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VALİ YAZICI

ÖZEL İDARE YATIRIMLARINI İNCELEDİ

devam eden kamu yatırımRize Valisi Sayın Ersin Yazıcı, Rize İl Özel İdaresi tarafından
Yardımcısı ve Genel Sekretelarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili Vali
rimiz Şefik Aygöl’den bilgi aldı.
Vali Yazıcı’ya incelemeleri
sırasında Vali Yardımcısı ve
Genel Sekreterimiz Şefik
Aygöl, Çayeli Kaymakamı
Turgay Ünsal, Pazar Kaymakamı Selçuk Arslan,
Ardeşen Kaymakamı İlyas
Memiş, İyidere Kaymakamı
Ömer Faruk Tuncer, Çayeli
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Belediye Başkanı
Dr. Atilla Esmen ile
diğer ilgililer eşlik
etti.
Çayeli Hükümet
Konağı, Pazar Hükümet Konağı ve Ardeşen'de çalışmaları
devam eden yatırımları
inceleyen Vali Yazıcı,
incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada Rize’de
inşaatı devam eden kamu
yatırımlarının bir kısmının
bitme aşamasında olduğunun
bir kısmının da inşaatının hızlı
bir şekilde devam ettiğini belirterek; " Çayeli, Pazar ve Ardeşen ilçelerine İl Özel İdaremizin
yapmış olduğu yatırımları incelemek ve çalışmalar hakkında bilgi
almak üzere geldik.
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Çalışmalar hakkında yetkililer ve
ilgili arkadaşlardan bilgi aldık. İlçelerimizde halkımızla ve esnafımızla
beraber olduk. Kamu kurum ve
kuruluşlardan yapılan icraatlar hakkında bilgi aldık. İlçelerimizin ihtiyaç
ve sorunlarını dinledik. Çok faydalı
bir ziyaret oldu. Bu yatırımlarımızı
kısa zamanda tamamlayıp hayata
geçireceğiz" dedi
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Kentte çok güzel çalışmaların yapıldığını ve
yapılmaya devam ettiğini
ifade eden Vali Ersin Yazıcı,
"Turizm, eğitim, spor, çevre ve
sağlık alanlarında son yıllarda
büyük gelişmeler yaşıyoruz.
İlimizin dört bir tarafında toplumun ihtiyaç duyduğu çok önemli

kamu yatırımlarımız devam
ediyor. Tek amacımız, ilimiz
genelinde yapımı devam eden
kamu yatırımlarını bir an önce
bitirirerek halkımızın hizmetine
sunmaktır. Her açıdan daha
gelişmiş ve yaşanılabilir bir
Rize, hepimizin ortak paydası"
görüşlerine yer verdi.

Rize İl Özel İdaresi
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2014 YILI FAALİYET RAPORU
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İl Genel Meclisi Başkanı
Mehmet Kazancı başkanlığında
yapılan şubat ayı toplantılarının dördüncü birleşiminde Rize
İl Özel İdaresi 2014 Yılı Faaliyet
Raporu ve Kesin Hesap Cetveli
görüşülerek, oy birliği ile kabul
edildi.
Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Şefik Aygöl ve İl
Özel İdaresi birim müdürlerinin
katıldığı meclis toplantısında oy
birliği ile kabul edilen “2014 Yılı
Rize İl Özel İdaresi Faaliyet
Raporu” Rize İl İdaresi Mali
Hizmetler Müdürü Mustafa
Gençaslan tarafından Sunum
eşliğinde meclise okundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet
Kazancı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun oy birliği ile kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada;
“2014 Yılı Faaliyet Raporu ve kesin
hesabı için öncelikle emek sarf
eden, belirlenen bu yol haritasını
icra etme gayreti içerisinde bulunarak faaliyetleri yürüten Vali Yardım-
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cısı ve Özel İdaresi Genel Sekreteri
Şefik Aygöl’e ve tüm özel idare
çalışanlarına teşekkür ediyorum. İl
genel meclisimiz çağın gerekleri
olan ve medeni dünyanın ihtiyacı en
hassas konulara el atmıştır. İl Genel
Meclisi olarak gidilmeyen, görülmeyen, ulaşılamayan köyleri gidilebilir,
ulaşılabilir hale getirdik.” dedi.
Meclis Başkanı Kazancı’nın
konuşmasından sonra söz alan Vali
Yardımcısı ve Genel Sekreter Şefik
Aygöl konuşmasında; "İdaremiz tüm
bu çalışmaları gerçekleştirirken
ilimizin çağdaş, yaşanabilir bir kent
olması için uğraştık. Karar organımız, İl Genel Meclisimiz ile uyum
içerisinde çalışarak, meclisimizin
aldığı kararlarla yasalar çerçevesinde ilgili kamu kurumu ve kuruluşları
ile işbirliği halinde vatandaşlarımıza
en iyi hizmeti götürmenin gayreti
içinde olduk.” dedi.
Aygöl, Rize İl Özel İdaresi Bütçesi
ile yapılan gayretli ve titiz çalışmalar
sonucunda 2014 Yılı Faaliyet
Raporu’nda ortaya çıkan başarı
tablosunun, 2015 yılında da devam

