülüğünde organize edilen kültürel – sanatsal ve görsel etkinliklerin ilki 2013 yılı içinde
ilçelerimizde sırasıyla gerçekleştirilmiştir.
29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Rize İl Özel
İdaresi’nin karar organı olarak seçildiğimiz günden beri ilimizin her köşesine hizmet götürmeyi ilke edinerek; icranın
başındaki İl Valisi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile birlik
ve beraberlik içinde yürüttüğümüz uyumlu çalışmalarımızı,
bundan böyle 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşacak Rize İl Genel Meclisi iradesiyle, İl Özel İdare
Genel Sekreterliği ile diğer birimlerin aynı ruh ve heyecanla
devam ettireceğine inancım tamdır.
Görev yaptığımız bu süreçte daha iyi bir Rize, daha güçlü bir
Türkiye için katkılarından ötürü Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’a, Ticaret ve Gümrük Bakanımız Sayın
Hayati YAZICI’ya, Rize Milletvekillerimiz Sayın Nusret BAYRAKTAR ve Hasan KARAL ile Ak Parti İl Başkanımız Hikmet
AYAR’a, katkılarını sürekli hissettiğimiz İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU ve Valimiz Sayın
Nurullah ÇAKIR’a, İl Genel Meclisi üyelerimiz ile sahada uygulama yapan başta Genel Sekreter Vekilimiz Ümit Hüseyin
GÜNEY olmak üzere genel sekreter yardımcılarımıza, birim
müdürleri ile tüm memur ve işçi arkadaşlarıma Rize İl Genel
Meclisi adına teşekkür eder saygılarımı sunarım.
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ÜMİT HÜSEYİN GÜNEY
Rize Vali Yardımcısı ve
Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili

Hep Daha İyisi İçin...
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005 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı kanun ile
yeni bir yapıya kavuşan İl Özel İdaremiz, kurumsallaşma sürecini tamamlamış ve Rize’nin kalkınmasında önemli dinamiklerden biri haline gelmiştir. Bu
çerçevede İl Özel İdaremiz yol, su, köprü, kanalizasyon
gibi kırsal alana yönelik altyapı yatırımlarının yanı sıra
sağlık, eğitim, güvenlik, tarım, turizm, kültür-sanat, spor
ve daha birçok alanda Rize’ye değer katan yatırımlara
imza atmıştır. Son beş yılda kırsal altyapı için ¨ 174
milyon kaynak kullanan İl Özel İdaremiz’in, eğitim için
kullandığı kaynağın ise ¨ 133 milyon olduğu düşünülürse bu katkı çok daha net anlaşılacaktır.
Sınırları içerisinde dünyaca ünlü Ayder ve Anzer’in de
bulunduğu doğa harikası yaylaları, dereleri, dağları,
şelaleleri, tarihi taş kemer köprüleriyle Rize’nin sahip
olduğu bu olağanüstü turizm potansiyelini harekete geçirmek için Özel İdaremiz önemli çalışmalar yürütmektedir. Yaylalarımızı birleştirecek olan “Yeşil Yol Projesi”
en önemli projelerimizden biri olarak öne çıkmaktadır.
Proje çalışmalarının sonuna gelinen ve yakın bir zamanda yatırıma dönüşecek olan “Ayder Kış Sporları Merkezi” ile Rize yayla turizminde olduğu gibi kış turizminde
de Doğu Karadeniz’in parlayan yıldızı olacaktır.

Kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren İl Özel İdaremiz,
fotogrametrik sayısal harita tabanına oturtulmuş hassas
ve etkin “Coğrafi Bilgi Sistemi”, uydu destekli “Akaryakıt ve Araç Filo Yönetim Sistemi” ile donatılmış modern
araç parkı ile çağı yakalamış bir biçimde hizmetlerine
devam etmektedir.
Başarısının asıl mimarı olan personeline büyük önem veren Özel İdaremiz, çalışanlarına sunduğu konforlu çalışma ortamına ek hizmet binasını, şantiyelerini ve sosyal
tesislerini yenileyerek önemli bir katkı daha sağlamıştır.
Bugün bir taraftan vatandaşımızla idaremiz arasında
güzel bir köprü kuracağına inandığımız dergimizin ilk
sayısını sizlere sunmanın heyecanını yaşarken; diğer
yandan Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği olarak
son derece güzel bir uyum içerisinde çalıştığımız İl Genel Meclisimizin aldığı kararlarla, önceki Valimiz ve
İçişleri Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU ve Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR’ın önderlikleriyle, hükümetimizin desteği ve vatandaşımızın
bize olan güveni sayesinde Rize’ye önemli eserler kazandırmanın ve hizmetler sunmanın gayreti içerisinde
olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Selam ve saygılarımla...
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TURİZM

Yazı ve Fotoğraf: Ersin DEMİREL

TURİZMİN
SAKLI CENNETİ
Rize, turistleri
fazlasıyla tatmin edecek
kültür turlarının yanı sıra
farklı turizm aktiviteleriyle
ziyaretçilerine sayısız
seçenek sunuyor.

R

ize’nin sürprizi bol coğrafyası, her bölgede farklı zenginlikleri gözler önüne sererek; şaşırtır gezginleri. Ulaşılması zor karlı zirveler, muhteşem
buzullar, masmavi göller, dört mevsim akan dereler,
görsellikleriyle öne çıkan şelaleler, endemik bitkiler, gür
ormanlar, derin vadiler, geleneksel yayla evleri, asırlık
konaklar, tarihi kaleler vb. değerleriyle gerçek bir turizm
potansiyeline sahip Rize.

Sınırları içerisindeki 225 yayla ile
Rize, yayla turizminde önemli bir
potansiyele sahiptir.
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4. AER ZİRVESİ

Ne yazık ki günümüzde Rize’nin,
tüm kaynak değerlerinden yararlanıldığını ve sahip olduğu turizm potansiyelinin yeterince artı
değere dönüştürüldüğünü söyleyemeyiz. Samsun – Ordu – Giresun – Trabzon – Rize – Artvin güzergahındaki Doğu Karadeniz
turizm rotası, genel olarak Sümela Manastırı –Uzungöl – Ayder –
Borçka Karagöl – Şavşat hattına
sıkışmış durumda. Rize il sınırlarındaki turizm merkezlerini de
sadece Ayder Yaylası ve çevresiyle tanımlamak durumundayız.
Oysa ki Rize, gelen turistleri
fazlasıyla tatmin edecek kültür
turlarının yanı sıra farklı turizm
aktiviteleriyle ziyaretçilerine sayısız seçenek sunuyor. Trekking,
hiking, tırmanış, bisiklet, dağ
bisikleti, buzul göllerinde kano,
rafting, akarsu kanosu, yaban
hayat gözlemi, kuş gözlemi, botanik turu, mantar turu, manzaralı araç rotası, foto safari, cip
safari, oryantiring, motosiklet
güzergahları, ip aktiviteleri, karavan kampı, olta balıkçılığı, kayak, snowboard, tur kayağı, kar
kanosu, kar raftingi, lazboard
ve heliski gibi aktivitelerle Rize,
macera dünyasına açılan bir kapıdır aynı zamanda.

Ülkemizin pek çok yerinde
5 – 6 metrelik çağlayanlar
turizmin gözde mekanları
olurken, Rizeliler için şelale
manzaraları günlük hayatın
sıradan bir parçası.

TURİZM

Rize, ülkemizde tescil edilmiş
1400 tarihi taş kemer köprüden
130 tanesine ev sahipliği yapıyor.
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Bu anlamda Rize’nin var olan turizm potansiyelini
rasyonel biçimde değerlendirmek; doğal – tarihsel
– kültürel değerler anlamında farkındalık yaratmak;
bölgenin gelişen turizm alternatiflerini tanıtım vitrinine taşımak, yeni tur destinasyonları oluşturmak; markalaşma stratejisini bir an önce hayata geçirmek ve
turizm alanında Rize’nin farklılığını ortaya koymak
durumundayız.
Türkiye’nin birçok turizm bölgesine göre farklı avantajları olan Rize coğrafyasını kısaca şöyle özetleyebiliriz:
Ülkemizde tescil edilmiş 1400 tarihi taş kemer köprüden yaklaşık 130 tanesine ev sahipliği yapıyor.
“Şelaleler Kenti” unvanını fazlasıyla hak eden Rize’de irili ufaklı sayısız şelale yer alıyor. Ülkemizin
pek çok yerinde 5 – 6 metrelik çağlayanlar turizmin
gözde mekanları olurken, Rizeliler için şelale manzaraları günlük hayatın sıradan bir parçası. Türkiye’nin
en yüksek şelalesi Bulut (Tar Deresi – 45 m.) Şelalesi’yle birlikte yüze yakın çağlayanın bulunması.
Doğu Karadeniz’deki yayla turizmi alanlarının büyük bir bölümü Rize ili sınırlarında yer almaktadır.
Doğu sınırında Fındıklı, batı sınırında ise İkizdere
ilçesine uzanan 2000 – 3000 metrelik dağ silsilesi
boyunca dizi dizi sıralanan 225 yayla ve mezranın
yer alması.
Alaska, Kanada ve Patagonya ile birlikte Rize, dünyadaki en fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan bölgelerden biri olma unvanını haklı bir gururla taşıyor.
Dağların yüksek kesimlerinde veya zirve altındaki
çanaklarda görülen buzul göllerinin birçoğuna ulaş-

13

mak oldukça zordur. Çoğu zaman sis altındaki
bu yüksek mekanlara ancak yürüyerek ulaşılabiliyor. Rize il sınırları içerisinde yaklaşık 250
tane buzul göl bulunuyor.
Anadolu coğrafyasında tarihsel ve kültürel mozaiğin oluşturduğu zengin birikim, yerleşimlerdeki konutların mimarisinde kendini gösteriyor.
Özgün stilleri ve ahşap işçilikleriyle dikkat çeken Rize konakları; yaşamsal gereksinimlerden
doğan estetik yapıların en güzel örnekleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Şehrin kültür zenginliğini yansıtan tipik Karadeniz evleri, Çamlıhemşin (Hemşin) konakları, Fındıklı Laz Konakları
başta olmak üzere 125’e yakın tarihi konağı
ziyaret edebilme imkanı.
Rize, flora açısından da zengin bir potansiyele
sahiptir. Yüksek dağlar ve yeşil vadilerin etrafını
gür ve sık orman formasyonu kuşatır. Bu zengin
ekosistem; endemik bitkilere, altı farklı rengiyle
göz kamaştıran orman güllerine ve dünyanın en
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büyük şimşir ormanlarından birine ev sahipliği
yapar. Bunların yaklaşık üç yüzü nadir bulunan
tür olmak üzere 2500 tanesi Kaçkarlar’da yer
alıyor. Bu rakamlar, Rize sınırlarındaki bitki çeşitliliği hakkında ayrıntılı bir fikir veriyor. Rize,
ülkemizdeki “144 Önemli Bitki Alanı”ndan biridir aynı zamanda.
Rize’nin bir bölümü 1994 yılında Kaçkar Dağları Milli Parkı ilan edilmiştir. Bölgenin milli
park statüsü kazanmasının en önemli nedeni
Kaçkar Dağları’nda bulunan buzullar ile Fırtına
Deresi ve Çat Deresi vadilerinin zengin flora
çeşitliliğidir.
Rize ili özellikle Kaçkar Dağları’yla, Avrupa ve
Türkiye’nin yürüyüş merkezi olmaya aday bir
potansiyele sahiptir. Artvin ve Erzurum bölgesiyle yapılan ticaretin can damarı olan taş döşeli tarihi yollar ve geçitler, köylerden yaylalara
çıkmak için kullanılan eski yayla yolları, yüzyıllardır süregelen hayvancılık faaliyetinin sonucu

bölgede otlayan sürülerin açtığı patikalar, Kaçkar, Verçenik, Altıparmak, Kındevul Tepesi ve
Marsis gibi zirveler, vadiler ve buzul gölleri bu
yürüyüş ağının en önemli parçalarıdır. Türkiye
genelinde çok sayıda ve iyi durumdaki eski
patikaların ve trekking rotalarının en önemlileri
Rize sınırlarında yer alır.
Rize sahip olduğu akarsu ve gölleriyle; rafting,
kataraft, akarsu kanosu, göl kanosu, yelken,
dalış aktiviteleri gibi birçok su sporunun alternatif merkezlerindendir.
Kış aylarında Doğu Karadeniz’deki bütün yaylalar sessizliğe bürünürken; Kaçkar eteklerinde
iki metreye ulaşan kar kütlesi üzerinde çeşitli
etkinlikler yapılabilmektedir. Kayak, snowboard, tur kayağı, kar raftingi, kar kanosu, heliski, paraşütlü snowboard, paraşütlü kayak,
kızak, lazboard gibi aktiviteleriyle bir kış sporları merkezidir aynı zamanda Rize…

Böylesi eşsiz bir coğrafyanın varlığı, Rize’yi
birçok turizm merkezinden daha şanslı kılıyor.
Ancak tüm bu değerlerin öncelikle yerel paydaşlar açısından farkındalığı söz konusudur.
Vadilerinden tarihi yapılarına, Fındıklı’dan İkizdere’ye kadar şehrimizin her bölgesinin turizmden hakkettiği payı alması gerekmektedir. İşte
bu anlamda Rize Valiliği, ilimizin tüm turizm
potansiyelini içeren “Köprüler Kenti Rize”, “Şelaleler Kenti Rize”, “Buzul Göller Kenti Rize”,
“Yaylalar Kenti Rize”, “Konaklar Kenti Rize”,
“Macera Kenti Rize”, “Anadolu’nun Çiçek
Bahçesi Rize” ve “Rize Turizm Keşif Rehberi”
serisiyle yeni bir tanıtım süreci başlattı. Önümüzdeki günlerde web sitesi ve ulusal tanıtım
lansmanıyla desteklenecek olan tanıtım yayınları, yaklaşık 15 aylık bir süreçte hazırlandı.
Doğa ve tarihi birikimleriyle ön plana çıkan Rize’nin sürdürülebilirlik hedefi taşıyan bir turizm
politikasına, söz konusu yayınların önemli bir
katkı sağlayacağına inancımız tamdır.
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TURİZM

TÜM RENKLERİYLE
RİZE TURİZMİ
Rize’nin sahip olduğu
turizm potansiyelini
geliştirmek için Rize
Valiliği’nin katkılarıyla
yayımlanan “Doğa
Aktiviteleri ve Macera
Kenti Rize” kitap serisi
düzenlenen toplantıyla
katılımcılara tanıtıldı.
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R

ize’de turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan
“Doğa Aktiviteleri ve Macera Kenti Rize” kitap serisinin tanıtım toplantısı ve Rize temalı fotoğraf sergisi, Rize Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Rize’nin sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirmek, doğal, tarihi ve kültürel değerler anlamında farkındalık yaratmak, bölgenin gelişen turizm alternatiflerini
tanıtım vitrinine taşımak, yeni tur destinasyonları oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıya katılım üst seviyedeydi.
Rize Valiliği’nin toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Rize Valisi Nurullah Çakır, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, turizm uzmanı
Ersin Demirel, basın mensupları, turizm işletmecileri ve
seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

NURULLAH ÇAKIR
Rize Valisi

Rize Valisi Nurullah Çakır yaptığı konuşmada, Rize’nin tarih ile bütünleşmiş güzel doğası, yayla turizmine elverişli alanları, orman
zenginliği, doğal güzelliğe sahip çok sayıdaki mekânı ile trekking, bisiklet turları, kaya
tırmanışı, doğa fotoğrafçılığı ve birçok turistik
aktiviteyle birlikte değerlendirildiğinde turizm
için önemli bir coğrafya olduğunu kaydetti. Rize’nin doğa turizmi potansiyeline sahip bir il
olduğunu ifade eden Vali Çakır: “Başta korunan alanlarımız olmak üzere, doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği, botanik turizmine uygun
olduğu tespit edilmiştir. Yöresel lezzetlerin
korunması ve unutulmaması da doğa turizmi
başlığı altında gereken önemin gösterilmesi
ile mümkün olacaktır. Kurumlar arasında etkin
iş birliği sağlanarak halkımızın da bu konuya
hassasiyet göstermesi sağlanırsa, şehrimiz turizmdeki önemli konumunu ülke çapında gösterecektir.” dedi.
Vali Çakır’dan sonra söz alan ve turizmin gelişiminde reklam ve tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çeken turizm uzmanı Ersin Demirel: “Bölgemizde ne kadar çok ürün çeşitliliği
sağlayabilirsek, o kadar çok sirkülasyon yaratır ve gelen turistleri de uzun süre konuk etme
imkânına sahip oluruz.” diye konuştu.

