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I. GİRİŞ 
 
  

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileşme çabaları, idare sistemini de 

etkilemiş ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan il özel idareleri, Osmanlı idare sistemine 

Fransa modeli olarak girmiştir. 

  
1864 yılında NİS, SİLİSTRE VE VİDİN eyaletleri birleştirilerek, Tuna Vilayeti adını almıştır. 

Tuna vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde il özel idaresine ilk defa yer verilmiş, bu 

Nizamname daha sonraları bütün illeri içerisine almıştır. 6 yıllık bir uygulamadan sonra bu 

nizamname 1870 tarihli ”İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile yürürlükten kalkmıştır. 

  
Daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışı ise ilk defa 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu 

Anayasa genel meclisin yılda bir defa il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve genel meclisin 

görevlerinin bir kanunla tesbit edileceği hükümlerini getirmiştir. 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanıyla 

1876 Anayasası tekrar yürürlüğe konulmuş ve Vilayet Kanun Tasarısı da yeniden ele alınarak 13 Mart 

1913 tarihinde değiştirilerek ”İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı” adıyla kabul edilmiş ve 

yürürlüğe konulmuştur. 18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Anayasamızın 127’nci maddesinde kesin 

ifadesiyle yer alan İl Özel İdaresi günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi için 26/05/1987 gün ve 

3360 sayılı kanunla adı İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

  

Modern Cumhuriyetin  kuruluşundan bu yana yüzünü batıya çevirmiş olan Türkiye,  ikinci 

dünya savaşı sonrasında Avrupa Kıtasında hızla gelişmekte olan Uluslararası örgütlenme çabaları 

içinde yer almıştır. AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) adıyla başlayan ve zaman içinde AB (Avrupa 

Birliği) adını alan örgütle ilişkiler sıcak tutularak, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinde adaylık 

statüsünün teyit edilmesi süreciyle başlayan adaylık sürecinde, katılım ortaklığı belgesi 19.05.2003 

tarihinde kabül edilmiş ve ülkemiz yoğun bir reform sürecine girerek AB kriterlerine uyun amacıyla 

yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir.  

  

Kamu mali yönetimi, analitik ve performans esasli bütçeleme ve mahalli idarelerin AB 

müktesebati ile ilgili uyumun tamamlanması gereği olarak, 22.05.2005 tarihinde 5302 sayılı  İl Özel 

İdaresi Kanunu yayımlanmıştır. 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. 

yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. İyi yönetişim 

olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı; 
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• Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. 
• Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. 
• Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. 
• Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. 

Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; 

• Şeffaf olmak 
• Katılımcı olmak, 
• Düşük maliyetle çalışmak, 
• Etkili olmak, 
• İnsan haklarına saygılı olmak, 
• Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve  
• Öngörülebilir olmak zorundadır. 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli 

kılmaktadır.  

Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli 

idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki 

ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır.  

Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu 

idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtikçe 

yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki 

çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu 

hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, 

etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim 

kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, 

katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde 

“STRATEJİK YÖNETİM” yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; 

• Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, 
• Misyon ve vizyon belirleme, 
• Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, 
• Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, 
• İnsan kaynaklarını geliştirme, 

unsurları vurgulanmaktadır.  
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Örgütsel tasarımda ise değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, 

etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temeli bir anlayışın 

gereği olarak; 

• Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, 
• Esnek ve yatay organizasyon yapıları, 
• Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi, 
• Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, 

gibi unsurlar desteklenmektedir.  

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak kanunlaşan 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunun 

temel amaçların biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Özel idareler, 

stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri faaliyetleri 

kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma programlarıyla bütçelerini ve 

performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak 

sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır. 

 Rize İl Özel İdaresi, artan görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak faaliyetlerini 

ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlar ilişkilendirerek SP’nını 

oluşturmuştur. Bir sonraki aşama, SP’da belirlenen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa 

dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. 
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II. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA 

UYGULANAN YÖNTEM 
II.1. Yasal Çerçeve 

 Kamu Yönetimi Reformu  kapsamında alınan kararlarda ve yasal düzenlemelerde (5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) kamu kuruluşlarının stratejik planlarını (SP) hazırlamaları 

ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. 