edeceğini, bunun için destek ve
gayretli çalışmaları için başta Rize
Valisi Ersin Yazıcı olmak üzere,
Meclis Başkanı, Meclis üyeleri ile İl
Özel İdaresi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
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“RENK PROJESİ “NE DESTEK
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Öğrencileri kitap okumanın faydaları
konusunda bilinçlendirmek amacıyla
Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde
başlatılan kitap okuma etkinliklerine
kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileri
destek vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Rize Sağlık Meslek
Lisesi’ni ziyaret eden İl Genel Meclisi
Başkanı Mehmet Kazancı, öğrencilerle
birlikte kitap okudu.
Başkan Kazancı, Rize İl Genel Meclisi
olarak RENK projesini oldukça önemsediklerini belirterek “İlimiz küçük olmasına
rağmen çok büyük insanlar yetiştirmiştir.
İlimizin fiziki yönden Eğitim, Sağlık ve
Ulaşım alanında ülke geneline oranla
oldukça iyi durumda. Eğitimimizi fiziki

şartlara doğru orantılı olarak geliştirmemiz adına başlatılan bu projeye
destek olmak amacıyla buradayım.
Öğrencilik yıllarımda, öğrenci evinde
yaşarken boş vakitlerimizde arkadaşlarımız sinemaya giderken ben kitap
okurdum. Okuduğunuz kitaplar belki o
gün yaşamınıza bir etki yapmayabilir
ama dağarcığınıza kazandırdığınız
her bir öğe hayatın içerisinde size
mutlaka katkı sağlayacaktır.” dedi.
İl Genel Meclisi olarak İl Özel İdaresi
ve Köydes ödenekleri çerçevesinde
köylere yol, su ve alt yapı hizmetleri
yaptıklarını kaydeden Başkan Kazancı, “İlimize yapılan bu yatırımların tabi
ki önemi çok büyük ama en önemli
yatırım öğrencilerimizdir. Eğer sizleri
iyi yetiştiremezsek yapılan alt yapı

veya birçok hizmetin bir önemi kalmaz.
Dolayısıyla sizler bizim için ülkenin
geleceğisiniz. Bizden daha iyi yetişmelisiniz ki bizim taşıdığımız bayrağı daha
ileriye taşıyabilesiniz.” şeklinde konuştu.
Programın ardından öğrencilerin
sorularını yanıtlayan Başkan Kazancı,
daha sonra okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Rize İl Özel İdaresi
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YAĞCILAR KÖYÜ’NDE

YENİDEN İNCELEME

şmazlıklar nedeniyle durduİkizdere Yağcılar Köyü'nde köy vatandaşları arasındaki uyu
ldı.
rulan yol çalışmasını çözüme kavuşturmak için inceleme yapı