Yürüyüş yollarının rotaları belirlenirken dikkat
edilen hususlara da açıklık getiren Demirel:
“Yürüyüş yolu rotaları, doğal, tarihi ve kültürel
zenginlikleri insanlarla buluşturmalı. Geçtiği
yerlerdeki farklı yaşam kültürlerini gösterebilmeli. Yürüyüş yolu rotaları geçtiği bölgedeki yerel halkın ekonomik kalkınmasına katkı
sağlamalı ki, doğal ve tarihi güzelliklerin korunarak devamlılığı sağlanabilsin.” şeklinde
konuştu.
Toplantıda alternatif turizmin gelişmesi, turistik
ve kültürel değerlerin tespit edilmesi amacıyla
katılımcıların da görüş ve önerileri alındı.
Rize’nin tanıtımına katkıda bulunmak için
Rize Valiliği’nin öncülüğünde; “Köprüler Kenti
Rize”, “Yaylalar Kenti Rize”, “Şelaleler Kenti
Rize”, “Buzul Gölleri Kenti Rize”, “Konaklar
Kenti Rize”, “Macera Kenti Rize”, “Anadolu’nun Renkli Bahçesi Rize” başlıklı tanıtım
kitapçıkları yayımlandı. Tüm bu kitapçıkların
derlemesi olan Rize Turizm Keşif Rehberi’ne,
tanıtım kitapçıklarındaki bilgilere ve hazırlanan gezi rotalarının GPS koordinatlarına,
Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sitesinden ve www.rizemacera.com adresinden
ulaşılabilirsiniz.
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KARADENİZ’İN GELECEĞİ
RİZE’DE BELİRLENİYOR
Rize İl Özel İdaresi’nin
ev sahipliğinde, Avrupa
Bölgeler Meclisi
(Assembly of European
Regions - AER) tarafından
organize edilen
“4. Karadeniz Bölgesel
Toplantısı”, 4 Ekim 2013
tarihinde gerçekleştirildi.
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K

aradeniz Havzası (2007 - 2013) Programı kapsamındaki ilerlemelerin, elde edilen ve kaçırılan
fırsatların, proje yönetimi konularının görüşüldüğü
4. AER Karadeniz Zirvesi’ne Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Rize Valisi Nurullah Çakır, Rize Milletvekili Hasan Karal, Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı, Rize İl Genel Meclisi Başkanı Hakan
Gültekin, Rize Vali Yardımcısı ve Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney ile Karadeniz’e
kıyısı olan ülkelerin temsilcileri katıldı.

HAYATİ YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

Geleceğe Uluslararası Kuruluşlar
Yön Verecek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize’nin böyle önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmış olmasından mutluluk
duyduğunu ifade ederek; dünyanın büyük bir
uluslararası değişim sürecinden geçtiğini, uluslararası kuruluşların geleceğe biçim vermek
konusunda uluslar üstü bir hareket kabiliyetine
ve gücüne sahip olduğunu, bu açıdan zirvenin
bölgenin geleceğini şekillendirirken dünyanın
geleceğini de etkileyeceğini, Karadeniz’in
dünya ile entegre olmasının önemini vurguladı. Yazıcı: “Ülkelerimizin iş birliği ve ortak
çalışmaları Karadeniz’in sesini küresel ölçekte
daha iyi duyuracaktır. Dünyanın, Avrupa’nın

ve Türkiye’nin gündemi küresel ekonomik gelişmeler merkezinde şekillenmektedir. Küresel
ekonominin derin sıkıntılardan geçtiği, uzun
süredir sorunların aşılamadığı bir dönemi yaşıyoruz. Birikmiş hataların bir sonucu olarak,
2008 yılında finans sorunu olarak patlak veren ve ekonomik krize dönüşerek yayılan kriz,
aslında bir güven krizidir. Geçen 5 yılda kaybolan güveni yeniden tesis etmek mümkün olmamıştır. Tüm dünyada ekonomik kriz hüküm
sürerken, Türkiye’nin bu süreci rahat biçimde
atlatmasının sebebi ise uyguladığımız insan
merkezli ekonomi politikalarıdır. Bugün, Türkiye küresel kriz karşısında zamanında tedbir
alarak, doğru kararlarla krizi yöneten ve en
az hasarla atlatan bir ülkedir.” dedi.
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Dostluk Köprülerinin Temeli:
İpek Yolu Projesi

yolu” olarak isimlendirmektedir. Bu coğrafyada klasik dönemlerde, okyanuslar arasındaki
o geniş uzaklığı kısaltan İpek Yolu yüzlerce
yıl dünya ekonomisine hakim olmuştur. Proje
tamamlandığında çok büyük miktarda mal ve
üretim aracı, Orta Asya’dan Avrupa’nın diğer
ucuna veya Avrupa’dan Orta Asya’ya transfer edilebilecektir. İpek Yolu yeniden kültürel
bir havza ve dünya ekonomisinin en önemli
ekonomik hatlarından biri haline gelecektir.”
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, Avrasya’nın ticaret merkezi haline
gelmesi için yürüttüğü en önemli projelerden
birinin “İpek Yolu Projesi” olduğuna dikkat
çeken Bakan Yazıcı: “İpek Yolu, medeniyetlerin doğduğu, medeniyetlerin beslendiği hattır.
İpek Yolu tüccarların yanı sıra, doğudan batıya ve batıdan doğuya fikirlerin, dinlerin ve
kültürlerin de yolu olmuştur. Ticaret işin sadece bir boyutudur ve aslında kültürel ilişkilerin
sonucunda ortaya çıkan bir faaliyettir. Ülke
olarak, İpek Yolu Projesi’yle bu yol üzerindeki Daha Yeşil Bir Karadeniz İçin İş Birliği
gümrük kapılarını yenilerken, dostluk köprüle- Karadeniz havzasında çevre sorunları ile deniz ve kıyı kirliliği önemli boyutlara ulaşmış ve
rini de daha sağlam inşa etmek istiyoruz.
uluslararası iş birliğinin gerekli hale geldiğini
UNESCO, İpek Yolu’nu, doğu ve batı arasın- dile getiren Yazıcı: “Karadeniz ile ilgili mutladaki diyalog ve teması artırdığı için “diyalog ka ekosistemin ve Karadeniz’in temiz kalması
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konusu bu zirvede ele alınacak konulardan biridir. Elimizi taşın altına koymalıyız. Ortak stratejiler belirleyerek
Karadeniz’de kirlilik ve ekosistemin bozulması ile mücadele etmekte geç kalmamalıyız.” dedi.

İnsan Odaklı Büyüme Anlayışı
Çevrenin korunması ve yoksulluğun, dünya barışının tesisinden sonra gelen en büyük ve en önemli iki unsur
olduğunu dile getiren Yazıcı: “Yoksulluğun ve eşitsizliğin
olduğu bir dünya her zaman için ekolojik ve diğer krizlere eğilimli olacaktır. İnsan unsurunu göz ardı etmeden,
insan odaklı bir büyüme anlayışıyla; barışı, dayanışmayı
öne çıkaran politikalarımızı ısrarla sürdüreceğiz.” dedi.

NURULLAH ÇAKIR
Rize Valisi

Karadeniz Turizm ile Kalkınacak
Toplantıya Rize adına ev sahipliği yapan Rize Valisi
Nurullah Çakır, şehrin kültürel ve ekonomik alanda öne
çıkan değerlerini konuklar ile paylaştı. Dünya çay üreti-
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minde 5. sırada yer alan Rize’nin, doğadan beslenen
bir ekonomi olduğunu ifade etti. Son dönemlerde yaylacılığın gerek organik tarım ürünleri gerekse de turizm
açısından büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek;
“Karadeniz, kaynakları itibariyle doğa turizmi odaklı
bir yapılanma için ülkemizin en uygun bölgelerindendir. Koruma kullanma dengesini gözeterek diğer turizm
çeşitlerini de bölgenin ekonomisine destekleyici unsur
olarak değerlendirmekteyiz. Rize ilimize özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonu ve gelişimini sağlayarak sürdürülebilir çevre anlayışı ilkesi kapsamında,
alternatif turizm odaklı “Rize ili Doğa Turizmi Master
Planı” hazırlanmıştır. Bölgemiz proje odaklı çalışmalarını sürdürmeye ve uluslararası kuruluşlar ile başarılı iş
birlikleri kurmaya devam etmektedir. İnanıyorum ki bu
ve benzeri toplantılarda elde edilen sonuçlar bölgemiz
tarafından da dikkatle izlenecek ve tecrübe paylaşımına gidilecektir.” vurgusunda bulundu.

Karadeniz Dostluk Denizidir
HANDE ÖZSAN BOZATLI
Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı

“Yükselt, Paylaş, Güçlendir, Destekle” mesajı ile gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı yaptı. Bölge
toplantılarının önemini vurgulayan Bozatlı: “Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi’nde üç önemli toplantı
daha gerçekleştirdik. Karadenizli olmamın da etkisiyle
kendimi memleketimde, akrabalarımla birlikteymiş gibi
hissettim. Konuştuğumuzda kültürümüzün, tarihimizin
ortak olduğunun farkına vardık. Eskiden Karadeniz’de
gemiler batardı ve denizin ismi de bu hüznü taşırdı.
Oysa şimdi buranın adı “Dostluk Denizi” çünkü biz
dosttan da öteyiz, bir aileyiz.” dedi.

Ortak Bağlarımız İş Birliğimizin Temelidir
4. Karadeniz Bölgesel Konferansı’nda söz alan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Eski Bakanı Liliana Pavlova;
çok önemli ve verimli görüşmelerin gerçekleştiği ve ger-
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çekleşeceği bu konferansta bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için Karadeniz Bölgesi
olarak beraber hareket etmenin önemi vurgulayarak:
“Günümüzde, hepimizin birçok zorlukla karşı karşıya
kaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Böyle zamanlarda, aramızda her zamankinden daha güçlü bağlar oluşturmalıyız. Bizler, Karadeniz Bölgesi’nin temsilcileri olarak bir
araya gelip; elimizdeki kısıtlı kaynakları bölgemizde
hep birlikte kullanabilir ve uzun vadeli, sürdürülebilir sonuçlar elde edebiliriz. Coğrafi yakınlığımız, ortak tarihi
ve kültürel mirasımız gelecekteki iş birliğimiz için gerekli
koşulları oluşturmaktadır. Çabalarımızı ve enerjimizi bir
araya getirip; bölgemizi refaha kavuşturacak ortak ekonomi hedeflerimize ve ekonomik refaha birlikte ulaşmalıyız. Bunun için de modern enerji altyapıları ve ulaşım
bağlantıları kurmamız gerekmektedir. Karadeniz ülkeleri olarak, limanlarımızı birbirine bağlayıp; Avrupa’yı,
Hazar Denizi ve Ortadoğu’ya bağlayan geçiş yolu görevini üstlenmeliyiz.” dedi.

LILIANA PAVLOVA
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma
Eski Bakanı
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TÖREN

ETKİN ALTYAPI HİZMETLERİ
İÇİN FİLOMUZU
YENİLİYORUZ
Rize İl Özel İdaresi’nin
yeni aldığı iş
makinelerinin hizmete
sunulma törenine birçok
bürokrat ve
milletvekilinin yanı sıra
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı da
katıldı.
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G
aldı.

ümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize İl
Özel İdaresi’nin makine parkına kattığı yeni iş
makinelerinin hizmete sunulma töreninde yer

Rize İl Özel İdaresi’nde düzenlenen törene, Rize Valisi
Nurullah Çakır, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve
Nusret Bayraktar, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı
Halil Bakırcı, Rize İl Genel Meclisi üyeleri, Rize İl Özel
İdaresi çalışanları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

HAYATİ YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

Rize İl Özel İdaresi’nce alınan iş makinelerinin tanıtımı
ve hizmete sunulması amacıyla düzenlenen törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı: “Kamu
yönetiminin önemli amaçlarından birinin sınırlı kaynaklarla sınırsız hizmet sunumu olduğunu” söyledi.
Hükümet olarak, devletin yapılanmasında hizmetin aksamasına yol açan birimleri devre dışı bıraktıklarını ifade
eden Yazıcı: “Hepiniz hatırlarsınız, Karayolları Genel
Müdürü, Yol Su Elektrik Genel Müdürü vardı. Gelince
peşinde koşardınız. Bütün bunları kaldırdık. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü kaldırdık, il özel idarelerini
güçlendirdik. Hizmeti bir yerde topladık, planlamayı bir
yerde yaptık. İl Genel Meclisi’nin çalışma kriterlerine
demokratik bir yapı kazandırdık.” dedi.
Yazıcı, Rize’nin 348 köyü olduğunu dile getirerek: “Çöp
kamyonları, 348 köyden çöpleri toplayacak. Bunu hayal bile edemezdiniz. Gelecek; il özel idaresi köylerden
çöp toplayacak, bu da ne imiş? İşte medeniyet, çevrecilik, yeşili sevmek budur. Çöpler belli periyotlarla toplanacak. Her gün gitmelerine gerek yok. Plan, program
dahilinde çöpler toplanacak ve çevrenin kirlenmesi önlenecek” diye konuştu.

HAKAN GÜLTEKİN
Rize İl Genel Meclisi Başkanı
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TÖREN

NURULLAH ÇAKIR
Rize Valisi

Rize’nin altyapı hizmetlerinin yapılması ve korunması
noktasında güç bir coğrafyada olduğunu ifade eden
Rize Valisi Nurullah Çakır: “Bu görevi işçilerimiz, mühendislerimiz ve operatörlerimiz en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktalar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
kaldırılmasından sonra il özel idareleri çatısı altında
birleşen bu altyapı hizmetlerine yönelik faaliyetleri hükümetimizin desteği ve KÖYDES Projeleri ile çok iyi noktalara taşımış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu
hizmetlerin vatandaşlarımıza sunumu aşamasında da,
yaşanan sorunların çözümü ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile yerel yönetimler daha dinamik bir
yapıya kavuşmuştur” dedi.

ÜMİT HÜSEYİN GÜNEY
Rize Vali Yardımcısı ve
Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili
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Rize İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Gültekin ise konuşmasında 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde göreve geldikleri günden bugüne kadarki süreçte İl Özel
İdaresi olarak yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.
Gültekin, konuşmasının devamında “Rize İl Özel İdaresi
bütçesi dışında ilimize muhtelif amaçlarla yapılan ödenek yardımlarından ötürü Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı’ya, Rize Milletvekillerimiz Nusret Bayraktar ve Hasan

Karal’a teşekkür ediyorum. Ayrıca, katkılarını sürekli
hissettiğimiz Valimiz Nurullah Çakır’a, siyasi desteğini hiç esirgemeyen iktidar partimizin İl Başkanı Hikmet
Ayar’a, İhtisas Komisyonları’na, bu konuda irade koyan Rize İl Genel Meclisi Üyeleri ile sahada uygulama
yapan başta Genel Sekreterimiz Ümit Hüseyin Güney
olmak üzere, birim müdürleri ile tüm memur ve işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Rize Vali Yardımcısı ve Rize İl Özel İdare Genel Sekreter
Vekili Ümit Hüseyin Güney törende yaptığı konuşmada,
Rize İl Özel İdaresi’nin envanterine yeni katılan 14 adet
çöp kamyonu, 14 adet damperli kamyon, 5 adet greyder, 4 adet lastikli yükleyici, 3 adet kanal kazıcı ön yükleyici, 1 adet toprak silindiri, 1 adet forklift, 1 adet temiz su tankeri olmak üzere 29 adet kamyon ve 14 adet
iş makinesinin yanı sıra 2.560 adet çöp konteynerinin
Rize’ye daha iyi hizmet sunma imkanı vereceğini belirtti. Güney, “Son 5 yıl içerisinde araçların yenilenmesiyle
yaş ortalaması kamyonlarda 18’den 8’e, iş makinelerinde ise 15’ten 9’a düşürüldüğünü ve yakın zamanda
makine parkımızın yaş ortalamasını 5’in altına indirerek
çok daha etkin hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.” dedi.