II.2.  Stratejik Plan Modeli 

 RİÖİ’de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

• Üst yönetim desteğinin sağlanması 

• Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate 

alan bir yaklaşımla SP’nin hazırlanmasına karar verilmesi 

• Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması 

• SPE’nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması 

• Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması 

• Durum Analizi çalışması 

 Paydaş Analizi 

 Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması 

 Öneriler çalışması 

• Stratejik Konular çalışması 

• Misyon 

• Vizyon 

• Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması 

RİÖİ’de uygulanan yukarıdaki modelin her aşamasının uygulaması ve sonuçları ayrıntıtlı olarak 

üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer almaktadır. 
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II.3. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 

• RİÖİ Strateji planı için başlangıçta üst düzey yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili 

ayrıntılı bilgilendirme çalışması yapılarak stratejik planlama ekibinin (SPE) konuyu algılama 

ve sahiplenme düzeyinin  artırılması  bakımından  İlimiz Valisinin destekleri ile DPT  

uzmanları Rize’ye davet edilmiştir. Bu uzmanlar tarafından  02.12.2005 tarihinden strateji 

planı konusunda  bir seminer verilmiştir. 

• RİÖİ stratejik planını yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere Valilik Makamının 

28.10.2005 tarih ve 1528 sayılı onayları ile Vali Yardımcısı Cengiz KARABULUT 

başkanlığında  on  il müdüründen müteşekkil bir komisyon oluşturulmuştur . (Ek-1) 

• Oluşturulan Komisyon 11.11.2005 günü toplanarak, komisyonda yer alan il müdürlüklerinden 

ikişer temsilcinin katılımıyla, ondokuz kişilik “Strateji Planı Teknik Komitesi” 

oluşturulmuştur. (Ek-2) Oluşturulan bu teknik komisyonun, DPT  tarafından hazırlanan  ve 

model alınan SP Kılavuzunda yer alan konularda kurumları ile ilgili  teknik çalışma yapmaları 

kararlaştırıldı.  

• Rize  İl Özel İdaresi SP’nın oluşturulmasında, 5302 sayılı kanuna göre SP‘nın hazırlanması 

yoluna gidilmiştir.  Bu çerçevede, RİÖİ’nin yukarıda bahsi geçen kanuna göre, görev alanına 

giren hususlarda faaliyet gösteren İl Müdürlüklerinin temsil edileceği bir ekip kurulması ilke 

olarak kabul edilmiştir. RİÖİ  SPE’nin, Vali Yardımcısı başkanlığında, aşağıdaki kurumların 

temsilcilerinden oluşması kararlaştırılmıştır. ( Ek-1 )  

Rize Valiliği 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Köye Yönelik Hizmetler Birimi 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
Tarım Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
Çevre ve Orman Müdürlüğü 
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

SPE daha sonraki toplantılarda alınan kararlar ile Rize Vali’sinin oluruyla genişletilmiş; ayrıca 

SPE’de yer alan her il müdürlüğünün iki yetkilisinin yer aldığı “Teknik Komisyon” 

oluşturulmuştur. 

• Oluşturulan çalışma grublarının rol ve sorumlulukları: Rize İl Özel İdaresi Stratejik Planlama 

Ekibi stratejik planının içeriğini oluşturmak olarak belirlenmiştir. 
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• RİÖİ  SPE Komisyonu  ve Teknik Komite üyeleri,  DPT Uzmanlarınca  02.12.2005 tarihinde 

verilen eğitim seminerine katılmışlardır. Bu eğitimde; çalışmalara ilişkin yol haritası 

çıkarmak, SPE’nde grup motivasyonu oluşturmak ve güçlendirmek,  SPE’nin grup normlarını 

oluşturmak, Paydaş Analizi çalışması yapılması amaçlanmış ve bunlar gerçekleştirilmiştir. 

• 14.12.2005 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında SP Teknik Komite toplantısı yapılmıştır. 

Rize Ziraat Odası Başkanının da çağırıldığı toplantıda;  İl müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili 

“Durum Analizi” raporlarının sunuşunun yapılması, bu raporlardan GFZT analizi için nasıl 

yararlanılacağı, GZFT analizinin gerçekleştirilmesi, RİÖİ’nin faaliyetlerini daha etkin 

yürütebilmesi için yapılması gereken hususlara ilişkin olarak “önerilerin” alınması çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

• 21.12.2005 tarihinde SP Teknik Komitesi Vali Yardımcısı başkanlığında tekrar toplanmış, İl 

Müdürlüklerinin  strateji amaç ve hedeflere  yön göstermesi açısından, stratejik konuların 

belirlenmesi, misyon ve vizyonun oluşturulması, stratejik amaç,ve hedeflere ilişkin  yazılı 

önerileri birleşterilmiş ve SP taslağı oluşturulmuştur. 