İkizdere Yağcılar Köyü'ndeki yol
sorununu taraflarıyla yeniden
yerinde incelemek ve bir çözüme
kavuşturmak için İl Genel Meclis
Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Vali
Yardımcısı ve Genel Sekreter Şefik
Aygöl, İkizdere Kaymakamı Abdil
Koç, İkizdere Belediye Başkanı
Hasan Kösoğlu, Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürü Yasin Kavzoğlu,
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Mühen-
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nacağı belirtildi.
Heyet, tüm bölgede olduğu gibi
İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü'nde de
ana hedeflerinin vatandaşların hizmetine sunulacak çalışmaların mevcut
şartlarda en iyi şekilde ve ivedilikle
gerçekleştirilerek, huzur ve refah
içerisinde kullanıma başlaması olduğunu belirtti.
disi Abdulkadir Uzunoğlu’dan
oluşan heyet YağcılarKöyü'nde
incelemelerde bulunarak, yol
sorununu yerinde değerlendirdi.
Yağcılar Köyü’nde vatandaşların
taleplerini ve isteklerini dinleyen
heyet; tarafların taleplerinin makul
ölçülerde olması gerektiğini, köy
halkının ortak haklarının da devlet
tarafından korunması noktasında
üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yürüttüklerini hatırlattı.
Konunun bir an önce çözüme
ulaştırılması için konuya dahil olan
taraflar ortak bir noktada buluşularak, tarafların uzlaşmaya vardığı
hususlara ilişkin taahhütnamelerin
alınması halinde son bir görüşme
daha yapılarak çalışmalara başla-
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“TÜRKİYE ŞAMPİYONASI”NDA

İLİMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel Direktörlüğü tarafından yürütülen ve Rize’de Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile TFF
Futbol İl Temsilciliği
tarafından organize
edilen Rize Futsal Ligi'nde şampiyon olan takımımız Futsal Ligi Türkiye
Şampiyonası’nda İlimizi
temsil etme hakkını
kazandı.
Rize 1. Küme U-19
Play-Off ligi'ni ikinci
olarak tamamlayan U-19
futbol takımımız Mayıs
ayı içinde düzenlenecek
olan U19 Türkiye Şampiyonası için 1. Kademe
Müsabakalarında ilimizi
temsil edecek.

ŞAMPİYON GENÇLERLE BULUŞMA
Futsal Ligi ve U-19 Play-Off Liginde gösterdikleri başarıyla ilimizi Türkiye Şampiyonalarında temsil etme hakkını kazanan sporcularımızla akşam yemeğinde bir araya geldik.
İl Özel İdaresi yerleşkesinde verilen yemeğe;
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı,
Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Şefik
Aygöl, Yol-İş Sendikası 2 nolu Şube Genel
Sekreteri Harun Erdoğan, Özel İdare Spor
Kulübü Başkanı, kulüp yöneticileri ve
sporcular katıldı.
Burada Sporculara hitaben bir konuşma
yapan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet
Kazancı, sporda başarılı olmanın tek başına
yeterli olmadığını vurgulayarak; “Sportif
başarılar önemli olmakla beraber tek başına
yeterli değildir. Önemli olan hem ruhen hem
de bedenen sağlıklı bir nesil ve gençlik
yetiştirmektir. Asıl önemli olan eğitim hayatınızda ve sportif faaliyetlerde öğrendiklerinizi
hayatta uygulayabilecek bir konuma gelmenizdir. Ben sizi yetiştiren hocalarınıza ve
özellikle sizleri destekleyen ailelerinize ayrıca
teşekkür ediyor, spor hayatınızda size
başarılar diliyorum.”dedi.

Başarılı olsanız da olmasanız da
bizim gözbebeğimizsiniz.
Kazancı’nın konuşmasından sonra yaptığı
konuşmada eğitimin temel öncelikleri
olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı ve
Genel Sekreter Şefik Aygöl; “Özel İdare
olarak bir spor kulübü kurmamızdaki temel
amaç gençlerimize kendi imkanlarımızla
bir kapı açabilir miyiz, onlara bir sosyal
ortam oluşturabilir miyiz, onları bir araya
getirebilir miyiz, onları çevredeki kötü
alışkanlıklardan uzaklaştırabilir miyiz
anlayışıyla; memleketinin geleceğini
düşünen, ülkesine faydalı işler yapan
bireyler yetiştiren, vatanperver, değerlerimizi, kültürümüzü ve ahlakımızı bilen bir
nesil yetiştirmektir. Ahlaklı, güzelce
mücadele eden, hak ve hukuk bilen bir
spor mücadelesidir önemli olan.” ifadelerine yer verdi.
Spor Kulübünün gösterdiği başarısından
dolayı memnuniyetini de ifade eden Aygöl,
“ Ben hepinizin ailesine bize güvendikleri
için teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi
Türkiye Şampiyonası'nda da göstererek
ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine
inanıyorum.” dedi.