“Son 5 yıl içerisinde
araç ve iş makinelerinin
yenilenmesiyle çok daha
etkin hizmet sunmayı
hedeflemekteyiz.”
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BAKAN HAYATİ YAZICI
RİZE İL GENEL MECLİSİ
TOPLANTISI’NA KATILDI
Rize İl Genel Meclisi’nin
2013 yılı, Ağustos ayı
toplantısına katılan
Bakan Hayati Yazıcı;
yerel yönetimlerin
demokrasilerdeki
öneminden, yerel
yönetimlerin
verimliliklerini geliştirmek
için gerçekleştirdikleri
düzenlemelerden
söz etti.
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G

ümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İl Genel
Meclisi Başkanı Hakan Gültekin başkanlığındaki İl Genel Meclisi’nin 2013 yılı Ağustos ayı
toplantısının ikinci birleşimine katıldı. Toplantıda, Bakan
Yazıcı’nın yanı sıra Rize Valisi Nurullah Çakır, Rize
Milletvekilleri Hasan Karal ve Nusret Bayraktar, Rize
Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Rektörü Arif Yılmaz ve İl Özel İdare Genel
Sekreteri Ümit Hüseyin Güney de yer aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada demokrasilerde en önemli aracın seçimler olduğunu, seçilmişlerin
görevi, ülke kaynaklarını en verimli şekilde hizmete dö-

nüştürmek olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin öneminin
büyük olduğunu ifade eden Yazıcı: “Yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz günden bu yana hep halkın sesinin
öne çıkmasına, milletin kaynaklarını çarçur etmemeye
özen gösterdik. Yerel yönetimleri, il genel meclislerini
güçlendirdik. Daha önce il genel meclisi başkanları
kamu görevlisiydi. Bu makamı seçimle gelen kişilere
devrettik. Seçilmiş kişi mutlaka halkın ayağına gidecek,
halk daha rahat hesap soracak. Size statüyü veren kişi
daha rahat sorgulayacak.” diye konuştu.
Hayati Yazıcı, konuşmasında il genel meclisleri ve il
özel idaresi bütçelerinin gelir kalemlerini ve imkanlarını
geniş ölçüde güçlendirdiklerini vurguladı. Yazıcı: “Yerel
yönetimleri yeniden daha iyi hizmet üretir hale getirmek
için önemli takviyelerde bulunduk. Bu çalışmalarımızın
diğer bir ayağını belediyeler oluşturuyor. 16 büyükşehir

“Yönetim sorumluluğunu
üstlendiğimiz günden
bu yana hep halkın
sesinin öne çıkmasına,
milletin kaynaklarını
çarçur etmemeye
özen gösterdik.”
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belediye sayısını 29’a çıkardık. Mülki idare ile belediye
sınırlarını birleştirdik. İlk örneği İstanbul ve Kocaeli’nde
yaptık ve verimli sonuçlar aldık. 2012 yılında yaptığımız düzenlemelerle sayılarını 29’a çıkardık. Ordu ile
birlikte bu sayı 30 oldu.” şeklinde sözlerine devam etti.
Karadeniz’de arazi zorlukları nedeniyle hizmet götürme
maliyetinin yüksek olduğunu kaydeden Yazıcı: “Karadeniz’de yol yapmak çok zor. Su aynı şekilde. Arazi
şartları çok zor ama her ne olursa olsun projelerden
sarfınazar edecek değiliz. KÖYDES ve BELDES kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Kaynak aktarmaya
devam ediyoruz.” dedi.

“Karadeniz’de yol
yapmak çok zor. Su aynı
şekilde. Arazi şartları çok
zor ama her ne olursa
olsun projelerden
sarfınazar edecek
değiliz. KÖYDES ve
BELDES kapsamında
çalışmalarımız devam
ediyor. Kaynak
aktarmaya devam
ediyoruz”
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Ülkenin, herkesin ortak değeri olduğunu belirten Yazıcı,
konuşmasına şöyle devam etti: “Birbirimizi sevmeliyiz.
Sevgide kesinlikle cimri davranmamalıyız. Daha çok
bunu esnaf, sanatkar, tüccarlara söylüyorum. Siz kar
etmekten çok iyi anlarsınız diyorum. Sevmenin hiçbir
maliyeti yok. Birini sevdim diye kimseye para ödemeyeceksiniz. Ek bir yük gelmeyecek. Dolayısıyla birbirini
sevme noktasında cimri davranmayalım. Hepimiz değişik partilerde olabiliriz. Değişik siyasi yapılar içerisinde
görev almış olabiliriz. Bu demokrasinin gereğidir. Hem
kendimiz hem yöneticilerimiz bazında birbirimizi eleştirebiliriz ama eleştiride bir kalite, estetik olması lazım.”

Yarış Hizmet Yarışıdır

Dünyanın hiçbir yerinde tahkir, tensip ve iftiranın hak
olmadığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti: “Bunlar
suç teşkil eden söylemlerdir. Her hakkın mutlaka bir sınırı var. Eleştiri hakkınızı tahkir noktasına getirmeyeceksiniz. Yalan iftira boyutuna taşımayacaksınız. Olmayan
bir şeyi olmuş gibi söylemeyeceksiniz. Ülke hepimizin.
Bizim bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan, düşünce, bölgesel, mezhep, etnisite itibariyle 76 milyon insanı Hazreti Adem’den bu yana var
olan kardeşliği esas alarak birbirine karşı tahammüllü,
hoşgörülü, empati yapmak suretiyle sevgimizi göstermeliyiz. Yarış hizmet yarışıdır. Ülkenin değerleri hepimizin.
Cumhuriyet en önemli kazanımımız. Türkiye Cumhuriyeti
tanımlanmış. Demokrasiye, laikliğe, sosyal hukuk devletine kimsenin bir itirazı yok.”

Göreve geldiklerinde 8.5 milyon engelli vatandaşın hiçbir hakkı olmadığını ifade eden
Yazıcı: “Ateş düştüğü yeri yakar. Evinde bir
engelli vatandaş varsa beşeri ilişkileri sınırlı. Bu vatandaş terkedilmiş, böyle bir sosyal
devlet olabilir mi? Özürlüler kanunu çıkardık.
Bunların evde bakımını sürdürüyoruz. İstihdama ilişkin kolaylıklar sağlıyoruz. Ayrı bir
kamu sınav düzeni getirdik. Bunu çıkarmak da
bana nasip oldu. Ramazan ayındayız. Yardımlaşma dayanışma duygularımız daha da
güçlenir. Türkiye yoksul ülkelere nakdi ve ayni
yardım sağlamada dünyada dördüncü sıradadır. Türkiye, Somali’de, Myanmar’da ve benzer coğrafyalarda, felaketlerde, yoksul halkın
yanına koşuyorsa bizim insani değerlere karşı
duyarlı oluşumuzdan kaynaklanıyor.” diyerek
sözlerini tamamladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Gültekin, toplantıda yaptığı konuşmada kurum içerisinde
yapılan yenilikler ile Rize İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Özellikle meclisin
2012 yılını “Su Yılı”, 2013 yılını “Çevre ve
Temizlik Yılı” ilan etmesi konusuna değinen
Gültekin, bunun yanında “Yeşil Yol” ile “Ayder Kış Sporları” tesisleriyle ilgili yapılan çalışmaların İl Özel İdaresi’nin gündemini fazlasıyla meşgul ettiğini ifade ederek bu projelerin
hayata geçirilmesi için emeği geçen herkese
teşekkür etti.
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BÜTÇE

RİZE İL ÖZEL İDARESİ’NİN
2014 YILI BÜTÇESİ

¨ 34 MİLYON
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R

ize İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi. İl Genel Meclis
Başkanı Hakan Gültekin başkanlığında yapılan
toplantıda; 2013 yılı Kasım ayı boyunca Plan Bütçe Komisyonu’nun, diğer ihtisas komisyonları ve birim müdürleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde hazırladığı Rize İl
Özel İdaresi’nin 2014 yılı bütçesi görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Leyla Veyisoğlu tarafından mecliste okunan komisyon raporunda, Rize İl
Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinin ¨ 34 milyon olması
yönünde görüş belirtildi. Meclis Başkanı Hakan Gültekin tarafından meclis oylamasına sunulan komisyon raporu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
Rize İl Özel İdaresi’nin 2014 yılı yatırım bütçesi olarak belirlenen ¨ 34 milyondan, İl Özel İdaresi’nin yanı
sıra Rize’deki birçok kamu kurumunun da pay alacağını ifade eden Gültekin: “Kasım ayı boyunca yapılan
bütçe görüşmelerinde emeği geçen başta Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı ve üyeleri olmak üzere tüm komisyonlarımızın başkan ve üyelerine, komisyonlarımıza
yardımcı olan ilgili birim müdürlerimize meclis adına
teşekkür ediyorum. Ayrıca 2013 yılı bütçesinin değerlendirmesi ve 2014 yılı bütçe planlamasına ilişkin yaptıkları katkılardan dolayı Rize Valisi Nurullah Çakır ve
Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin
Güney’e teşekkür ediyorum. Bir aylık çalışmanın neticesinde oluşturulan ¨ 34 milyonluk bütçenin ilimize hayırlı
olmasını ve faydalı hizmetlerde kullanılmasını temenni
ediyorum.” dedi.
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
2013 FAALİYET RAPORU
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Rize İl Genel Meclisi
2009 - 2014 Dönemi’nin
son toplantısında
Vali Nurullah Çakır
hizmetlerden dolayı İl
Genel Meclisi üyelerine
teşekkür plaketlerini
takdim etti.
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R

ize İl Genel Meclisi 2009 – 2014 Dönemi’nin son
toplantısı Meclis Başkanı Hakan Gültekin başkanlığında yapıldı.

2013 Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu’nun görüşülerek kabul edildiği, 2009 – 2014 döneminin son toplantısına, Rize Valisi Nurullah Çakır, Vali Yardımcısı ve İl
Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney
ve Rize İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı.

İl Genel Meclisi’nde görüşülerek, oy birliği ile
kabul edilen “2013 Yılı Rize İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu” Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney
tarafından meclis üyelerine sunuldu.
2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun kabul edildiği
toplantıda, konuşma yapan Rize Valisi Nurullah Çakır, çalışmalarda emeği geçen başta İl
Genel Meclisi Başkanı Hakan Gültekin ve meclis üyeleri olmak üzere, Vali Yardımcısı ve İl
Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney’e ve çalışanlarına teşekkür etti.
Duygusal anların yaşandığı İl Genel Meclisi
toplantısında Vali Nurullah Çakır; seçimle yönetime gelen, demokrasinin en kutsal organlarından biri olan İl Genel Meclisimizin, ilimizin

en ücra köşesine hizmet götürme gayretini gösterdiğini belirterek: “2013 Yılı Faaliyet Raporu
ve kesin hesabı için öncelikle emek sarf eden
bugüne kadar sizlersiniz. Mesai arkadaşlarımız belirlenen bu yol haritasını icra etme
gayreti içerisinde bulundular. Ben, hem bu kabullerinizden hem de bu faaliyetlerin yürütülmesinden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İl
Genel Meclisimiz ilimizin en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırma gayreti içindeyken; çağın
gerekleri, medeni dünyanın ihtiyacı en hassas
konulara da el atmıştır.” dedi.
İl Genel Meclisi’nin modern dünyanın ve çağdaş bir yaşamın gereği olarak, şehrimizde
ne varsa köylerimizde de olacak felsefesiyle
hareket ettiğini, bu anlayışla eğitim, sağlık,
turizm, sanat, spor ve birçok alanda göster-

ÜMİT HÜSEYİN GÜNEY
Rize Vali Yardımcısı ve
Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili

NURULLAH ÇAKIR
Rize Valisi
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diği faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile
getiren Çakır: “Eğitim faaliyetleri evrensel faaliyetlerdir. Hatta en önemli iş alanlarına yol
açması gereken yatırımlardır, bu konu sizi ilgilendiriyor nitekim sizler de önemle ilgilendiniz. Bu kapsamda kendi bütçenizle son beş yıl
içerisinde yaklaşık ¨ 115 milyon direkt özel
idare bütçesi kullanıldığı görülüyor. Bununla
ilgili kararların alındığını görüyoruz. Yatırım
bütçesinden, merkezi idareden bizim payımıza düşen vergi dışında bize gelen, eğitim,
sağlık vb. alanlardan gelen yatırımlarla beraber değerlendirdiğimizde bu rakamın ¨ 500
milyona yaklaştığınız görülüyor. Bunların ihalelerini yaptınız, öngörülerde bulundunuz, yatırım planlarını siz yaptınız. Şahsım adına size
teşekkür ederken; halkımız adına size müteşekkirim.” dedi.

36

Son beş yıl içerisinde İl Genel Meclisimizin,
ilimizin markalaşmasında ve gelişmesinde
önemli yer edindiğini vurgulayan Vali Çakır:
“Yol çalışmalarında son beş yılda 384 km. beton yol, 85 km. asfalt yol, 300’e yakın menfez,
30’a yakın köprü, 496 km. yeni yol yapıldı.
Yol çalışmaları kapsamında ¨ 140 milyon, su
ve kanal hizmetleri için ¨ 29 milyon ödenek
kullanmıştır. Halkımıza hayırlı olsun.” ifadesini
kullandı.
İl Genel Meclisimizin, ilimizin gelişmesi için
“akademik bir disiplinde” hareket ettiğinin altını çizen Vali Çakır: “İl Genel Meclisimiz yasal
değişimle beraber Türkiye’nin geldiği noktayı
doğru kavrayan, kurumsallaşmayı ve insan gücünü iyi değerlendirdiğini belirtmek istiyorum.
Yatırımlar konusunda biraz önce söylediğim

gibi ilimizin en ücra köşesine kadar hizmet
götüren bir anlayışla çalıştığınızı belirtmek
istiyorum. Bu anlamda gelecekte ilimizin vizyon sahibi olarak öne çıkmasında büyük katkı
sağlayan projelerde, Ayder Kış Sporları Merkezi’nde gelmiş olduğunuz noktanın Rize kış
turizminde önemli bir dönüşüm yaratacaktır.
Keza sadece Rize’ye değil, sadece Karadeniz’e değil, Türkiye’ye hitap edecek bir lojistik
merkezimizin oluşmasında elinizi taşın altına
koymaktan geri kalmadınız. İlimizin gelişimiyle ilgili her komitede yer aldınız. Konuların bilimsel ve günün şartlarına uygun; ama ilimizin
markalaşmasında, büyümesinde ve hak ettiği
yeri bulmasında verilen emeklere saygımı bir
defa daha ifade etmek istiyorum.” dedi.
Vali Nurullah Çakır konuşmasından sonra,
yapmış oldukları hizmetlerden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Hakan Gültekin ve il genel
meclis üyelerine teşekkür plaketlerini verirken;
Meclis Başkanı Gültekin desteklerinden dolayı
il genel meclisi adına Vali Nurullah Çakır’a ve
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney’e teşekkür plaketlerini takdim etti.

