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2015 asfalt sezonunun başlamasıyla beraber;
kırsalda yol ağının daha modern hale getirilmesi,
yolların kalite ve standartlarının iyileştirilmesi ve
halkın daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşmasını amaçlayan idaremiz tüm ilçelerimizde
yıpranmış beton yolları sıcak asfaltla kaplıyor.
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ASFALT
ÇALIŞMASINDA
SONA DOĞRU
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GÜVENLİ ULAŞIM
Yaz sezonunda yolların iyileştirilmesi çalışmaları
kapsamında, belirlenen program dahilinde halkımızın daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşması
için tüm ilçelerimizde başlattığımız asfalt çalışmalarında belirlenen hedefe yaklaştık. Verimli bir
çalışma dönemi ile birlikte köylerimizde bozuk
olan yolların büyük bir kısmı hızlı bir şekilde
tamamlanırken ortaya çıkan düzenli yollarla köylerimize ulaşım daha güvenli bir şekilde yapılmakta.

Rize İl Özel İdaresi
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ETKİN ALTYAPI HİZMETLERİ
İÇİN FİLOMUZU
GÜÇLENDİRDİK

5 adet Kamyon

5 adet Greyder

Rize İl Özel İdaresi tarafından yeni satın
alınan araç ve iş makinelerinin hizmete
sunulması düzenlenen törenle gerçekleşti.
Törene Rize Valisi Ersin Yazıcı, Rize vali
yardımcıları, Rize İl Genel Meclis Başkanı
Mehmet Kazancı, kaymakamlar, İl Genel
Meclis Üyeleri, Özel idare birim müdürleri ve
çok sayıda personel katıldı.
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3 adet Lastik Yükleyici

1 adet Sabit Kasalı Çekici

Rize Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Şefik Aygöl törende yaptığı
konuşmada Rize'nin altyapı hizmetlerinin
yapılması ve korunması noktasında güç bir
coğrafyada olduğunu ifade etti. Aygöl; “
Ekiplerimiz son bir buçuk ayda mesai
mefhumu gözetmeden Ramazan Ayı’nda
da çalışmalarına devam etti. Yeni alınan iş
makinalarıyla ekiplerimiz daha etkin
hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu
konuda bize her türlü desteği veren sayın
valimize, milletvekillerimize, İl Genel Meclisi başkanımıza ve il Genel Meclisi'nin
değerli üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.
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HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEK

ORTAK PAYDAMIZ İNSANLARIMIZA HİZMET VERMEK
Törende konuşan İl Genel Meclis Başkanı
Kazancı; “Burada bulunan herkesin ortak
paydası ilimize ve değerli insanlarımıza
hizmet verip onların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Bütün ekiplerimizle azimle ve
gayretle çalışıyoruz. Gerek kışın karla
mücadele çalışmasında gerekse de asfalt
serme çalışmalarımızda da gördük ki
herkes fedakârca çalışıyor. Makine parkımıza yeni iş makinalarının dahil edilmesinde bize desteklerini esirgemeyen siyasi
büyüklerimize teşekkür ediyorum.”dedi

Rize İl Özel İdaresi'nce alınan iş makinelerinin tanıtımı
ve hizmete sunulması amacıyla düzenlenen törende
konuşan Vali Yazıcı; “Görev tanımımız itibari ile 351
köyümüze hizmet sunuyoruz. Binlerce insanımıza
hizmet sunarken 2015 yılında 20 yaşında kamyonlarla 20 yaşında greyderlerle bunu yapmamız Rize İl
Özel İdaresi'ne yakışmaz. Bizde burdan yola çıkarak
bir yıl içerisinde çok ciddi sayıda çok ciddi miktarda iş
makinası aldık. Çok şükür artık imkanlarımız var.
Ülkemizin insanlarına burda görmüş olduğunuz
vasıtalarla sizlerin eliyle ve verdiğiniz emekle gönlünüzü ortaya koyarak ürettiğiniz hizmet ile halkımızın,
insanımızın özellikle Rizeli hemşerilerimizin laik
olduğu bu güzel hizmetleri önce sizlerle sonra da bu
iş
makinalarıyla
götürmüş
oluyoruz.”dedi.
Vali Yazıcı; “Ekip arkadaşlarım kar mücadelesinde
olduğu gibi asfalt çalışmalarında ve diğer çalışmalarda da gerçekten fedakar ve cefakar bir şekilde çalıştıklarına bizzat şahit oldum. Rize İl Özel İdaresi'nde
çalışan genel sekreterden çaycıya kadar, arazide
ofiste çalışan bütün arkadaşlarımı herkesin huzurunda tebrik ediyorum. Bu arkadaşlar gerçekten gönüllerini de ortaya koyarak her türlü olumsuz atmosfere ve
zorluklara rağmen, canı gönülden istekli bir şekilde
görevlerini yerine getiriyorlar. Rize halkına hizmet
ediyorlar. Huzurlarınızda arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu güzel araçlarla,
Rize’nin güzel insanlarına hep birlikte hizmet etmeye
devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Vali Yazıcı, konuşmasının ardından iş makinelerini
kullanacak personele anahtarları teslim etti.