II.4.  Stratejik Planın Varsayımları 
 

RİÖİ’nin  görev alanının ildeki diğer kamu kurumlarıyla çakışması ve faaliyetlerinin belirli 

kısımlarını merkezi kuruluşların il müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi SP için tanımlanan “kuruluş” 

özelliğini zayıflatan unsurlardır. Bu nedenler, RİÖİ’nin  SP’nın yapılmasında izlenecek uygulama 

stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıştır. 

Bu farklılıktan yola çıkarak, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkındaki Kanun Taslağındaki düzenlemelere ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununda  belirtilen 

görev ve organizasyon yapısı temel alınarak RİÖİ’nin SP uygulama stratejisi belirlenmiştir. Buna göre 

Kanunda belirtilen İl Müdürlükleri RİÖİ’nin içinde bir birim gibi düşünülmüş, İl Genel Meclisi ve  İl  

Encümeni  SPE’ne dahil edilmiştir.  

 5302 sayılı yeni İl Özel İdaresi Kanunu bu idarelere yeni görevler ihdas etmesi ve yetkilerini 

artırması, özel idarelerin beşeri ve kurumsal yapısını yakın gelecekte değiştirmesini gerektirmektedir. 

Bu durum, mevcut kurumsal yapısı ile özel idarelerin kuruluş düzeyinde SP hazırlamasında ve  

uygulamasında ciddi güçlüklere neden olabilecektir. SP’ların hayata geçirilmesinde diğer önemli 

sorun alanı ise, idarelerin görev alanları genişletilmesine bağlı olarak hazırlanan mahalli idarelere 

gerekli mali kaynak sağlayacak yasal düzenlemenin henüz gerçekleşmemiş olmasıdır. 
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III. DURUM ANALİZİ 

 

III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri  
 

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim çabasına rağmen aynı çabalar mahallî 

idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler 

kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya 

kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, 

sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar 

oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler 

verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri 

taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha 

sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır.  

Diğer taraftan,  il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli 

kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH’nın mahallî idareler tarafından sarfedilen % 4,4’ünün 

yaklaşık olarak % 0,4’lük kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı 

merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu 

yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır.. Yönetim 

kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede 

de başarılı olamamışlardır.  

Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan 

gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık 

olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirildiği üzere, yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde 

etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların 

sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok fazla yetki ve görev 

verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye 

çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması” hakkındaki kanun taslağı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu Kanunun çizdiği 

temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı 

yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar, Büyükşehir Belediye, Belediye  ve İl Özel İdarelerine 

yöneliktir. 22.2.2005 tarihinde kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerine il 
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halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas 

etmiştir.  

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının aksine, 

yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, 

çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konularından birisini oluşturmaktadır. 

Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis 

edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların 

memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde 

kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu 

hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta, 

katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana 

çıkarmaya çalışmaktadır. 

Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve 

görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye 

çalışılmaktadır.  

 
III.2. RİÖİ’nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve  

Görevleri 
 

 Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde ele alınan İl Özel İdaresi Kanunuyla 

birlikte İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmaktadır.  

  Rize İl Özel İdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun 

faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluş düzeyinde plan 

yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki 

yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Yeni kanun ile bir önceki 3360 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, yetki ve 

sorumlukları açısından karşılaştırılarak farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
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Tablo-1: RİÖİ’nin Yasal Yetki ve Yükümlülükleri 
Sı

ra
  

Yasal Yükümlülük 
1 Eğitim (Fiziki altyapıyla sınırlı) 
2 Sağlık 

3 Tarım 

4 Sanayi ve ticaret 

5 İl çevre düzeni planı 

6 Bayındırlık ve iskan 

7 Toprağın korunması 

8 Erozyonun önlenmesi 

9 Sosyal hizmet ve yardımlar 

10 Yoksullara mikro kredi verilmesi 

11 Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması 

12 İmar 

13 Yol 

14 Su 

15 Kanalizasyon 

16 Katı atık 

17 Acil yardım ve kurtarma 

18 Kültür 

19 Turizm 

20 Gençlik ve spor 

21 Orman köylerinin desteklenmesi 

22 Ağaçlandırma 

23 Park ve bahçe tesisi 

24 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek  

25 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek 

26 Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak 

27 Kanunlarda belirtilen cezaları vermek 

28 Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı ayni hak 
tesis etmek 

29 Borç almak 

30 Bağış kabul etmek 

31 25 milyar TL'ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek 

32 İÖİ'ne ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak 

 
 
 
 
 
İl sınırları 

içinde 

 
 
 
 

      Belediye 
sınırları 
dışında 
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33 Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek  amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 
yapmak 

34 Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak 

35 Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye 
olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek 

36 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma  işlerini bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu 
kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak 

37 Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve tesisler ile ayni ihtiyaçları 
karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek 

38 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 5362 sayılı Kanun kapsamındaki meslek 
odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek 

39 Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu 
kurum/kuruluşlarına tahsis eymek/kiraya vermek. 