Meclis Başkanı Hakan Gültekin: “İl Genel Meclisi olarak gidilmeyen, ulaşılamayan köyleri
gidilebilir, ulaşılabilir hale getirdik. Bugün burada 30 Mart 2014 tarihinden itibaren görevini tamamlayacak meclisimizin son toplantısını
yapıyoruz. Bu çatı altında kim olursak olalım
hizmet aşkını hep birlikte geliştirdik. Meclisimizde verdiğimiz kararlarımızın % 99’unu oy
birliğiyle aldık. Bu anlamda görev yaptığımız
süre içerisinde çalıştığımız tüm meclis üyelerine ve meclis çalışanlarına teşekkürü bir borç
bilirim.” dedi.
2013 Yılı Faaliyet Raporu’yla ilgili bir konuşma
yapan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel
Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney; köylere
yönelik yürüttükleri proje ve faaliyetlerin yanında, Rize’de eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden turizme kadar her alanda çalışmalarını
aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Güney, konuşmasında: “İdaremiz tüm çalışmalarını gerçekleştirirken; ilimizin çağdaş, yaşanabilir bir
kent olması için karar organımız İl Genel Meclisimiz ile uyum içerisinde çalışarak; meclisimizin aldığı kararlar ve mevzuat çerçevesinde,
ilgili kamu kurumu ve kuruluşları ile iş birliği
içerisinde vatandaşlarımıza en etkin hizmeti
götürmenin gayreti içinde olduk.” dedi.
Genel Sekreter Vekilimiz Güney, Rize İl Özel
İdaresi bütçesi ile yapılan gayretli ve titiz çalışmalar sonucunda 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nda ortaya çıkan başarı tablosunun, 2014 yılında da devam edeceğini, bunun için destekleri
ve gayretli çalışmaları için başta Valimiz olmak üzere, Meclis Başkanı, meclis üyeleri ile İl
Özel İdaresi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Vali Nurullah Çakır, toplantının ardından İl
Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi birim
müdürleri onuruna veda yemeği verdi.
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İNCELEME

Hemşin’deki incelemeler sırasında Rize Valisi Nurullah Çakır’a, Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL) ve Tarihi Kentler Birliği’nin
Onursal Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen eşlik etti.

KÜLTÜREL DEĞERLER
UZMANLARINCA İNCELENDİ

R

ize Valisi Nurullah Çakır, Hemşin Havzası’nda bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi bir zenginlik
olarak görme ve bu değerleri yaşatmak için restorasyonu yapılan ve restorasyon projeleri hazırlanan Dört
Gözlü Tarihi Kemer Köprü (Koca Köprü), Bilen köyündeki Ahşap Camii ve bölgede yer alan köy konaklarında
incelemelerde bulundu. Bu incelemeler esnasında Vali
Çakır’a, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma
Vakfı’nın (ÇEKÜL) ve Tarihi Kentler Birliği’nin Onursal
Başkanı olan Prof. Dr. Metin Sözen eşlik etti.
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Vali Çakır ve Prof. Dr. Sözen ilk olarak Pazar
ilçesi, Hemşin Yolu üzerinde bulunan, 1946
yılında meydana gelen afet sonucu 3 gözü
tamamen yıkılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu tamamlanmakta olan
“Dört Gözlü Kemer Köprü”de (Koca Köprü)
incelemelerde bulundu.
Ardından Hemşin ilçesindeki Bilen köyüne geçerek, İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen
“Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Ahşap Camii
Restorasyonu Projesi” kapsamında yürütülen
çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra yine
aynı köyde bulunan ve 100 yaşındaki Fatma
Doruk’a ait konağı ziyaret eden Vali Çakır ve
Prof. Dr. Sözen, konak sahibi Fatma Doruk’tan
konağın tarihi hakkında bilgiler aldı.
Vali Çakır ve Prof. Dr. Sözen, Hemşin’deki incelemelerinin son bölümünde Hemşin Belediye
Başkanı Halim Kazım Bekar’ı makamında ziyaret ederek halen yürütülmekte olan, Hemşin

- Rize Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
hakkında bilgi aldılar.
İncelemeler sonrasında; ziyaret edilen tarihi
eserlerin çok değerli miraslar olduğunu söyleyen Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen: “Bu ve bunlar gibi tarihi değerlerin korunması ve kollanması konusunda,
gerekli olan desteği sağlamaya hazır olduklarını ve belediyelerin de bir an önce Tarihi
Kentler Birliği’ne üye olmalarını arzu ettiğini.”
ifade etti.
Rize Valisi Nurullah Çakır, yaptığı değerlendirmede ise: “Türkiye genel olarak kültür ve tabiat
varlıkları konusunda çok zengin bir ülke. Tarihi
kentlerimiz ve kültürel varlıklarımız Türkiye’nin
turizm potansiyeli konusunda büyük zenginlikler içeriyor. Bu nedenle biz gelecek kuşaklara,
bizden önceki nesilden devraldığımız kültürel
mirasları koruyarak teslim etmek zorundayız.
Bize düşen asli görev de budur.” dedi.
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KÜLTÜR VE SANATA
DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR
Rize İl Genel Meclisi öncülüğünde, Turizm Haftası kapsamında
düzenlenen Rize İl Genel Meclisi Kültür - Sanat Etkinlikleri, Rize’nin
birçok ilçesinde büyük ilgi gördü.
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R

ize İl Genel Meclisi’nce Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Kültür - Sanat Etkinlikleri, görkemli
bir geceyle ilk olarak Fındıklı ilçesinde gerçekleşti.

Fındıklı Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Rize İl
Genel Meclisi Kültür - Sanat Etkinlikleri’ne Rize Valisi
Nurullah Çakır, Rize İl Genel Meclisi Başkanı Hakan
Gültekin, Fındıklı Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardeşen
Kaymakamı İlyas Memiş, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, Fındıklı İl Genel Meclisi Üyeleri, ilçe
protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Folklor ekiplerinin gösterisi ve Karadeniz’in derinliklerinden başlayıp Kaçkarlar’ın zirvesine uzanan, Rize’nin
farklı güzelliklerini anlatan canlı müzik eşliğindeki 160
fotoğraftan oluşan slayt sunumuyla başlayan etkinlikler
protokol konuşmalarıyla devam etti.
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Fotoğraf Cenneti Rize

Rize İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu ve RİFSAD Derneği Başkanı Emin Kanbur, yaptığı açılış konuşmasında
Rize’nin fotoğraf konusunda bir cennet olduğunu, bu
cennette fotoğraf sanatıyla uğraşmanın ve Rize İl Genel
Meclisi Kültür - Sanat Etkinlikleri’ni sunabilmenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti.

Sanat ve Kültür Etkinliklerinin Destekçisiyiz
EMİN KANBUR
Rize İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu
ve RİFSAD Derneği Başkanı
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İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak kültür ve sanatla ilgili birçok programın destekçisi veya ortağı olduklarını kaydeden Rize İl Genel Meclisi Başkanı Hakan

Gültekin, şunları söyledi: “İl Genel Meclisi olarak ilimizde bir farkındalık oluşturmak adına bu tür kültür, sanat
etkinliklerinin birini de biz yapalım istedik. Bu konuda
bizlerden desteğini esirgemeyen Valimiz Nurullah Çakır’a, RİFSAD Başkanı ve Rize İl Genel Meclisi Üyemiz
Emin Kanbur’a, İl Genel Meclisi Üyelerimizin tamamına
ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.”

Yerel Yönetimler Sanata Önem Vermeliler

Vali Nurullah Çakır ise gecede yaptığı konuşmada:
“Yerel yönetimlerin kendi sorumluluklarındaki çalışmaların dışında ilk defa Rize ölçeğinde bir yerel yönetimin kültür ve sanatı ruhunda hissederek, bizzat meclisin içerisinden çıkan üyelerin organize etmiş olduğu
ve fotoğrafını çekip hissettiklerini bizlerle paylaşması,
meclis başkanlığı seviyesinde de bu etkinliğin kabul görerek önümüzdeki Turizm Haftası’nı kapsayacak şekilde
turizm amaçlı düşünülmesi bana göre çok özel bir teşekkürü hak ediyor.” dedi.

NURULLAH ÇAKIR
Rize Valisi

Vali Çakır, konuşmasının sonunda “İl Genel Meclisi’nin
böylesine önemli bir etkinliği düzenlemesinin yanı sıra
emek verip Rize’yi yakından ilgilendiren birçok konuya
bütçe ayırmasından onur duyduğunu” sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, 53 fotoğraftan oluşan “Memleketim” adlı fotoğraf sergisinin açılışını yapan Rize Valisi
Nurullah Çakır, Rize İl Genel Meclisi Başkanı Hakan
Gültekin ve beraberindeki davetliler fotoğraf sergisini
gezdi. Güzel görüntülerin yaşandığı muhteşem gecenin
sonunda Vali Çakır ve davetliler, ud ve keman eşliğinde
“Eski Dostlar” isimli parçaya eşlik etti.
“Memleketim” adlı fotoğraf sergisi üç gün boyunca Fındıklı Halk Eğitim Merkezi’nde sergilendi. İl Genel Meclisi Kültür - Sanat Etkinlikleri, Ardeşen ilçesinden sonra,
Rize’nin diğer ilçelerinde de düzenlendi.

HAKAN GÜLTEKİN
Rize İl Genel Meclisi Başkanı
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GELENEKSEL EL
SANATLARIMIZ

RİZE’DE
YAŞATILIYOR
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Hat, tezhip, ebru ve
minyatür sanatlarından
oluşan 50 eserin
sergilendiği, sergide;
Rize Valisi Nurullah
Çakır, ebru sanatçısı
Sabri Kalender
eşliğinde ebru atölye
çalışmasına katıldı.

R

ize Valiliği’nce organize edilen, birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
tarafından da desteklenen Rize Kültür Sanat Etkinlikleri’nin
açılışı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Rize Valisi Nurullah Çakır tarafından açılışı gerçekleştirilen ve
beş gün süren Rize Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin açılış törenine,
üst düzey protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Hat, tezhip, ebru ve minyatür sanatlarından oluşan 50 eserin
sergilendiği, sergi açılışı ile başlayan etkinliklerde; ebru sanatçısı Sabri Kalender eşliğinde ebru atölye çalışması yapıldı.
Açılış programının ikinci bölümünde “Eskitilmiş Kılıç II. Abdülhamid Han” tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyiciler tarafından büyük
beğeni kazanan tiyatro oyunundan sonra bir konuşma yapan
Vali Çakır: “Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen, bu organizasyona destek veren ve bu salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, ecdadımızı yakından tanımak adına,
bunu bir tiyatro eseri ile sahneleyen başta yazarı, hemşehrimiz
Mustafa Akif Ekşi’yi ve sahneye koyan ekibi tebrik ediyorum.”
şeklinde konuştu.

Açılış programının ikinci bölümünde “Eskitilmiş
Kılıç II. Abdülhamid Han” tiyatro oyunu sahnelendi.
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TÖREN

ADAY MEMURLARIMIZIN
ASALET HEYECANI

R

ize İl Özel İdaresi’nde görev yapan aday memurlar, Özel İdare Toplantı Salonu’nda düzenlenen yemin töreni ile asaletlerini aldı.

Rize İl Özel İdaresi’nde
görev yapan 40 aday
memur yemin ederek
asaletlerini aldı.

Rize İl Özel İdaresi’nde görev yapan 40 aday memurun
yemin ederek asaletlerini aldığı törende Vali Yardımcısı
ve Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Nuri
Gezmiş, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Kurtuluş, birim
müdürleri ve kurum personeli, adaylıktan asil memurluğa geçen çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Halka Hizmette Asil Değil Hizmetkâr Olacağız

Aday memurların yemin töreninde konuşan Rize İl Özel
İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney, devlet memurluğunda her zaman fedakârlık, güler yüz ve
hoşgörünün esas olduğuna dikkat çekerek, “Rahmetin
bol olduğu bir günde yemin ederek asil memur vasfını
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kazandınız. Bugüne kadar aday memur konumundaydınız. Bugün itibariyle asil memur
unvanıyla görev yapacaksınız. Bizler asalete,
asıllığa önem veriyoruz; ama halka hizmette asil değil hizmetkar konumunda olacağız.
Halkımıza her zaman alçak gönüllü, fedakar,
onların sorununu kendi sorunumuz olarak algılayıp çözüm odaklı hizmet yarışında olacağız.” dedi.

Hizmet Aşkıyla İlimizin Lokomotif Kurumu
Haline Geleceğiz

Memuriyet hayatında birlik, bütünlük ve hizmet aşkının önemini vurgulayan Güney, “ Bizler bir aileyiz. Aile olmanın olmazsa olmazı
ortak düşünebilmek, aynı amaç uğrunda ortak
hareket etmektir. Bunu gerçekleştirebilmenin
esası ise aramızdaki yakın iş birliği, diyalog
ve uhuvvettir. Bizlerin, aramızda oluşturacağı
birlik, bütünlük, hizmet aşkı ve bunun getireceği sinerji, ilimizin lokomotif kurumu olan Özel
İdaremizin daha hızlı ve daha güçlü hareket
etmesine vesile olacaktır.” şeklinde konuştu.

Aday memurların kısa bir sürede kuruma uyum
sağlamalarından duyduğu memnuniyetin altını çizen Güney, “Çok kısa bir süre içerisinde
sizler gerek kurumumuza gerekse ilimize çok
iyi bir uyum ve adaptasyon sağladınız. İdari,
teknik kadrolar demeden kurum ruhuna yakışır
ekip çalışmasını ortaya koyacak birlik ve beraberlik yakaladınız. Bundan bir yıl önce, iki
yıl önce göreve başlayan arkadaşlarımız; biz
burada ne yapacağız duruşuyla gözlerimize
bakarken bugün bunu da yapalım, bu konuda
eksiğimiz var bakışıyla yeri geliyor sizler bize
yol gösteriyor bizim heyecanımızı ve hizmet
aşkımızı ziyadeleştiriyorsunuz. Artık size aday
memur duruşuyla değil, bilgi ve becerileriyle
ne yapmasını bilen memurlar gözüyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türk Bayrağı üzerine el basarak yemin metnini okuyan aday memurlara asaletlerini teslim
eden Güney, adayları tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.
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ETKİNLİK

7. AYDER
KARDAN ADAM ŞENLİKLERİ
EŞSİZ GÜZELLİKLERE SAHNE OLDU
48

Ç

amlıhemşin’in en güzel yaylalarından Ayder, Kardan Adam Şenlikleri
kapsamında keyifli anlara ve renkli
görüntülere sahne oldu. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü (ÇADOKS)
tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Kardan
Adam Şenlikleri’ne Rize İl Özel İdaresi per-

soneli ile Rize ve çevre illerden katılan konuklar keyifli anlar yaşadı. Ayder Yaylası’nda
her yıl düzenli olarak gerçekleşen Kardan
Adam Şenlikleri’nde, bu yıl da sanatçıların
seslendirdiği türküler, kızaklarıyla kayak yapanlar, halat çekme yarışı yapanlar ve kar
üstünde yanan mangallar şenliğe renk kattı.
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YEŞİL, DAĞ VE SU
GÜNEYSU
Birçok medeniyete ev
sahipliği yapan Güneysu;
Handüzü Yaylası,
Kıbledağı Tepesi’nde
bulunan tarihi Ayane
Camii, Başköy ve
Çamlıca köylerindeki
ılıcalarıyla Rize’nin
yükselen değerleri
arasında yer
almaktadır.
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Güneysu Adının Kaynağı

Güneysu ilçesinin eski adı ve halk arasında da yaygın
olarak kullanılan ismi Potomya’dır. Potomya adının kaynağına ait birbirine yakın söylenceler mevcuttur. Bunlardan birincisi Potomya’nın üç büyük derenin (çayın)
birleştiği yer anlamında Rumca, “Potomya” olarak adlandırılmasıdır. İkinci söylence birinciye yakın bir tanımlama gösterir. Buna göre Potomya adının aslı yörede
çok sayıda dere ve çay olmasına dayanarak Rumca,
“Potamas” (Irmak Yurdu) anlamında olan Potomia’dan
gelmektedir. Potomya, Osmanlıların bölgeyi fethinden
önce ve sonrasında Potomiya adıyla anıldı. Zamanla bu
isim değişime uğrayarak Potomya oldu. Cumhuriyetin
kurulmasıyla da Güneysu ismini aldı.