Rize İl Özel İdaresi
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ÖZEL İDARE AİLESİ
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Ramazan ayının manevi ikliminde Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın ev sahipliğinde özel
idare çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

İdaremiz tarafından İl Özel İdaresi yerleşkesinde verilen geleneksel iftar yemeğine
Vali Ersin Yazıcı, Rize İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Vali Yardımcısı ve
Genel Sekreter Şefik Aygöl, Rize vali
yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Meclis
üyeleri, Özel İdare birim müdürleri,
Rize'nin tanınan ilahiyatçılarından Necati
Hoca ve İl Özel İdaresi çalışanları ve aileleri katıldı.

“RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR.”
İftar sonrasında okunan duanın ardından iftar yemeğine katılanlara teşekkür eden
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şefik Aygöl, “Bu güzel atmosferde sizlerle beraber paylaştığımız iftar davetimize icabet edip bizi onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. " dedi.
Ramazan ayının önemine değinen Aygöl, "Ramazan paylaşmaktır, Ramazan sabırdır,
Ramazan hoşgörüdür. Ramazan kimsesizleri, garip gurabayı hatırlamaktır. Ülkemizin
güzel bir ili olan Rize’mizde de bunu beraber hatırlayabilmek için bir arada bulunduk. Son bir buçuk ay itibariyle nerdeyse güneş yüzü görmememize rağmen mesai
mefhumu gözetmeden, mübarek Ramazan ayında asfalt çalışmalarına ara vermeden
çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

rizeozelidare
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RAMAZAN AYI; BİRLİĞİMİZİ,
BERABERLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ
GÜÇLENDİRDİ
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı
yaptığı konuşmada; iftar yemeğinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Ramazan ayının güzelliğine ve bereketine
vurgu yaptı. Kazancı, “Bu programın
idaremize ve hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazanın feyzinden ve bereketinden istifade etmek üzere
tertip edilen bu toplantının birliğimizi,
beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini temenni ederim. Programı
düzenleyen başta Genel Sekreterimiz
olmak üzere İl Özel İdare çalışanlarına
teşekkür ederek, şahsım ve meclis üyeleri
arkadaşlarım adına hepinize saygılar
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN AYINI ÜLKEMİZDE ÇOK
FARKLI VE ÖZEL BULUYORUM.”
İftar yemeğinde konuşan Rize Valisi Ersin
Yazıcı, Ramazan Ayının ülkemizde çok
farklı ve özel yaşandığını dile getirerek
;“Maneviyatı yüksek bu kutsal günlerde
mensubu olmaktan onur duyduğum İl
Özel İdaresi ailesiyle iftarımızı açmaktan
mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu
rahmet ve fazilet ayında bizleri bu anlamlı
iftar yemeğinde bir araya getiren İl Özel

İdaresi Genel Sekreterine ve çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Ramazan ayını ben
ülkemizde çok farklı ve özel buluyorum.
Zaten çok özel bir ay, yalnız insanlarımızda
bu güzel ayda bu özel ayda gerçekten çok
farklı davranıyor. Belki her zaman böyle
olabilsek yani yanımızda ki insanları üzmemeyi, kırmamayı, kötü söz söylememeyi,
insanlara yardım eli uzatmayı keşke ramazan ayında yaptığımız gibi diğer aylarda da
yapabilsek.” dedi.