40 Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile halka açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek, 
denetlemek ve açılış-kapanış saatlerini belirlemek 

41 İÖİ faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşüp karara bağlamak 

42 Bütçe ve kesin hesabı yapmak 

43 Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmalar arasında aktarma yapmak 

44 Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşüp karara bağlamak 

45 Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, bunlardan ayrılmaya, sermaye 
artışına, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek 

46 İÖİ adına imtiyaz verilmesi, İÖİ yatırımlarının yap-işlet/devret modeli ile yapılması 

47 İÖİ'ne ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesi 

48 Encümen üyelerini seçmek 

49 İhtisas komisyonları kurmak 

50 Norm kadro çerçevesinde İÖİ ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını ihdas, iptal ve değiştirmek 

51 Yurt içi/dışı mahalli idare ve birlikleriyle işbirliği yapmak 

52 Diğer mahalli idarelerle birlik kurulması, kurulmuş birliklere katılmak ya da ayrılmak 

53 İÖİ'ne kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak 
ücret tarifesi belirlemek 

54 Kamulaştırma kararları almak ve uygulamak 
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55 İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak 

56 İÖİ'nin mali işlemlerdışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve 
stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek 

57 
Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İÖİ faaliyetlerini ve 
personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak 

58 Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef 
ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak 

59 İl, ilçe ve köy yolarının yapımı ile bakım ve onarımını yapmak 

60 Göl ve bataklıkları ıslah etmek ya da ettirmek 

61 Şehir ve kasabalarda hayvan, buhar ve elektrikle çalışan tramvayları inşa etmek, elektrik dağıtımı yapmak, 
içmesuyu getirmek 

62 İl içinde otomobil, otobüs ve servis araçları işletmek 

63 Çeşitli sanayi dallarında fabrika kurulması için ruhsat vermek 

64 
Örnek ve denetleme çiftlik ve tarlaları, fidanlıklar ve tarım okulları açmak, tarım aletleri depoları kurmak, tarım 
ürünleri sergileri açmak, tarımsal yarışmalar düzenlemek, ürün türlerini iyileştirmek amacıyla para, tohum temin 
etmek, kırsal alanlarda biçme, harman ve eleme tesisleri kurmak 

65 Damızlık hayvan yetiştirmek, depolarını kurmak, suni tohumlama labaratuvarları açmak, evcil hayvan sergileri ve 
yarışları düzenlemek, at yarışları yaptırmak 

66 Orman yetiştirmeye uygun yerlerde orman yetiştirmek ve yabani ağaçların aşılanarak verimli hale getirilmesini 
sağlamak 

67 Tasarruf ve kredi sandıkları kurmak, açılmasına izin vermek 

68 Ticaret ve sanayi odaları kurmak 

69 Müze, sergi, pazar, panayır açmak 

70 İlin ekonomik gelişmesine yararlı olacak girişimlerde bulunmak, girişilmiş teşebbüsleri desteklemek 

71 Tuğla, kireç, çimento fabrikaları kurmak; soğuk hava tesisi, turistik otel-motel-gazino yapmak ve işletmek 

72 İlkokul ve gece okulu, ortaokul öğrencileri için pansiyon, yüksekokul için yurtlar açmak 

73 Hastane, dispanser, bakımevleri, sağlık evi, düşkünler evi ve yetimhane açmak 

74 İmar ve bayındırlık hizmetleri vermek 

75 Sağlıklı bir çevre oluşturmak ve korumak 

76 Eğitim ve spor hizmetleri sağlamak 

77 Kültür, turizm ve haberleşme ile ilgili hizmetleri yürütmek 

78 İlin mahalli hizmetlerini kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve ilin imkan ve ihtiyaçlarını da göz 
önüne alarak yıllık program hazırlamak ve uygulamak 
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Tablo-1’den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, 5302 sayılı kanunla birlikte il özel idarelerine 

önemli görevler verilmiştir. Bu kapsamda, 3360 sayılı kanunda yer almayıp 5302 sayılı kanunla 

getirilen yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir: 

 
1. İl çevre düzeni planı  

2. Yoksullara mikro kredi verilmesi  

3. Orman köylerinin desteklenmesi  

4. Ağaçlandırma   

5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması 

ve araştırması yapmak  

6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu 

üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri 

gerçekleştirmek  

7. RİÖİ'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma 

planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek  

8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, RİÖİ 

faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak  

9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans 

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan 

faaliyet raporunu hazırlamaktır.  