Güneysu Tarihi

Güneysu (Potomya), Rize’ye yakın olduğundan Rize’nin tarihi ile birlikte anılmaktadır.
Güneysu’yun tarih öncesi çağlarıyla ilgili yapılan araştırmada, bölgede Yontma Taş Çağı’ndan sonra iskan görülmüştür. Potomya’nın
(Güneysu) M.Ö. 650 - 500 yılları arasında
Miletliler tarafından küçük bir pazar yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir. Güneysu
(Potomya), M.Ö. 606 yılında kısa bir süre için
Medlerin hâkimiyeti altına girmiş daha sonra
sırasıyla Persler’in, Pontus Devleti’nin, Roma
İmparatorluğu’nun, Bizans İmparatorluğu’nun
ve Trabzon Rum Devleti’nin egemenliğine girmiştir. Malazgirt Zaferi’nden sonra bir ara
Selçuklu’nun yönetimine girmiş ise de Trabzon
Rum Devleti bölgeye hâkim olmuştur. 1461
yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır.

nunla Artvin ve Rize, Çoruh adı altında Rize
merkez olmak üzere, yeni bir il durumuna getirilmiştir. Güneysu da, Çoruh’a bağlanmıştır.
1936 yılında Çoruh ili kaldırılarak yalnızca
Pazar ilçesine sahip olan Rize ili oluşturularak
Güneysu yeniden Rize’ye bağlanmıştr. Rize’ye
bağlı bir köy olan Güneysu, 1944 yılında bucak (nahiye) olmuştur. Güneysu, Rize’ye bağlı bir bucak (nahiye) iken, 4.7.1987 tarih ve
3392 sayılı kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.

Coğrafi Konum

Güneysu, Rize’nin güneydoğusunda Taşlıdere’nin denizle birleştiği noktadan güneye doğru gidildikçe 9. kilometrede yer alan ve 107
km2 alana sahip, Rize’nin iç kesim ilçelerinden
biridir. Doğudan Çayeli, batıdan İkizdere, kuzeyden Rize Merkez ve güneyden Erzurum hudutları (Kaçkar Dağları) ile çevrilidir. Güneysu
20 Nisan 1924’te Rize’nin il statüsü kazanma- ilçesi, Karos Dağı’nın güneyinde, Kıbledağı ve
sıyla Güneysu da Rize’ye bağlanmıştır. 1933 Ayane Tepeleri’nin eteğinde kurulmuştur. İlçede yükseklikleri 2000 metrenin altında kalan
yılında bazı illerin birleştirilmesine ilişkin ka-
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birçok tepe mevcuttur. İlçenin en yüksek tepesi Kıbledağı
Tepesi’dir. Güneysu ilçe merkezinin deniz seviyesinden
yüksekliği 152 metredir.

Nüfus ve Ekonomik Yapısı

Handüzü Yaylası, yaz
aylarında dağ ve yayla
turizmiyle ilgilenen
doğaseverler tarafından
ziyaret edilmektedir.
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Güneysu ilçesinin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerinde olup kadın nüfusu erkek nüfusundan daha
fazladır. Ayrıca sürekli dışa göç olgusu, 1990’da 19
bin 516 olan Güneysu nüfusunu 2000 yılında 17 bin
320’ye, 2007 yılında ise 14 bin 544’e geriletmiştir. Kırsal nüfus, şehir nüfusundan çok fazladır.
Güneysu halkının temel geçim kaynağını tarım ve tarıma
dayalı sanayi teşkil etmektedir. Bu konuda özellikle çay
tarımının hakimiyetinden söz etmek mümkündür. Son yıllarda ekonomik ürün olarak kivi de yetiştirilmeye başlanmıştır. Sebzecilik her ailenin kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik olup küçük tarlalarda yapılmaktadır. Ayrıca
traktör gibi tarım, sanayi araçlarını kullanmaya müsait
bir alan olmadığından, bütün ekim - biçim işleri el aletleri ile yapılmakta olup insan gücüne dayanmaktadır.
Nadiren hayvan gücünden istifade edilir. Hayvancılık
faaliyetleri daha çok kırsal alanda olup büyükbaş hay-

van yetiştiriciliği ön plandadır. Bunun yanında İlçe merkezine 8 km. mesafe yakınlığında ve
yüksek kesimlerde kıl keçisi ağırlıklı küçükbaş açık havalarda Trabzon sahilinden Hopa sahayvancılık da yapılmaktadır.
hiline kadar, yaklaşık 150 km’lik görüş alanına sahip Kıbledağı, muhteşem manzarası ile
Sanayi faaliyetleri olarak çay sanayi, gerek insanlarımızın hem nefes alacağı hem de aileüretim gerek istihdam açısından birinci sırada- siyle dinleneceği, münzevi bir hayat yaşamak
dır. İlçede 2 tane Çaykur’a ait, 35 tane özel isteyen insanların yaratıcısıyla baş başa kalasektöre ait olan çeşitli üretim kapasitesine sa- cağı, yeni yapılmakta olan camisiyle, farklı ve
hip 37 fabrika mevcuttur. İlçede yetişen çayın anlamlı bir mekân olarak göze çarpmaktadır.
işlenmesinin yanı sıra komşu ilçelerden de alınan yaş çayı işleyen bu fabrikalar, ilçenin özel Tarihi değerlerimizden olan ve 1862 yılında
sektör çay sanayi bakımından diğer ilçelerden Kıbledağı köyü merkezinde yapılan ve daha
daha gelişmiş olduğunu göstermektedir.
sonra Çamlıca köyü, Ilıca Mevkii’ne taşınan
cami, bölgenin geleneksel ahşap camilerinTurizm
den birisidir. Ayrıca Ortaköy ve Asmalıırmak
Güneysu ilçesinde turizm alanında ilçe merke- köylerinin sınırında, Kıbledağı Tepesi’nde
zinden 18 km. uzaklıkta bulunan ve 132 bin bulunan Ayane Camii sıkça ziyaret edilen
hektar düzlüğe sahip Handüzü Yaylası, yaz mekânlardandır. Bunun dışında alabalık tesisaylarında dağ ve yayla turizmiyle ilgilenen leri ve Başköy ve Çamlıca köylerinde çeşitli
doğaseverler tarafından ziyaret edilmektedir. hastalıklara iyi geldiği tecrübe edilen ılıcalar
Handüzü Yaylası’nda 1999 yılından beri her mevcuttur.
yıl düzenli olarak Ağustos ayı içerisinde yayla
şenlikleri düzenlenmektir.
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
EĞİTİM YATIRIMLARI

Rize Öğretmen Evi

Pazar Endüstri Meslek Lisesi

İyidere Anadolu Lisesi

Pazar İlköğretim Okulu

Derepazarı Adem Özdemir
Anadolu Lisesi

Fındıklı Anaokulu

Güneysu Halk Eğitim Merkezi

SON 5 YILDA EĞİTİM
HİZMETLERİ İÇİN
ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN

GENEL İDARE BÜTÇESİNDEN

¨ 17.500.000 ¨ 115.000.000

TOPLAMDA

¨ 132.500.000
KAYNAK KULLANDIK
BU KAYNAĞIN

¨ 64.000.000’Sİ İLE

17 OKUL 153 DERSLİK YAPTIK.
271 ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK.

EĞİTİM
YATIRIMLARI

S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2009 - 2013 YILI EĞİTİM YATIRIMLARI

İŞİN ADI
RİZE ÖĞRETMEN EVİ, FEN LİSESİ, TİCARET LİSESİ, SPOR SALONU

¨ 11.400.000

İYİDERE HAZAR ÇAYSAN İLKÖĞRETİM OKULU
RİZE MERKEZ DÖRTYOL İLKÖĞRETİM OKULU
FINDIKLI AKSU İLKÖĞRETİM OKULU EK BİNA İNŞAATI
RİZE MERKEZ ALİ SARUHAN ANAOKULU
DEREPAZARI ADEM ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ
ÇAMLIHEMŞİN TOPLUCA İLKÖĞRETİM OKULU
FINDIKLI MERKEZ ANAOKULU
PAZAR 8 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
ÇAMLIHEMŞİN LİSESİ
PAZAR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
FINDIKLI SÜMER İLKÖĞRETİM OKULU
RİZE MERKEZ İMKB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KAPALI SPOR SALONU
RİZE ARDEŞEN DENİZ MAHALLESİ İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI
RİZE MERKEZ VAKIFLAR İLKOKULU EK BİNA İNŞAATI
GÜNEYSU HALK EĞİTİM MERKEZİ
271 MUHTELİF İNŞAAT ONARIMI, İNŞAAT MAL ALIMLARI,

¨ 1.257.000
¨ 1.078.000
¨ 82.600
¨ 515.000
¨ 857.860
¨ 2.245.000
¨ 650.000
¨ 1.400.000
¨ 932.800
¨ 6.950.000
¨ 525.000
¨ 1.200.000
¨ 1.600.000
¨ 1.760.000
¨ 1.820.000
¨ 29.726.740

YAPIM İŞİ PROJELENDİRME HİZMET ALIMLARI
TOPLAM

¨ 64.000.000

56

RİZE
ÖĞRETMEN EVİ
İlimizin en önemli projeleri arasında yer alan ve beş
yıldızlı otel kalitesinde olan Rize Öğretmen Evi’nin
mobilya tefrişat işleri Rize İl Özel İdaresi tarafından
tamamlanmıştır. 800 m2 kurulu alan üzerine inşa
edilen Öğretmen Evi toplamda 5.000 m2’lik kapalı
alanda hizmet vermektedir.
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EĞİTİM
YATIRIMLARI

PAZAR ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ

16 DERSLİKLİ
İYİDERE
ANADOLU LİSESİ

ANAOKULLARINI OYUN
PARKLARIYLA BULUŞTURDUK
Rize İl Özel İdaresi tarafından
yapılan çocuk oyun parkları
Çayeli Merkez Anaokulu
Pazar Zübeyde Hanım Anaokulu
Ardeşen Atatürk Anaokulu
Fındıklı Anaokulu
Güneysu Merkez Anaokulu
Rize Merkez Ali Saruhan Anaokulu
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12 DERSLİKLİ
DEREPAZARI
ADEM ÖZDEMİR
ANADOLU LİSESİ

GÜNEYSU HALK EĞİTİM
MERKEZİ

8 DERSLİKLİ PAZAR
İLKÖĞRETİM OKULU

FINDIKLI ANAOKULU
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
SAĞLIK YATIRIMLARI

Pazar Toplum Sağlığı Merkezi

Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi

Beyazsu Sağlık Ocağı

Çayeli Rehabilitasyon Merkezi Onarımı

Fındıklı Bölge Guatr Araştırma
ve Tedavi Merkezi Onarımı

SON 5 YILDA SAĞLIK
YATIRIMLARI İÇİN
TOPLAMDA

¨ 5.900.000

KAYNAK KULLANDIK
2009-2013 YILI SAĞLIK YATIRIMLARI
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İŞİN ADI
RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN VE MİSAFİRHANE ONARIM İNŞAATI
RİZE ÇAYELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASI İNŞAATI
RİZE HÜSEYİN AVNİ AK AİLE SAĞLIK MERKEZİ ONARIM İNŞAATI
RİZE 8 NOLU MÜDERRİSLER AİLE SAĞLIK MERKEZİ ONARIM İNŞAATI
RİZE 3 NOLU AİLE SAĞIK MERKEZİ ONARIM İNŞAATI
RİZE İSLAMPAŞA AİLE SAĞLIK MERKEZİ GENEL ONARIM VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İNŞAATI
RİZE MERKEZ TAŞLIK KÖYÜ SAĞLIK EVİ VE İSLAMPAŞA 112 ACİL İSTASYONU ONARIM VE ÇEVRE
DÜZENLEME İNŞAATI
RİZE MERKEZ AMBARLIK, MERKEZ GÜNDOĞDU VE KALKANDERE YOLBAŞI AİLE SAĞLIĞI
MERKEZLERİ ONARIM İNŞAATI
RİZE PAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ONARIMI
RİZE ARDEŞEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLE MERKEZ AMBARLIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ISITMA
TESİSATI YAPIM VE ONARIMI
TOPLAM

¨ 5.900.000

SAĞLIK
YATIRIMLARI

PAZAR TOPLUM
SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇAYELİ BEYAZSU
SAĞLIK OCAĞI
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ÇAYELİ TOPLUM
SAĞLIĞI MERKEZİ
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
HÜKÜMET KONAĞI
YATIRIMLARI

Çayeli Hükümet Konağı

Pazar Hükümet Konağı

İkizdere Hükümet Konağı

Fındıklı Hükümet Konağı
Onarımı

Ardeşen Hükümet Konağı
Onarımı

Çamlıhemşin Hükümet Konağı
Onarımı

SON 5 YILDA
HÜKÜMET KONAĞI
YATIRIMLARINA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN

TOPLAMDA

¨ 14.900.000
KAYNAK AYRILDI
2009-2013 YILI ÖZEL İDARE YATIRIMLARI
S. NO
1
2
3
4
5
6

İŞİN ADI
RİZE İLİ İKİZDERE İLÇESİ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI
RİZE PAZAR HÜKÜMET KONAĞI VE KAPALI OTOPARK İNŞAATI
ÇAYELİ HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI
ÇAMLIHEMŞİN HÜKÜMET KONAĞI ONARIM İNŞAATI
ARDEŞEN HÜKÜMET KONAĞI ONARIM İNŞAATI
FINDIKLI HÜKÜMET KONAĞI ONARIM İNŞAATI
TOPLAM

¨ 3.500.000
¨ 6.050.000
¨ 4.680.000
¨ 100.000
¨ 260.000
¨ 310.000
¨ 14.900.000

HÜKÜMET KONAĞI
YATIRIMLARI

ÇAYELİ
HÜKÜMET KONAĞI
İçişleri Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan Çayeli Hükümet
Konağı için ¨ 4.680.000 kaynak ayrılmıştır.
Mülkiyeti, Maliye Hazinesi’ne ait olan 1.650 m2’lik arsa üzerinde yapımı devam eden Çayeli Hükümet Konağı inşaatının yapı oturma alanı
990 m2 ve toplam kapalı inşaat alanı 6.584 m2’dir. Proje zemin + 4
kattan oluşmaktadır. Yöresel mimariye bağlı kalarak tasarlanan dış cephesi ile şehir görünümüne de değer katacağı öngörülen projenin 2015
yılının ilk aylarında tamamlanması planlanmaktadır.
Çayeli Hükümet Konağı inşaatının 15 ayda tamamlanıp; hizmete sunulması hedeflenmektedir. Hizmete geçtiğinde, Çayeli’nin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan yeni Hükümet Konağı bünyesinde Kaymakamlık
ve bağlı birimlerin yanı sıra Tapu, Nüfus, Tarım ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile Çayeli Belediye Başkanlığı ve ilgili tüm birimleri barındıracaktır.

66

PAZAR
HÜKÜMET KONAĞI
İlçelerimizde yapımı planlanan yeni hükümet konaklarından biri olan
Pazar İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı ihalesi 12.03.2013 tarihinde idaremiz tarafından yapılmış ve 2013 yılının Eylül ayında inşaatına başlanmıştır. 2015 yılının ilk aylarında tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulması hedeflenen proje toplam 6.939 m2‘lik kapalı alana sahip proje
zemin + 4 kattan oluşacaktır. İlçedeki birçok kamu kuruluşunun aynı çatı
altında toplanması ile hızlı ve verimli hizmet anlayışının gelişerek devam
etmesine katkı sağlayacak olan proje için İçişleri Bakanlığı tarafından
toplam ¨ 6 milyon ödenek ayrılmıştır.
Kültür ve yerleşim medeniyetinin çok eskilere dayandığı ilçede yöresel
mimariyi yansıtan hükümet konağı projesi, ilçe merkezinin şehirleşme
yapısına estetik bir görüntü katacaktır.
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HÜKÜMET KONAĞI
YATIRIMLARI

İKİZDERE
HÜKÜMET KONAĞI
Rize İl Özel
İdaresi tarafından
modern hizmet
anlayışına uygun yeni
hükümet konaklarının
yapımına hızla
devam edilmektedir.
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İkizdere ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı projesi
modern teknolojiye sahip iç donanımının yanında yöresel mimariden esinlenerek; tasarlanan dış görünüşüyle de örnek bir projedir. Zemin + 4 kattan oluşan yeni hükümet konağı 5.287 m2
toplam kapalı alanı ile, İkizdere Belediyesi dahil olmak üzere,
ilçedeki tüm kamu kuruluşlarını bünyesinde barındıracak olup,
bu özelliği ile ilçe halkının hizmet alma kalitesini üst seviyelere
çıkartacaktır. Yapımına 2012 yılının Ağustos ayında başlanan
ve 2014 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanan proje
için İçişleri Bakanlığı tarafından ¨ 3.5 milyon kaynak ayrılmıştır.