Rize İl Özel İdaresi
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HİZMET BİNALARI
RİZE KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Rize İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğü olarak Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü Rize kültürünü de ön
planda tutarak yeni ve yöresel bir görüntü
ile hizmete katmak için inşaatına başlanmıştır.
Yöresel görünümü günümüz modern
şartlarına uygun olarak yapılan emniyet
hizmet binası modern ve hızlı hizmet verebilmek için Güneysu ilçe emniyet binasını
yeniden yapılandırıyoruz.

rizeozelidare
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Rize İl Özel İdaresi
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KİTAP KOKUSU
YÖRESEL MİMARİYLE
HARMANLANIYOR
Rize İl Özel İdaresi 2015 Yatırım
Projeleri kapsamında restorasyonu devam eden İl Halk Kütüphanesi yöresel mimariyi
yansıtacak bir görünüme
sahip oluyor.
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Rize kent merkezinde ki İl Halk Kütüphanesi'nde insanların rahatça kitapları
bulabileceği bir ortam sağlanarak,
mimari görünümüyle de şehirdeki sosyal
hayatı hareketlendirmek ve ilimize gelen
yerli, yabancı turistlerin yöresel görüntüsü ile dikkatini çekeceği bir görünüm
kazandırılıyor.
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Yeniden projelendirilen kütüphane
binası sil baştan komple onarımdan ve
tadilattan geçirildikten sonra halkımızın
istifade edeceği modern bir yapı ve
kaliteli hizmetiyle okur severlerine kavuşacaktır.

Rize İl Özel İdaresi
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AYGÖL

‘FAHRİ HEMŞEHRİMİZ’
OLDU

Rize'ye 2012 yılında vali yardımcısı
olarak atanan, daha sonra Rize İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği görevini
yürüten ve 2015 Mülki İdare Kararnamesi ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanan Şefik
Aygöl’e “Fahri Hemşehrilik Beratı”
verildi.
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Rize Vali Yardımcısı Genel Sekreter Şefik Aygöl,
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı’yı
makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından İl
Genel Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu
meclis toplantı salonunda Rize İl Özel İdare
Genel Sekreterlik görevi süresince gayretli,
düzenli çalışmaları, gösterdiği adil yönetim ve
yöre halkının sevgisini kazanmış olması nedeniyle İl Genel Meclisi'nin kararıyla ‘Fahri Hemşehri’ olması kararlaştırılan Aygöl’e İl Genel
Meclis Başkanı Mehmet Kazancı tarafından
‘Rize Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi.

MECLİSTE DUYGUSAL VEDA
Rize İl Genel Meclisi’nde, Vali Yardımcısı ve İl
Özel İdaresi Genel Sekreteri Şefik Aygöl’ün
ayrılışı dolayısıyla Meclis Başkanı Mehmet
Kazancı Başkanlığında düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.
Başkan Kazancı, törende yaptığı konuşmada
Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şefik Aygöl’ün devlet adamlığı ve Rize’ye
olan aşkıyla burada derin izler bıraktığını
söyledi.
Kazancı, konuşmasının devamında “Üslendiği
görevi ile ilgili konularda göstermiş olduğu
olağanüstü çaba, sorumlu hizmet anlayışı,
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda ilimizin tanıtımına yönelik
gayreti, sorunların çözümünde sorumluluk
duygusu ve takdire şayan çalışmalarından
dolayı şahsım ve İl Genel Meclisimiz adına
Sayın Aygöl’e teşekkür ediyor, yeni görevinde
ve aile saadetinde başarılar diliyorum.” dedi
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ÖNEMLİ OLAN HOŞ BİR SEDA
BIRAKMAKTIR
Kendisi için düzenlenen veda töreninde konuşan
Vali Yardımcısı Genel Sekreter Aygöl, İl Genel
Meclisimizin ilimizin markalaşmasında ve gelişmesinde önemli yer edindiğini vurguladı. Aygöl;
”İl Genel Meclisimizle, ilimizin gelişmesi için
‘akademik bir disiplinde’ hareket ettik. İlimizin
çağdaş, yaşanabilir bir kent olması için karar
organımız, İl Genel Meclisimiz ile uyum içerisinde çalışarak, meclisimizin aldığı kararları yasalar
çerçevesinde ilgili kamu kurumu ve kuruluşları
ile işbirliği halinde vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti götürmenin gayreti içinde olduk. Valimiz
Sayın Ersin Yazıcı’nın emirleri doğrultusunda
ilimize hizmet etmek için gayretli ve titiz bir çalışma yürüttük. Ben başta her türlü desteklerini
bizden esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak
üzere, Meclis Başkanı, Meclis üyeleri ile İl Özel
İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Önemli
olan geride hoş bir seda bırakmaktır” ifadelerine
yer verdi.