Rize İl Özel İdaresi
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“RİZE İMAM HATİP LİSESİ”NE

KAVUŞUYOR

Rize'nin merakla beklediği, bir
kampüs niteliği taşıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi ihalesi
yapıldı.
İdaremiz ihale salonunda yapılan İhaleye 5 (beş) istekli
katıldı. En geç Nisan ayı içerisinde yer teslimi yapılacak
olan inşaat işinin 730 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Rize mimari dokusuna uygun olarak Merkez Müftü
Mahallesi'nde yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi
eğitim-öğretim binası ihalesi Rize İl Özel İdaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine
istinaden açık ihale usulü ile gerçekleşti.

rizeozelidare

26.000 m2 kapalı alana sahip olan ve bir kampüs niteliği
taşıyan proje, 9 katlı ve 200 öğrenci kapasiteli bir yurt
bloğu, 600 kişilik konferans salonu, 600 kişilik yemekhane ve kapalı spor salonu bulunan sosyal blok ve 2000
m2 mescit , 64 derslik , 8 laboratuar, idari odaları ve
diğer birimlerden oluşan 2000 öğrenci kapasiteli okul
bloğundan oluşuyor.
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DOKA’DAN
PROJE DESTEĞİ

Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce hazırlanan “Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Hayatı Kolaylaştırıyoruz” projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 2014 Yıllı Teknik Destek Programı kapsamında hibe
almaya hak kazandı.
Destek Programı kapsamında, Rize İl Özel
İdaresi teknik personeli,
- Coğrafi Bilgi Sistemi ve Teknolojilerine
Yönelik Gelişmeler ve Genel Bilgiler hakkında
detaylı bilgilendirme,
- Coğrafi Bilgi Sisteminde Temel Kavramlar,
Bileşenler ve Fonksiyonların Tanımlanması,
- Konumsal/Mekânsal Veri Tanımlaması,
Türleri ve Özellikleri,
- Konumsal/Mekânsal Veri Tabanlı Sorgu ve
Analizi Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemi
Yaklaşımı,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalarında
Masaüstü YazılımıKullanımı, MasaüstüYazılımı
Programında Temel Araç, İşlev ve Fonksiyonların Kullanımı,
- Coğrafi Bilgi Sisteminde Konumsal/Mekânsal Veri Altlıklarının Hazırlanması,
- Coğrafi/Konumsal Veri Tabanı Geliştirme,
Veri Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve Görselleştirme, Sonuç Çıktılarının Üretilmesi konularında 15 gün eğitim aldı.
Bilişim teknolojisini kullanarak; uygulamalardaki
planlama, uygulama, izleme vekontrol sistemlerinin yapılabileceği yazılımların tümünü kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı
KÖYDES Bilgi Sistemi, Yerel yönetimlerin başta
planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesinde,

yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunabilecek çalışmalara destek
sağlanması amaçlanmaktadır.
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 fotoğrafların değerlendirme
işlemi yapılarak sayısal haritaların
yapımı tamamlanmıştır.
Ortofoto yöntemiyle üretilen sayısal
haritaların 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.

Rize İl Özel İdaresi
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“MAVİNİN VE YEŞİLİN
ÖZGÜR DÜNYASI”

ANKARA’YA VE İSTANBUL’A TAŞINDI

Rize Valiliği bünyesinde her yıl Mart ayında düzenlenen ve gelenekselleşen
“Ankara ve İstanbul Rize Günleri” hemşerilerimize ve ziyaretçilere kapılarını açtı.
Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize
İl Özel İdaresi, Kaymakamlıklar, Rize
Ticaret Borsası, Rize Sanayi ve
Ticaret Odası, ilçe belediyeleri ve
özel firmaların desteklediği organizasyona Ankara ve İstanbul’daki
hemşerilerimizim ve vatandaşlarımızın yanı sıra siyaset,bürokrasi, sanat
ve iş dünyasından tanınmış isimler
de geniş katılım gösterdi.