HÜKÜMET KONAKLARI DIŞ CEPHE RESTORASYONLARI

Fındıklı Hükümet Konağı dış cephe uygulaması

Çamlıhemşin Hükümet Konağı
dış cephe uygulaması

Ardeşen Hükümet Konağı
dış cephe uygulaması
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
EMNİYET YATIRIMLARI

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi

Rize Polis MYO

SON 5 YILDA EMNİYET
YATIRIMLARI İÇİN
TOPLAMDA

¨ 15.800.000

KAYNAK KULLANDIK
2009-2013 YILI EMNİYET YATIRIMLARI
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

İŞİN ADI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EVİ İNŞAATI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM İNŞAATI
FINDIKLI EMNİYET AMİRLİĞİ ONARIM İNŞAATI
RİZE TOPHANE POLİS KARAKOLU ONARIM İNŞAATI
RİZE FENER MAHALLESİ POLİS LOJMANLARI ONARIM İNŞAATI
RİZE POLİS MYO GÜÇLENDİRME VE GENEL ONARIM İNŞAATI
ARDEŞEN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANI VE HİZMET BİNASI ONARIM İNŞAATI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CCTV KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ (MOBESE) İYİLEŞTİRME GENİŞLETME
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FENER POLİS LOJMANLARI ONARIM İNŞAATI
RİZE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU FORE KAZIK YAPIM İŞİ
RİZE MERKEZ İLÇE, GÜNEYSU, ÇAYELİ, ARDEŞEN, FINDIKLI VE ÇAMLIHEMŞİN İLÇELERİNİN KÖY YERLEŞİM
BİRİMLERİNDE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI
RİZE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU BİNASI ONARIMI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI ONARIMI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ
RİZE FENER POLİS LOJMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ
RİZE PMYO ŞABAN CENGİZ EĞİTİM KAMPÜSÜ HİZMET BİNALARI ONARIMI
PAZAR, İYİDERE, KALKANDERE VE İKİZDERE İLÇELERİ KÖY YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KAMERA GÜVENLİK
SİSTEMİ KURULMASI
TOPLAM

¨ 15.800.000

EMNİYET
YATIRIMLARI

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS
EVİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞTIK
Yapımına 2010 yılında başlanan ve tamamlandığında Rize ilinin önemli bir ihtiyacına cevap vermesi planlanan Polis Evi inşaatı hızla devam etmektedir. Gerek fiziki yapısı gerekse hakim
olduğu Karadeniz manzarası ile ilimizin cazibe merkezlerinden
biri olacak Polis Evi, geleneksel mimari ile modern mimarinin
birlikte sergilendiği özel bir görünüme sahiptir. ¨ 10 milyon toplam bedel ile ilimizin en önemli yatırımları arasında yer alan
Polis Evi, 960 m2 alan üzerinde toplam 9 kattan (3 bodrum kat,
1 zemin kat, 5 normal kat) oluşacak olup, aynı anda 120 kişinin
konaklayabileceği toplam 60 odaya sahip olacaktır.
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Sözleşme gereğince tamamlanma tarihi 2016
yılının Nisan ayı olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2015 yılının ilk aylarında Polis
Evi’nin hizmete geçmesi hedeflenmektedir.

Rize Polis Meslek Yüksek Okulu
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
DİĞER YATIRIMLAR

Çamlıhemşin Zil Kale
Restorasyonu

Rize Andon Yolu Tarihi Ambarlık
Köprüsü’nün Restorasyonu

Rize Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü Hizmet Binası

Rize İl Tarım Müdürlüğü’ne
Araç Desteği

Rize Yeni Şehir Stadı Çevre
Düzenlemesi ile Tenis Kortu ve
Bocce Sahası Projesi

SON 5 YILDA
BİRLİK, DERNEK VE VAKIFLARA ¨ 1.880.000
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZA ¨ 1.665.000
TARIMA ¨ 475.000
KÜLTÜR VE TURİZME ¨ 4.600.000
GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNE ¨ 1.625.000
SOSYAL HİZMETLERE ¨ 530.000
MİKRO KREDİYE ¨ 395.000

TOPLAMDA

¨ 11.170.000

KAYNAK KULLANDIK
2009 - 2013 YILLARI DİĞER İNŞAAT YATIRIMLARI
S. NO
1
2
3
4
5
6
7

İŞİN ADI
ÇAMLIHEMŞİN ZİL KALE RESTORASYONU
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İNŞAATI İŞİ
RİZE YENİ ŞEHİR STADI TENİS KORTU VE BOCCE SAHASI YAPIM İŞİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ÇOCUK YUVASI ONARIMI
RİZE MERKEZ ATATÜRK ÇOCUK YUVASI ONARIMI İNŞ. İŞİ
YAPIMI PLANLANAN RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ İNŞAAT
UYGULAMA PROJELERİNİN VE İHALEYE ESAS YAPI YAKLAŞIK MALİYETİNİN HAZIRLANMASI
YAPIMI PLANLANAN RİZE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SOSYAL HİZMET
MERKEZİ HİZMET BİNASININ İNŞAAT UYGULAMA PROJELERİNİN VE İHALEYE ESAS YAPI YAKLAŞIK
MALİYETİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

DİĞER
YATIRIMLAR

RİZE’DEKİ YÖNETİM
BİNALARININ
ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası

Mevcut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binasının
yıkılarak; aynı yerde yapılması planlanan yeni hizmet binasının
projelendirme ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı ve ilgili projeler onaylandı. 1.780 m2 arsa alanı üzerinde yapılacak
olan inşaatın, zemin oturma alanı 935 m2, toplam kapalı alanı
4.015 m2 olacak şekilde 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal kat olmak üzere 5 kat olarak projelendirildi. İnşaat yapımı için ihale
süreci başlatılmış ve 6 Mart 2014 tarihinde bu projenin ihalesi
yapılmıştır.
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TARİHİ YAPILARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ
Rize Andon Yolu Tarihi Ambarlık Köprüsü’nün Restorasyonu

Rize ilinin en önemli geleneksel mimari yapıtlarından olan taş
köprülerin restore edilmesine Rize İl Özel İdaresi olarak büyük
önem veriyoruz.
Bu kapsamda, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından inşa
edilen; Andon yolu üzerinde yer alan Ambarlık Tarihi Taş Köprüsü’nün restorasyon çalışmaları Rize İl Özel İdaresi tarafından
yapıldı. Yapılan restorasyon çalışmaları için ¨ 320 bin ödenek
harcandı.
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DİĞER
YATIRIMLAR

ÇAMLIHEMŞİN ZİL KALE
RESTORASYON ÇALIŞMASI
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SPORA VERDİĞİMİZ DESTEK SÜRÜYOR
Rize Yeni Şehir Stadı Çevre Düzenlemesi ile Tenis Kortu ve
Bocce Sahası Projesi

Rize İl Özel İdaresi her alanda olduğu gibi spor alanında da
hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2012 yılında Spor
Toto’nun katkılarıyla sağlanan ¨ 690.000 kaynakla Rize Yeni
Şehir Stadı çevre düzenlemesi ile tenis kortu ve bocce sahası
yapılmış, sporseverlerin hizmetine sunulmuştur.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ARAÇ DESTEĞİNDE
BULUNDUK
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COĞRAFİ
BİLGİ SİSTEMİ

ETKİN HİZMET İÇİN
TEKNOLOJİYİ YAKINDAN
TAKİP EDİYORUZ
Sayısal Harita Destekli Coğrafi Bilgi
Sistemi Rize’nin Hizmetinde

“Coğrafi Bilgi Sistemi” (CBS) tabanlı KÖYDES Bilgi Sistemi, İl
Özel İdaremiz tarafından oluşturuldu. CBS, bilişim teknolojisini
kullanarak; uygulamalardaki planlama, uygulama, izleme ve
kontrol sistemlerinin yapılabileceği yazılımların tümünü kapsamaktadır.
CBS’nin gereksinimleri olan yazılım ve donanımlar Rize İl Özel
İdaresi tarafından temin edilmiştir. Gerçek sayısal veriler üzerinden yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla Rize ilinin tamamında 30 cm. örnekleme aralığında olacak şekilde hava kameraları ile fotoğrafların çekilmesi ve
bu fotografların değerlendirme işlemi yapılarak
Ortofoto yöntemi ile 1/2.000 ölçekli sayısal haritaların yapımı
tamamlanmıştır. Ortofoto yöntemiyle üretilen sayısal haritaların
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Coğrafi Bilgi Sistemi’ne aktarılmasıyla tüm kurumların yatırımlarını gerçekleştirmesinde, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Böylece karar alma süreçleri daha hızlı ve sağlıklı
bir şekilde gerçekleşecektir. KÖYDES Projesi’ne veri tabanı
oluşturulması, imar uygulamaları, etüd ve proje çalışmaları,
her türlü sayısal verinin üretimi, görüntülenmesi, depolanması, sorgulanması ve analizi gibi işlemlerin hızlı ve doğru sonuçlandırılması mümkün olacaktır. Toplam ¨ 800.000’ye mal
olan sistem İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde
hizmet vermektedir.
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AYDER KIŞ
SPORLARI MERKEZİ

RİZE’DE RÜYALAR
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
Rize turizminin yıldızı
Ayder Kış Sporları
Merkezi ile parlayacak.
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R

ize İl Özel İdaresi tarafından, turistik öneme sahip
Hazindak Yaylası’nı, Rize’nin turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmek ve yılın 12 ayı
Hazindak Yaylası’nda turizm hareketliliğini sağlamak
amacıyla inşası planlanan Ayder Kış Sporları Merkezi
çalışmalarına hız verildi.
Rize’nin gelişiminde önemli bir paya sahip olabilecek
turizm sektörünün; il ekonomisine olan katkılarını arttırma ve turizm kapsamındaki faaliyetlerinin Rize şehrinin
geneline ve yılın tüm aylarına yayılmasına yönelik çalışmalara hızla devam edilmektedir.

7mekanik

tesis

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Hazindak Yaylası,
Ayder Vadisi ile Palovit Vadisi arasındaki sırt üzerinde
yer almaktadır. Hazindak bölgesinde yapılması planlanan kayak merkezinin toplam alanı 3.800 hektardır.
Ayder Kayak Merkezi’nin master planı, uygulama imar
planı çalışmaları tamamlanmış ve Tabiat Varlıkları Bölge
Kurulu’na onay için sorulmuştur.
Proje kapsamında 7 mekanik tesis ve 12 adet pist yapılma imkânı tespit edilmiştir. Mekanik tesislerin en uzunu
2.443 m., en kısası 769 m.; pistlerin ise en uzunu 1.918
m., en kısası 770 m. olmak üzere toplam 9.070 m. mekanik tesis, 16.256 m. pist uzunluğu tasarlanmıştır.

12

adet pist
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AYDER KIŞ
SPORLARI MERKEZİ

TÜRKİYE KIŞ TURİZMİNE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞIZ
Rize’de kış turizmini
canlandırmak için
inşası planlanan
Ayder Kış Sporları
Merkezi, Türkiye
turizmine de büyük
katkı sağlayacak.

R

ize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Güney, Ayder Kış Sporları Merkezi için örnek
teşkil edecek birçok kayak merkezini ziyaret ederek; incelemelerde bulundu. Türkiye ve Avrupa’daki bir
çok kayak merkezini ziyaret eden Güney: “Türkiye’de
birçok kayak tesisi inşa edilmiş ve inşa edilmekte. Rize
de bu halkanın önemli bir parçası olacak. Ayder Yaylası’nda kayak tesisi kurarak, Türkiye’deki kış turizmine
ciddi bir katkı sağlayacağız. Ayder Yaylası’na kuracağımız tesislerle Türkiye kış turizminde önemli bir konuma
gelmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Avusturya Sölden Kayak Merkezi
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi

Avusturya Sölden Kayak Merkezi

Ayder’de yapılacak kış sporları merkezi ile
ilgili en uygun modelin belirlenmesi amacıyla
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak proje çalışmaları yürütülmektedir.
Genel Sekreterimiz Ümit Hüseyin Güney ve
beraberindeki heyet proje kapsamında Türkiye’de ve Avrupa’da birçok kayak merkezini
ziyaret etti. Türkiye’de Sivas Yıldız Dağı Kış
Sporları Merkezi, Kars Sarıkamış Kış Sporları Merkezi, Erzurum Palandöken Kış Sporları

İtalya Kromplast Kayak Merkezi

Merkezi, Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları
Merkezi, Kayseri Erciyes Kış Sporları Merkezi, Ordu Çambaşı Kayak Merkezi; Avrupa’da ise Avusturya Sölden Kayak Merkezi,
Avusturya Bregenz kayak ve teleferik sistemleri üretim merkezi ve İtalya Kromplast Kayak
Merkezi’nde incelemelerde bulundular. 2 ay
içerisinde tamamlanması planlanan proje çalışmaları Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunduğu taktirde yapım
aşamasına geçilecektir.
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Yeşil Yol Projesi

Bakım Onarım Çalışmaları

Asfalt Çalışmaları

Yeni Yol Çalışması

Beton Kaplama Çalışmaları

Karla Mücadele Çalışmaları

Trafik İşaret ve Levhaları
Montaj Çalışmaları

Sanat Yapıları İşleri

SON 5 YILDA
YOL ALTYAPISI İÇİN
KÖYDES PROJESİ’NDEN

¨ 57.000.000

İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN

¨ 84.000.000

TOPLAMDA

¨ 141.000.000

KAYNAK KULLANDIK
310 KM. BETON YOL
100 KM. ASFALT YOL
2.000 KM. YOL ONARIMI
400 KM. YENİ YOL
180.000 M TAŞ DUVAR
260 ADET MENFEZ
28 ADET KÖPRÜ
3

YOL & ULAŞIM
HİZMETLERİ

BAKIM ONARIM
ÇALIŞMALARIMIZ
2013 yılı yatırım programında, Rize merkez ve ilçelerindeki 181 km.’lik köy yolu bakım - onarım ve stabilize
kaplama çalışmaları planlanmış; bunun 133 km.’si yıl
içerisinde Rize İl Özel İdaresi tarafından tamamlanmıştır. Böylece çalışmaların % 73’ü tamamlanmıştır.
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ASFALTLAMA
ÇALIŞMALARIMIZ
2013 yılı içerisinde, 12 km.’lik köy yolu 14 bin ton
plentmix sıcak asfalt ile kaplanmıştır.
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YOL & ULAŞIM
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YENİ YOL
ÇALIŞMALARIMIZ
2013 yılı yatırım programında, yeni yol yapımı için
toplam 230 km.’lik yol yapımı planlanmış, bu kapsamda Rize İl Özel İdaresi tarafından 69 km.’lik yeni
yol yapım çalışması gerçekleşmiştir.
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BETON KAPLAMA
ÇALIŞMALARIMIZ
Rize’nin coğrafi ve topografik yapısı nedeniyle köy
yolu ağımızın % 30’u asfalt + beton kaplamadır. Rize
genelinde beton kaplama yol uzunluğu 1.588 km’dir.
Bu rakam ile Rize, Türkiye genelinde en uzun beton
kaplama yol uzunluğuna sahiptir. 2013 yılı içerisinde
47 km. yol, Rize İl Özel İdaresi tarafından beton ile
kaplanmıştır.
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YOL & ULAŞIM
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KARLA MÜCADELE
ÇALIŞMALARIMIZ
10 bin kilometre
uzunluğundaki köy
yollarında karla
mücadele çalışmaları
yürütüldü.
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Türkiye’nin en çok kar yağan illerinden biri olan Rize’de, 2013 kış sezonunda Rize İl Özel İdaresi tarafından 25 greyder, 13 kepçe, 17 beko loder ve
153 personel ile Rize genelindeki 10 bin km. uzunluğundaki köy yollarında karla mücadele çalışmaları
yürütüldü. 2013 yılında yürütülen karla mücadele çalışmalarında ¨ 1.000.000 harcandı.