RİZE’NİN GERÇEK HEMŞEHRİSİ VE
AŞIĞIYIM
Aygöl; “Rize’nin gerçek hemşehrisi ve aşığıyım.
Cumhurbaşkanımızın hemşehrisi olmak gurur ve
onur verici. Fahri hemşehrilik için başta meclis
başkanımız olmak üzere İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından İl Genel Meclisi Başkanı
Mehmet Kazancı tarafından “Rize Fahri Hemşehrilik Beratı” ve çeşitli hediyeler takdim edilen
Aygöl, İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Genel Meclisi
üyeleriyle vedalaşarak helallik istedi.

Rize İl Özel İdaresi
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GÖRKEMLİ
VEDA
Görevi ile ilgili konularda göstermiş
olduğu olağanüstü çaba, sorumlu
hizmet anlayışıyla “Rize Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim edilen Rize’nin
gönüllü temsilcisi Vali Yardımcısı Genel
Sekreter Şefik Aygöl ilimizden ayrıldı.

İlimizin gelişmesinde ve kalkınmasında
her türlü çalışmanın içinde yer alan ve
yaptığı icraatlarla, kişiliği ve karakteriyle
halkın sevgi sempatisini kazanan; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak
atanan Aygöl görkemli bir şekilde
uğurlandı.

HEYECANLA RİZE İÇİN ÇALIŞTI
İl Özel İdaresi yerleşkesinde düzenlenen
veda töreninde konuşan İl Genel Meclis
Başkanı Mehmet Kazancı, Aygöl’ün Rize
için heyecanla çalıştığını ifade ederek;
“Dayanışmacı, diyaloğa açık ve katılımcı
yönetim anlayışıyla kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, paydaşlarıyla, personeliyle birlik ve beraberlik ruhunu oluşturacak çalışmalar içinde sevgi, saygı ve
muhabbet dilini kullanarak halkımızın
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Sayın
Şefik
Aygöl’ü,
hanımefendilerini,
çocuklarını en kalbi duygularımla
selamlıyorum. Allah kaza bela vermesin
diyorum, kendilerini de Allah a emanet
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

rizeozelidare
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RİZE’YE KALBİMDE BÜYÜK BİR YER
AYIRARAK AYRILIYORUM
Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada “O
kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler, arkalarında doldurulması mümkün olmayan
boşluklar bırakılmasaydı eğer” dizeleriyle
konuşmasına giriş yapan Aygöl; “ Rize beni
sıcak bir ilgi ile kabul etti. Rize’ye gelmemiş,
görev yapmamış ve tanımamış olsaydım hayatımın bir yerinde büyük bir eksiklik olurdu. Rize
benim nazarımda doğduğum şehir kadar
anlamlı bir şehir olmuştur. Ayrılırken Rize’ye
kalbimde büyük bir yer ayırarak ayrılıyorum.
Rize’yi, İnsanlarını, horonunu, tulumunu ve
kemençenin kadim dostluğunu unutmam
mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.
Son dönemde ülkemizde yaşanan terör olaylarını kınayan Aygöl; “Şehitlerimize hepinizin
huzurunda selam duruyorum. Saygı duyuyorum. Ülkem adına müteşekkirim onlara. Onların
ailelerine sabırlar diliyorum rabbimden.” dedi.

İMTİYAZ SAHİBİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ ADINA
Mehmet Nuri GEZMİŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

YAYIN KURULU

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

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Konuşma esnasında sesi titreyen ve konuşmasını
güçlükle sürdüren Aygöl, göz yaşlarını tutmakta
zorlandı. Aygöl; “Çalışmalarımızı yaparken özellikle beraber çalıştığımız sayın valilerimizin himayesi,
yol göstericiliği bizlerin en büyük desteği olmuştur. Ben çalıştığımız valilerimize şükranlarımı arz
ediyorum. Yine İl Genel Meclisimize ve başkanlarına siyasetin tüm kurum ve müesseselerine bizlere
burada bu hizmetleri yapma konusunda fırsat
verdikleri için, destek oldukları için teşekkür
ediyorum. Bizimle bu zoru paylaşan, gece gündüz
demeden, mesai kavramı gözetmeksizin bu
hizmet yarışında çalışma arkadaşlarım olan değerli müdürlerimize, memurlarımıza, işçi kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”
diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından Aygöl'e plaket ve çeşitli
hediyeler takdim edildi.
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