rizeozelidare

Etkinlik kapsamında Rize’nin
tarihini ve kültürünü anlatan
dinletiler, paneller ve 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 tanıtıldı.
Rize markalarının ve Rize
mutfağının en güzel lezzetlerinin
satışının gerçekleştirildiği
standlara katılımcılar yoğun ilgi
gösterdi.
Rize’nin eşsiz değerlerinin her
yıl, dört gün boyunca Ankara’ya
ve İstanbul’a taşınmasına
olanak sağlayan bu etkinlikler;
Rize’nin turizm, ekonomi ve
sosyal alanda tanıtımına önemli
katkı sağlamaktadır.
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RİZE’YE

MODERN KOMPLEKS

Rize İl Özel İdaresi tarafından modern hizmet anlayışına uygun olarak projelendirilen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nda çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor.
Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü'nün ihtiyaçlara cevap
veremeyen mevcut hizmet binası
yıkılarak, aynı yerde yapımına başlanan hizmet binasının kontrolörlüğü
idaremizce yapılmaktadır. Fiziki
gerçekleştirme oranı % 40 seviyesinde
olan hizmet binası; 1.780 m2 arsa
alanı üzerinde, zemin oturma alanı 935
m2, toplam kapalı alanı 4.015 m2
olacak şekilde 1 bodrum, 1 zemin, 3
normal kat olmak üzere 5 kattan
oluşmaktadır.
Halkın kamu hizmetlerinden daha hızlı
ve daha kolay bir şekilde yararlanmasını sağlayacak olan proje
modern teknolojiye sahip
iç donanımının yanında
yöresel mimariden
esinlenerek tasarlanan
dış görünüşüyle de örnek
bir proje özelliğini
taşımaktadır.

Rize İl Özel İdaresi
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ELMALI’DA
ANINDA MÜDAHALE

Rize’de yoğun yağışlar sonrası Elmalı Köyü'nde meydana gelen toprak kayması
nedeniyle çöken yol ve istinat duvarı idaremizin anında müdahalesiyle yenilendi.
Yoğun yağışlar sonrası Rize Merkez İlçe
Elmalı Köyü'nde meydana gelen heyelan köy
yolunda çökme ve köy spor sahasını koruyan
taş duvarların yıkılmasına neden oldu. Heyelan
sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet
Kazancı, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter
Şefik Aygöl ve İl Genel Meclis Üyeleri olay
yerinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerden sonra köy halkının mağduriyetini gidermek için çalışmalara başlanılması
talimatını alan ekiplerimiz çalışmalara hemen
başladı. Ekiplerimizin çok seri bir şekilde yol
altında ve yol üstünde; 15 mt/2.5 mt., 20 mt/8
mt., 30 mt/5 mt.ve 40 mt/3 mt. olmak üzere dört
farklı ebatta iki ana taş duvarını ve aradaki
yolun da betonlanmasını yaparak yolu trafiğe
açtı. Ekiplerimiz, halkımızı mağdur etmeden
çok makul bir zamanda ve hızlı bir şekilde,
çöken yolu ve taş duvarı yaparak vatandaşlarımızın hizmet beklentilerinin her zaman aynı
kararlılıkla yerine getireceklerinin de mesajını
vermiş oldu.

rizeozelidare
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DİKKAYA KÖYÜ

ATIKSU TESİSİNE KAVUŞTU
Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
amacıyla altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden idaremiz Çamlıhemşin İlçesi Dikkaya Köyü’nde atık su sorununu çözüme kavuşturdu.
Çamlıhemşin Dikkaya Köyü’nde
kurulan tesisle köyün atık sularının
toplandığı mevcut köy foseptiğinin
yeterli ve uygun normlarda olmaması sebebiyle, Çamuruba Deresi’ne akan atık suların “Dönen
Biyolojik Disk” ( Bir betonarme veya
çelik konstrüksiyonlu tank içerisinde yer alan yatay bir şafta monte

edilmiş büyük çaplı plastik veya
başka bir tür malzemeden
yapılmış dairesel plakalar) yöntemiyle arıtılması amaçlanmıştır.
Elektrik enerji tüketiminin daha
az olması, gürültü ve koku
problemlerinin olmaması, işletme ve bakımının kolay ve az
maliyetli olması gibi etkenler

arıtmada dönen biyolojik disk
teknolojisinin seçilmesinde etkili
olmuştur.
2015 yılı başında faaliyete giren
tesiste atık sular; fiziksel ve
biyolojik arıtıma tabi tutulmaktadır.