TRAFİK İŞARET VE
LEVHA MONTAJI
Kırsal ağı geniş olan ilimizde, tüm ilçe ve bağlı köy
grup yollarında 1.336 adet trafik işaret ve bilgi levhaları montajı ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. 2013
yılında 4.400 adet yeni levha alınarak montaj çalışmalarına devam edilmiştir.
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YOL & ULAŞIM
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SANAT YAPILARI
İŞLERİMİZ
İlimizde sel ve heyelan nedeniyle yol alt yapı ve üst
yapılarında yıl içerisinde birçok tahribat meydana
gelmektedir. Afetlerin yol açtığı bu tahribatları gidererek yol güvenliğinin sağlanması için Rize İl Özel
İdaresi olarak yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Afet kapsamında ilçelerde meydana
gelen afet hasarları toplam ¨ 3.600.000 ödenekle;
26.000 m3 taş duvar, 34 adet menfez, 325 m. tahkimat, 236 m3 beton duvar yapılmış, 356 m. korige
boru döşenmiştir.
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SÜTLÜCE KÖYÜ
FORE KAZIK
ÇALIŞMALARIMIZ
Heyelan nedeniyle mevcut köy yollarında meydana
gelen büyük ölçekli çökme ve oturmalara karşı iksa
(fore kazık) uygulamaları yapılmaktadır.
Merkeze bağlı Sütlüce köyünde toprak kaymasını önlemek amacıyla ¨ 637.000 bedelle iksa (fore kazık)
uygulaması yapılmıştır.
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YOL & ULAŞIM
HİZMETLERİ

KARADENİZ’DE YEŞİL
YOLCULUK

YEŞİL YOL PROJESİ
Rize İl Sınırlarındaki
Uzunluğu: 289 km.
Onarım İhtiyacı Olan
Mevcut Yol Uzunluğu:
203 km.
Standartlara Uygun
Mevcut Yol Uzunluğu:
25 km.
Yapılacak Yeni Yol
Uzunluğu: 61 km.
Yol Genişliği: 7 m.

96

Rize İl Özel İdaresi ve DOKAP iş birliği ile; Samsun,
Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve
Artvin illerini kapsayan “Doğu Karadeniz Turizm Master
Planı” çerçevesindeki “Turizm Yolu” güzergâhının Rize
sınırları içinde kalan 289 km’lik kısmında yol yapım çalışmalarına devam edilmektedir.
DOKAP Turizm Master Planı kapsamında 8 ili bir bütün
olarak ele alan ve turizm merkezlerini birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi’nin toplam uzunluğu yaklaşık
2.200 km’dir.
Trabzon ili, Uzungöl sınırından başlayarak ilimiz Fındıklı ilçesi ile Artvin ili Arhavi ilçesine geçişini sağlayacak
olan Yeşil Yol Projesi bölgedeki yaylaları turizm merkezlerine doğu – batı ekseninde bağlayacaktır. İlimizdeki
11 turizm merkezi ve yaylalar birbirine bağlanırken;
vadiler arası geçitler sağlanacak ve vadilerin Karadeniz Sahil Yolu’na bağlantılarıyla bölgeye gelen turistlere
daha çok alternatif rota sunacak ve konaklama süresi artacaktır. Turizm ve konaklama merkezi olarak planlanan
İkizdere - Çifteköprü, Çamlıhemşin - Çat, Çamlıhemşin

- Gallerdüzü, Ardeşen Deremezra ve Fındıklı Gürcüdüzü Yaylaları bu proje kapsamında
aynı güzergah üzerinde yer alacaktır.
Yeşil Yol Projesi’nde yapılacak işlerde temel
prensip olarak doğal yaşam dokusuna zarar
vermeden, doğayı tahrip etmeden proje üretmek ve geliştirmek hedeflenmiştir. Böylece;
bölgenin doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelinin
harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, mekân ve yaşam kalitesinin arttırılması planlanmaktadır. Bu proje
doğrultusunda yapılacak olan, etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin markalaştırılması, kültürün korunması ve geliştirilmesi, bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama
kalış süresini arttırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve bu suretle bölgenin turistik cazibe
merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Rize İl Özel İdaresi, aktarılan ödeneklerle ihalesi yapılan 22 km.’lik yeni yolun 13 km.’si ve

ihalesi yapılan 35 km. yol onarım, genişletme
işinin 4 km.’si tamamlanmıştır. Ayrıca, 2013
yılında 60 km. yolun halihazır harita alımları
ve yol projeleri tamamlanarak ihale süreçleri
başlatılmıştır.
Yeşil Yol Projesi, tamamlandığında güzergah
üzerindeki turizm alanlarına erişim kolaylaşacak, yöresel turizmin canlanmasına olanak
sağlayarak ilimizin kalkınmasında önemli bir
rol oynayacaktır.
Yeşil Yol Projesi kapsamında Rize ilinde toplam
22 km. yeni yol yapımı, 35 km. bakım - onarım
- genişletme işi ve 125 km. yolun halihazır haritalarının hazırlanması ve yol projelerinin yapılması işi ¨ 4.642.242 bedelle ihale edilmiştir.
İşlerin maddi gerçekleşmesi ¨ 1.828.070’dir.
Yeşil Yol’un Rize ili geçişindeki toplam maliyeti
¨ 100.000.000 olarak planlanmıştır.
2014 yılında 47 km. yeni yol ve 34 km. mevcut yolların onarım projelerinin ihale edilmesi
planlanmaktadır.
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2014 yılında 47 km. yeni yol ve 34 km.
mevcut yolların onarım projelerinin ihale
edilmesi planlanmaktadır.

Yeşil Yol Projesi kapsamında Rize ilinde toplam 22 km.
yeni yol yapımı, 35 km. bakım - onarım - genişletme
çalışması ve 125 km. yolun halihazır haritalarının hazırlanması ve yol projelerinin yapılması işi ¨ 4.642.242
bedelle ihale edilmiştir. İşlerin maddi gerçekleşmesi
¨ 1.828.070’dir. Yeşil Yol Projesi’nin Rize ili sınırlarındaki toplam maliyeti ¨ 150.000.000 olarak planlanmıştır. 2014 yılında 47 km. yeni yol ve 34 km. mevcut yolların onarım projelerinin ihale edilmesi planlanmaktadır.
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
SU VE KANAL HİZMETLERİ

Katı Atık Toplama Projesi

İçme Suyu Proje Çalışmaları

İsale Çalışmaları

Depo Bakım ve Onarım
Çalışmaları

Grup İçme Suları Projesi

Varda İçme Suyu Projesi

Diğer İçme Suyu Projeleri

Kanalizasyon Çalışmaları

Coanda Tipi Su Izgaraları Projeleri

SON 5 YILDA İÇME
SUYU ALTYAPISI İÇİN
KÖYDES PROJESİ’NDEN

¨ 18.000.000

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN

¨ 15.000.000

TOPLAMDA

¨ 33.000.000

KAYNAK KULLANDIK
155 ADET İÇME SUYU PROJESİ
320 ADET DEPO
960 KM. İLETİM HATTI YAPILMIŞTIR

SU & KANAL
HİZMETLERİ

İÇME SUYU HİZMETLERİNDE
ÖNEMLİ YOL KATETTİK
2012 İçme Suyu Yılı
Rize ilinde, KÖYDES Projesi ile başlayan içme
suyu yatırımları, 2012 yılının İl Genel Meclisi’nce “İçme Suyu Yılı” olarak ilan edilmesiyle
büyük bir hız kazanmıştır. KÖYDES Projesi’nin
başladığı 2005 yılından 2012 yılına kadar yapılan yatırımlar yaklaşık ¨ 23.600.000 iken,
2012 yılında ¨ 7.000.000 ve final yılımız olan
2013’te ¨ 15.200.000 yatırım yapılmıştır.
2005 – 2012 yılları arasında 190 su deposu
ve 658 km iletim hattı olarak gerçekleşen ya-

1 02

pım, bakım ve onarım projeleri, 2012 yılında
86 su deposu ve 186 km. iletim hattı olarak,
2013 yılında ise 146 su deposu ve 520 km.
iletim hattı olarak gerçekleştirilmiştir.
KÖYDES Projesi öncesinde % 72 olan sulu ünite oranı, KÖYDES yatırımları ve özellikle 2012
ve 2013 yıllarında Rize İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan ¨ 16.500.000’lik yatırımlarla
birlikte % 91’e çıkarılmıştır.

2012
yılında

86

adet
su deposu

186
km.

iletim hattı

2013
yılında

146
adet

su deposu

520
km.

iletim hattı
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PROJE ÇALIŞMALARIMIZ
98 adet içme suyu projesinin arazi ve projelendirme
çalışmaları tamamlanarak,
hazırlanan projeler ilgili
birimlere gönderilmiştir.

10 81 146 98

adet adet
adet
adet
su alma kaptaj su deposu içme suyu
yapısı
projesi
1 04

İSALE VE ŞEBEKE
ÇALIŞMALARI
2013 yılında yapılan, yeni tesis,
tesis geliştirme, bakım ve onarım
projeleri ile muhtelif çaplarda
520 km iletim hattı inşa edilmiştir.

DEPO BAKIM VE
ONARIMLARI

81

İçme suyu depolarında suyun sağlıklı muhafaza edilmesini sağlamak için 81 adet su deposunun bakım ve onarımı yapılmıştır.

su deposu
bakım ve
onarımı
10 5
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GRUP İÇME SULARIYLA

ÇEŞMELERDEN HAYAT AKIYOR

İçme Suyu Projeleri’nin yapım ve işletme maliyetlerini azaltmak, tesislerin verimliliğini arttırmak ve dağınık yerleşim yerlerine hizmet
veren tesislerin işletilmesini tek elden ve daha
kolay kontrol edilmesini sağlamak amacıyla
“Grup İçme Suyu Projeleri” yürütülmektedir.
Grup İçme Suları mevcut haliyle 106 köyde
38.155 kişinin ihtiyacını karşılamakta iken
2013 yılı projeleriyle birlikte, 58.000 kişinin
su ihtiyacı grup içme sularından karşılanacaktır.
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153 köyde
763 birimle
58.000

kişinin su ihtiyacını
grup içme suları
ile karşılıyoruz

VARDA İÇME
SUYU PROJESİ
Bölgenin 50 Yıllık Su Sorunu Çözülecek

Varda İçme Suyu Projesi kapsamında 133 lt./sn. su ile;
5 belediye ve Kalkandere, İyidere, Derepazarı ilçelerine bağlı toplam 35 köyde 29.772 kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı proje Rize İl Özel İdaresi ve DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından tamalanarak ihale aşamasına getirilmiştir.
Projenin yapım, bakım, onarım ve işletmesini yürütmek
üzere “Varda İçme Suyu Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Birliği” kurulmuştur.
Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin
Güney, Varda İçme Suyu Projesi için “Amaçlarının bugün için değil, bölgenin 50 yıllık su sorununu çözmek
olduğunu belirterek, proje ile şehrin batı kısmının kendi
içme suyuna kavuşacaktır.” dedi.

5 belediye ve
35 köyde
29.772

kişinin su ihtiyacı
karşılanacak
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DİĞER GRUP İÇME
SUYU PROJELERİMİZ
Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi

Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi ile 7 köyde 2.624 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje ve plan aşaması tamamlanarak
ihale edilen projenin, 29 Mayıs 2014 tarihinde fiziki olarak tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile 20.000 m. isale hattı ve 8 su
deposu faal hale gelecektir.

Paşaçukur Grup İçme Suyu Projesi

Bu proje kapsamında, 11 köy ve 1 belediyede (4 mahalle) 4.065 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje ile 22.000 m. isale hattı ve 17 su deposu faal hale gelecektir.
Arazi ve projelendirme çalışmaları tamamlanarak ihale edilen projenin 11 Mayıs 2014
tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.
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Yukarı Islahiye Grup İçme Suyu Projesi

Proje ile 19 köyde 6.908 kişinin içme suyu
ihtiyacı karşılanacaktır. Arazi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan projenin ihalesi
yapılmıştır.

19 köyde
6.908

kişilik su projesi
Andon İçme Suyu Projesi

Rize Su Yap-İş tarafından işletilen Andon
içme suyundan 10 köyün su ihtiyacı karşılanmakta iken 2013 yılında gruba 14 köy daha
eklenerek 24 köyde toplam 7.330 kişinin su
ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

24 köyde
7.330

kişilik su projesi

109

SU & KANAL
HİZMETLERİ

SULARIMIZ ARTIK DAHA TEMİZ
Sularımız Coanda Tipi Su Izgaralarıyla
Daha Temiz
Köylerimizin içme suyu ihtiyaçları karşılanırken, içme suyunun su alma yapılarından daha temiz alınmasını sağlamak
amacıyla Coanda tipi su ızgarası kullanılmaya başlandı. İdaremizce 20 adet
Coanda tipi su ızgarası alımı yapılarak,
projeler kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

110

Coanda Tipi Su Izgaralarının Özellikleri
• 0.5 mm ve üzerinde olan tüm parçacıkların tutulmasını sağlayarak suların temiz ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar.
• Kendi kendini temizler ve çok az bakım gerektirir.
• Çok düşük sıcaklıklarda (-20 C) bile donmadan
çalışmaktadır.
• 304 çelikten imal edildiği için fiziksel darbelere
karşı dayanıklıdır.
• Kendi kendini yıkama özelliğine sahip Coanda
Su Alma Izgaraları, çok zor iklim koşullarında bile
bakım gerektirmeksizin uzun yıllar hizmet verebilmektedir.

KANALİZASYON
HİZMETLERİMİZ

Kanalizasyon Master Planı

Fırtına Vadisi Atık Su Arıtım Projesi

Tüm mahalle ve köylerimizin kanalizasyon
sorununu çözecek ve tek elden yürütülmesini sağlamak amacıyla Kanalizasyon Master
Planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda;
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, İstanbul Teknik
Üniversitesi ve belediyelerin katılımıyla Rize
Valisi Nurullah Çakır başkanlığında konuyla
ilgili bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Hangi havzaya, hangi tip arıtma tekniğinin uygulanacağına yönelik fizibilite çalışmaları, Rize İl Özel
İdaresi ve İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan
İnce ‘nin ortak çalışmalarıyla yürütülmektedir.

Turizm açısından önemli potansiyele sahip Ayder Yaylası’nı, kış turizmi kapsamında geliştirmek için Rize İl Özel İdaresi tarafından önemli
projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda Hazindak Yaylası, tarih kokan Zil Kale, rafting vb.
spor faaliyetleri yapılan Fırtına Deresi’ni içinde bulunduran Fırtına Vadisi’ndeki foseptiklerin yol açtığı kirlenmenin giderilmesi amacıyla
“Fırtına Vadisi Atık Su Arıtım Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeler
ile birlikte saha incelemeleri yapılmış, bölgeye
özgü atık su arıtım çözümlerinin geliştirilmesine yönelik ön çalışmalara başlanmıştır. Tespit
edilecek en uygun arıtım metodu hayata geçirildikten sonra bu uygulamanın tüm bölgeye
yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
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ÇEVRE & TEMİZLİK
HİZMETLERİ

14
Katı atık

toplama aracı

DAHA TEMİZ
RİZE İÇİN
351
Rize İl Özel İdaresi, katı atıkların çevreye
verdiği zararı önlemek ve ekolojik dengeyi
korumak için Katı Atık Toplama Projesi’ni
hayata geçirdi.

2

012 yılında Rize İl Özel İdaresi tarafından, Merkez İlçeye bağlı 62 köyde 384 noktadan evsel
nitelikli katı atıkları toplama, bertaraf etme ve
düzenli depolama çalışmalarına başlanmıştır. İl Genel
Meclisi’nin aldığı karar ile 2013 yılı “Çevre ve Temizlik
Yılı” ilan edilmiş ve Rize genelinde katı atıkların toplanarak imha edilmesine karar verilmiştir.
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ulaşılan
köy

Yarının Doğası Bugünden Yaratılır
Katı Atık Toplama Projesi kapsamında 14 çöp toplama
kamyonu, 2.560 adet çöp konteyneri ve 14 adet şoförlük hizmeti alınmıştır. Eylül 2013 itibariyle Rize genelindeki 351 köyde, 2.560 noktadan 14 araçla katı atıkların toplanmasına başlanmıştır. Toplanılan katı atıklar
TRABRİKAB Tesisleri’nde imha edilmektedir.
Hayata geçirilen bu projeyle, gelecek kuşaklara temiz
bir çevre mirası bırakılması yönünde önemli bir adım
atılmıştır. Diğer yandan bu proje ile tarih, kültür ve doğa
turizmi ile öne çıkan ilimizin, turizm alanlarında oluşan
çevre kirliliği giderilerek gelen misafirlerin daha nezih
bir ortamda tatil yapma imkânı ve ilimizde bulunan çay
ve derelerin kirlenmesi önlenerek yeraltı sularının temiz
kalması sağlanacaktır.

2.560
çöp
konteyneri
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI

Ek Hizmet Binası

Ek Hizmet Binası Atölyesi

Araç Takip Sistemi

Ek Hizmet Binası
Misafirhanesi

Ek Hizmet Binası
Dinlenme Salonları

Ek Hizmet Binası
Yemekhanesi

SON 5 YILDA MAKİNE
PARKINI YENİLEMEYE
TOPLAMDA

¨ 15.000.000
BÜTÇE AYRILDI
MAKİNE PARKIMIZA

34 İŞ MAKİNESİ,

31 KAMYON KATILDI.

MAKİNE PARKININ YAŞ ORTALAMASI

18’DEN 6’YA DÜŞÜRÜLDÜ.

EK HİZMET
BİNAMIZ

EK HİZMET BİNAMIZ
HİZMETE HAZIR
Rize İl Özel İdaresi, hizmet kalitesi ile birlikte çalışma
alanlarını, fiziki imkânlarını da geliştirmeye devam ediyor.
Rize İl Özel İdaresi, ihtiyaca cevap verecek özelliklere
sahip Ek Hizmet Binası Projesi’ni de kısa bir süre içerisinde, hızla tamamladı. Dört katlı ek hizmet binasında,
bazı hizmet birimlerinin taşınmasıyla birlikte, Merkezi
Çağrı Sistemi, Kamera Takip Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Araç ve Yakıt Otomasyon Sistemleri faaliyete geçirildi. Ayrıca ek hizmet binasında, yenilenen modern
yemekhane, misafirhane, dinlenme salonları ile sosyal
alanlar oluşturuldu. Ek hizmet binamız yenilenen çevre
düzenlemesiyle modern bir kompleks görünümüne
kavuştu.
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ATÖLYELERİMİZ
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı atölyemiz toplam 1.738 m2 kapalı alanda iki ayrı bina olup elektrikhane, motorhane, hafif şase, ağır şase, kaynakhane,
tornahane, kaportahane, makashane, boyahane, lastikhane ve yağlama olmak üzere 11 birimden oluşmaktadır. Makine envanterimize kayıtlı araç ve iş makinelerimizin arızaları atölyemizde giderilmektedir. Atölyemiz
2012 yılında onarılarak modernize edilmiştir. Bu kapsamda atölyemizde havalandırma sistemi, ısıtma sistemi, çift kiriş gezer vinç ve hidrolik lift sistemi kurulmuştur. Ayrıca atölyemizde bulunan akü şarj etme cihazı,
hidrolik pres makineleri yenilenmiştir.
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EK HİZMET
BİNAMIZ

SOSYAL
TESİSLERİMİZ
Rize İl Özel İdaresi ek hizmet binasında misafirlerimiz
için özel olarak hazırlanan odalar 1 adet tek kişilik, 4
adet çift kişilik ve 1 adet üç kişilik olmak üzere toplam 12
yatak kapasitelidir.
Dinlenme salonlarımızda, personelimiz ve misafirlerimizin iyi vakit geçirebilmeleri için imkanlar oluşturulmuştur.
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YEMEKHANEMİZ
Yemekhanemiz, 175 kişilik kapasiteye sahip ve ortalama günlük 150 kişiye hizmet vermektedir.
Rize İl Özel İdaresi personeli ile birlikte diğer kamu
personeli de yemekhanemizden yararlanmaktadır.
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TEKNOLOJİ
YATIRIMLARI

AKARYAKIT TAKİP VE
OTOMASYON SİSTEMİ
Rize İl Özel İdaresi olarak başlattığımız akaryakıt takip
ve otomasyon sistemi, zaman kaybını ve fazla iş gücü
maliyetini ortadan kaldırmamıza büyük ölçüde katkı
sağlamıştır. Bu sistem akaryakıt tüketiminin kontrollü yapılmasında ve kullanım miktarlarını takip edebilme açısından idaremize önemli derecede kolaylık sağlamıştır.
Akaryakıt takip ve otomasyon sistemi şu anda Merkez,
Pazar, Hemşin ve Kalkandere olmak üzere dört şantiyemizde aktif olarak kullanılmaktadır. Diğer şantiyelerimiz
için kurulum çalışmaları devam etmektedir.
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ARAÇ TAKİP
SİSTEMİ
Rize İl Özel İdaresi, kısıtlı olan kaynakları etkin kullanmak, iş gücü ve zaman kaybını önlemek, iş verimliliğini
arttırmak, daha hızlı ve doğru karar verilebilmesine ve
mevcut araçların daha verimli ve etkin kullanılmasını
sağlamak üzere araç takip sistemini hayata geçirdi.
Arvento Araç Takip Sistemi ile makine parkımıza kayıtlı
olan araçlara ve iş makinelerine takılan GPRS kartları
vasıtasıyla bilgisayarlar üzerinden filomuzun takibini
gerçekleştirmekteyiz. Bu sistem sayesinde herhangi bir
araç ve iş makinemizin hangi bölgede kaç saat çalıştığını, kaç km. hızla ne kadar süredir çalıştığını, rölantide
ve durur vaziyette olduğunu görebilmekteyiz. Her bir
araç ve iş makinesi için her yıl sonunda ne kadar iş
emri açıldığı, ne kadar sürede arıza giderildiği ve ne
tür arızaların meydana geldiğini geriye dönük Arvento
Sistemi ile rapor edebilmekteyiz. Arvento Araç Takip
Sistemi ile görevlendirme belgeleri hazırlanmakta ve
sistemden harita üzerinde hareket halinde olan araç ve
iş makinelerinin üzerine tıkladığımızda hangi şoför ve
operatörün hangi görevle nereye ve kimlerle gittiğini
öğrenebilmekteyiz.
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TURİZM

TURİZM
CENNETİ
RİZE

Fotoğraf: Emin Kanbur

TURİZM

COĞRAFİ TABANLI KÜLTÜREL VE
TURİSTİK ENVANTER PROJESİ

D

oğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın turizmde bölge potansiyelinin harekete geçirilmesine yönelik
mali destek programı kapsamında “Coğrafi Tabanlı Kültürel ve Turistik Envanter Projesi” hayata geçirilmiştir.
Rize il sınırları dahilindeki turistik, kültürel ve doğal cazibe noktalarının coğrafi koordinatlarıyla tespiti, turistik
ve kültürel tanıtımına yönelik modüler, sürdürülebilir, çok
yönlü bir veritabanı hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında interaktif akıllı ürünler, basılı referans kitapları ve
turistik coğrafi işaretleme faaliyetleri yapılmıştır.
Coğrafi Tabanlı Kültürel ve Turistik Envanter Projesi, Rize
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Rize
İl Özel İdaresi’nin desteği ve Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın 2010 yılı mali destek programı kapsamında
hayata geçirilmiştir. Proje sonucunda doğa sporları haritası, rehber kitap, kültür varlıkları envanteri, turistik ve
doğal varlıklar envanteri kitapları yayımlanmıştır.
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EN İYİ TURİZM VALİSİ ÖDÜLÜ
VALİMİZ NURULLAH ÇAKIR’A
VERİLDİ

T

urizm sektöründeki gelişmelerin ve turizm
ile ilgili haberlerin yer aldığı turizm haber portalı www.tourexpi.com’un düzenlediği, “Geleneksel Tourexpi Destination Management Ödülleri” 5 Mart 2014 tarihinde,
ITB Berlin Fuarı kapsamında düzenlenen ödül
töreniyle sahiplerini buldu.
Yerli ve yabancı katılımcıların oylarıyla belirlenen “Geleneksel Tourexpi Destination Management Ödülleri”nde, Rize Valisi Nurullah
Çakır, “En İyi Turizm Valisi Ödülü”ne layık görüldü. Ödül töreni çok sayıda yerli ve yabancı
basın mensubu tarafından takip edildi.

Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
verdiği “En İyi Turizm Valisi Ödülü”nü, Valimiz Nurullah Çakır adına Vali Yardımcısı Şefik Aygöl teslim aldı.
Yapılan açıklamada, Vali Nurullah Çakır’ın,
Rize ilinde turizm çeşitliliğinin artması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çok sayıda
uluslararası nitelikte etkinlikler sunarak Rize
ilini devamlı olarak kamuoyunun gündemine
taşımasının ve Rize ilinin dünyada tanınması
için “Rize’ye Gelmek İçin 53 Neden” başlığı
altında hazırlanan tanıtım kitapçıklarıyla etkin
bir tanıtım çalışmasına imza atmasının, aldığı
ödülde önemli bir rol oynadığı belirtildi.
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TURİZM

EMITT 2014 EN İYİ TANITIM
ÖDÜLÜ RİZE’NİN

D

ünyanın en büyük turizm organizasyonlarından
biri olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı’nda
düzenlendi.
70 ülkeden, 4.500 turizm sektörü temsilcisinin katıldığı
Doğu Akdeniz’in en büyük turizm fuarı olan ve uluslararası düzeyde önemli turizm hareketliliği sağlayan
EMITT 2014 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda ilimizi, Rize Valiliği ve Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü temsil etti.
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Rize Valiliği koordinatörlüğünde hazırlanan Rize standında, Rize’nin öne çıkan kültür ve doğa güzellikleri ile
turizm tesis ve işletmeleri tanıtıldı.
Fuarda, en çok ilgi toplayan standlardan biri olan Rize
standı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri,
Rizeli dernek ve vakıf temsilcileri, İstanbul’da yaşayan
hemşehrilerimiz ve binlerce katılımcı tarafından ziyaret
edildi.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın
(EMITT) son gününde düzenlenen “En İyiler Ödül Töreni”nde fuarın tanıtımına en fazla katkıda bulunma ödülünü Rize standı aldı.
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TURİZM

RİZE GÜNLERİNİN COŞKUSUNU
HEP BERABER YAŞADIK
İlki 2010 yılında gerçekleştirilen ve günümüzde gelenekselleşen, her yıl Mart ayının ilk haftasında düzenlenen
“Ankara Rize Günleri”, Ankaralı hemşehrilerimiz ve Ankaralılar tarafından büyük ilgi görüyor.
Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize İl Özel İdaresi, Rize
Üniversitesi, Çaykur Genel Müdürlüğü, Rize Ticaret Borsası, Rize Sanayi ve Ticaret Odası, ilçe belediyeleri ve
özel firmaların desteklediği organizasyona Ankara’daki
hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın yanı sıra siyaset,
bürokrasi, sanat ve iş dünyasından tanınmış isimler de
geniş katılım göstermektedir.
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Etkinlik kapsamında Rize’nin tarihini ve kültürünü anlatan
dinletiler, paneller, söyleşilerin yanı sıra Rize mutfağının
yemekleri, Rize’ye özgü el sanatları, Rize bezi, tulum ve
kemençesiyle ünlü Rize müziği, Rize’nin şairleri, ressamları
ve atmacaları katılımcılara tanıtılıyor.
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TURİZM

1 30

Rize markalarının ve Rize mutfağının en güzel lezzetlerinin
satışının gerçekleştirildiği standlara katılımcılar yoğun ilgi
göstermektedir. Rize’nin eşsiz değerlerinin her yıl, dört gün
boyunca Ankara’ya taşınmasına olanak sağlayan bu etkinlik; Rize’nin turizm, ekonomi ve sosyal alanda tanıtımına
önemli katkı sağlamaktadır.
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TURİZM

TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM
FUARI’NA RENK KATTIK
Türkiye’de, turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan “Travel Turkey / İzmir
Turizm Fuar ve Konferansı”nın yedincisi, 5 – 8
Aralık 2013 tarihleri arasında, İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda, gerçekleşti.
Açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
Özgür Özaslan tarafından yapılan; Travel
Turkey / İzmir Turizm Fuarı’nda Rize şehri,
Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından temsil edildi.
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20 ülke, 60’tan fazla il ve 850’nin üzerinde
firmanın katıldığı Travel Turkey / İzmir Turizm
Fuarı’nda, ülkemizin turizm zenginlikleri ve
doğal güzellikleri yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına ve katılımcılara tanıtıldı.
Rize İl Özel İdaresi’nin de destekleriyle, Rize’nin en güzel şekilde tanıtıldığı organizasyonda, Rize standını ziyaret edenlere, Rize’nin
tüm güzellikleri tanıtılırken, Rize’nin en önemli
değerlerinden olan Rize çayı ikram edildi.

SPOR

SPORDA EMİN ADIMLARLA
İLERLİYORUZ
Rize İl Özel İdaresi Futbol Takımımız Aldığı Başarılı
Sonuçlarla Yoluna Devam Ediyor

2013 – 2014 Sezonu’nda, Rize 1. Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele veren Rize İl Özel İdaresi Futbol Takımı oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve
2 mağlubiyet alarak; 40 puanla ligi tamamladı. Rize İl
Özel İdaresi Futbol Takımı, aldığı bu başarılı sonuçlarla
play -off mücadelelerine katılma hakkına sahip oldu.

Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Avrupa’da Tarih Yazdı
2008 yılında kurulan Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü,
2008 yılından 2012 yılına kadar, Bayanlar 1. Ligi’nde
mücadele etti. Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü, 2011 –
2012 Sezonu’nda Bayanlar 1. Ligi’nin şampiyonu oldu
ve adını Bayanlar Süper Lig’e yazdırdı.
2012 – 13 Sezonu’nda, ilk kez mücadele ettiği Bayanlar Süper Lig’ini 4. sırada tamamlayarak tarihinde
ilk kez Hentbol Bayanlar Avrupa Challenge Kupası’na
katılmaya hak kazanan Ardeşen GSK, Avrupa’da da
önemli başarılara imza attı.
Yurt içinde aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz
ettiren Ardeşen GSK, başarılarını Avrupa arenasına da
taşıdı. Bayanlar Hentbol Avrupa Challenge Kupası’nda,
Sırbistan’ın ZRK Naişa – Niş ve İsveç’in Höör 65 takımları ile karşılaşan Ardeşen GSK, aldığı sonuçlarla adını
Avrupa’da ilk 8’e yazdırarak tarihi bir başarı elde etti.
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RİZE İÇİN VARIZ

17 YENİ OKUL 153 DERSLİK
310 KM BETON YOL 100 KM
ASFALT YOL 2000 KM YOL
ONARIMI 400 KM YENİ YOL
YAPIMI 180.000 M3 TAŞ
DUVAR 260 ADET MENFEZ
28 ADET KÖPRÜ 155 ADET
İÇME SUYU PROJESİ 320 ADET
SU DEPOSU 960 KM İLETİM
HATTI 10 ADET SU ALMA YAPISI
81 ADET KAPTAJ 81 SU DEPO
SU BAKIM VE ONARIMI 2.560
ÇÖP KONTEYNERİ 14 KATI
ATIK TOPLAMA ARACI MAKİ
NE PARKIMIZA 34 İŞ MAKİNE
Sİ 31 KAMYON KATILDI MAKİ
NE PARKININ YAŞ ORTALAMA
SI 18’DEN 6’YA DÜŞÜRÜLDÜ
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