Rize İl Özel İdaresi
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RİZE İL ÖZEL İDARESİ İKİZDERE ŞANTİYESİ

HİZMETE HAZIR

Rize İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak yapımı tamamlanan İkizdere
İlçe Özel İdare Şantiyesi hizmete açıldı.

Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan
2089 m2 arsa alanında, 173 m2
alanı üzerinde inşa edilen, 346 m2
kapalı alana sahip şantiyemizin;
geniş makine parkı ile başta İkizdere’ye bağlı 29 köy olmak üzere
İhtiyaç olan tüm noktalara hizmet
vermesi planlanmaktadır.
Hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir
şekilde sunulmasının hedeflendiği
şantiye binasının alt katında ihtiyacı
karşılayacak bakım atölyesi, üst
katında ise ofis odaları, yatakhane
ve sosyal alanlar bulunmakta. Bina
sahasında yapılan iyileştirmelerle,
çevre duvarları, yağlama kanalları,
geniş saha betonu ile örnek sayılabilecek bir makine parkı oluşturul-

rizeozelidare

muştur. Ayrıca merkezden de
izlenebilen şantiye Akaryakıt
Otomasyon Sistemi, Kamera Güvenlik ve Takip Sistemi ile modern
hizmet anlayışı sağlanmıştır.
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TOPLUM YARARINA

PROGRAM
İMTİYAZ SAHİBİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ ADINA
Mehmet Nuri GEZMİŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Rize İl Özel İdaresi 2014-2015 yılı Toplum Yararına
Program (TYP) Projesi dâhilinde Rize Merkez ilçeye
bağlı köylerde yol ve çevre temizliği çalışmalarına
başladı.

YAYIN KURULU

Salih Kurtuluş, Mustafa Gençaslan,
Halim Zengin, Ahmet Yıldırım, Lale
Özdem, Özgen Güven, Abdulkadir
Uzunoğlu, Hayati Topal,
Yasin Kavzoğlu, Serkan Akşan,
Murat Avcı

EDİTÖR

Özgen GÜVEN

YAZI İŞLERİ
Faruk ÇAKABAY

TASARIM

TYP kısa süreli istihdam ve eğitimi
amaçlayan, toplum yararına bir iş ya
da hizmetin gerçekleştirilmesini
sağlayan programlardır. Bu programlarla geçici iş imkânları sağlanarak,
belli bir süre için maddi olarak
desteklenen personel, çalışma
ortamına alışarak; mesleki eğitim, iş
tecrübesi ve iş disiplini edinmekte,

aynı zamanda kamu yararına bir
faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda idaremizde
30.06.2015 tarihine kadar devam
edecek olan program çerçevesinde köy yolları ve çevre temizliğinin
yapılması için görevlendirilen
personelle çalışmalara devam
edilmektedir.

Ahmet YILMAZ / StüdyoMavi
Zeynep AKYILDIZ

BASKI

Printer Ofset Matbaacılık
Tel: 0.232.489 88 03 - 425 06 36
Fax: 0.232.445 23 35
865 Sk. No:23/A Kemeraltı - İZMİR
KAPAK FOTOĞRAFLARI
Emin Kanbur
Ersin DEMİREL
Rize İl Özel İdaresi

RİZE İL ÖZEL İDARESİ
ANA HİZMET BİNASI
Engindere Mahallesi
Niyazi Türkmenbaşı
Caddesi 53100 RİZE
Tel : 0 (464) 226 09 10
0 (464) 226 09 11
Faks : 0 (464) 226 09 09
e-posta: bilgi@rizeozelidare.gov.tr