 Ayrıca çeşitli kanunlarla il özel idaresine görevler yüklenmiştir. 

 

III.3. Paydaş Analizi 
 

Rize İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum analizine 

baz teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil edilmesi amacıyla paydaş analizi 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden 

ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların 

önemlerinin tespiti, Rize İl Özel İdaresinin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. 
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 SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların 

belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Rize İl Özel İdaresi’nin toplam 98 paydaşı 

tespit edilmiştir.  

 
S. 
No Paydaşın Adı Türü 

1 Vali İç Paydaş 

2 İl Genel Meclisi İç Paydaş 

3 Milli Eğitim İl Müdürlüğü İç Paydaş 

4 Köye Yönelik Hizmetler Birimi İç Paydaş 

5 Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş 

6 İl Tarım Müdürlüğü İç Paydaş 

7 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri İç Paydaş 

8 Kültür Turizm İl Müdürlüğü İç Paydaş 

9 Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü İç Paydaş 

10 Sayıştay Dış Paydaş 

11 Kooperatifler Dış Paydaş 

12 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü İç Paydaş 

13 Kaymakamlık İç Paydaş 

14 Çalışanlar İç Paydaş 

15 Jeotermal Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları Kuruluşları Dış Paydaş 

16 Çiftçiler Dış Paydaş 

17 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dış Paydaş 

18 Hayırseverler Dış Paydaş 

19 Firmalar (Hazır Beton Firmaları) Dış Paydaş 

20 K.T.Ü. Dış Paydaş 

21 Belediyeler (İl, İlçe,Belde) Dış Paydaş 

22 TMMOB Dış Paydaş 

23 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Dış Paydaş 

24 STK (Ziraat Odası,Veteriner Hekimleri Odası) Dış Paydaş 

25 İşçi Sendikaları Dış Paydaş 

26 Siyasi Partiler Dış Paydaş 

27 Rize Ticaret Odası Dış Paydaş 

28 Rize Sanayi Odası Dış Paydaş 

29 Yapı Denetim Firmaları Dış Paydaş 

30 Müteşebbisler Dış Paydaş 

31 İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları Dış Paydaş 

32 Vakıflar Dış Paydaş 

33 Devlet Planlama Teşkilatı Dış Paydaş 

34 Sosyal Güvenlik Kurumları Dış Paydaş 

35 İşsizler Dış Paydaş 

36 İlgili Merkezi Kamu Kurumları Dış Paydaş 

37 İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş 

38 Defterdarlık Dış Paydaş 

39 Temel Altyapı (ÇEDAŞ, Telekom, ) Dış Paydaş 

40 Valilik İç Paydaş 

41 Yetiştiriciler Dış Paydaş 

42 Toprak Mahsulleri Ofisi Dış Paydaş 

43 İl Kontrol Laboratuvarları Müdürlüğü İç Paydaş 

44 Medya (Yazılı ve Görsel Basın) Dış Paydaş 

45 Halk Kütüphaneleri İç Paydaş 

46 Turizm/ Seyahat Acentaları Dış Paydaş 

47 Turizm Danışma Büroları Dış Paydaş 
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48 Konaklama Tesisleri Dış Paydaş 

49 Yerli ve Yabancı Turistler Dış Paydaş 

50 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Dış Paydaş 

51 İş Yerleri Dış Paydaş 

52 Kızılay Dış Paydaş 

53 Yeşilay Dış Paydaş 

54 Kanunla Kurulan Dernekler Dış Paydaş 

55 Çevre Hizmetleri (Hava, Su, Görüntü Kirliliği) İç Paydaş 

56 Çevre Vakfı Dış Paydaş 

57 Milli Parklar Şube Müdürlüğü / Orman Şube Müdürlüğü İç Paydaş 

58 Maliye Bakanlığı Dış Paydaş 

59 Hükümet Dış Paydaş 

60 İl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar İç Paydaş 

61 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Vakıf Müdürlüğü Dış Paydaş 

62 Engelliler (Özürlü Bakım veRehabilitasyon Merkezi) Dış Paydaş 

63 Yetiştirme Yurdu Dış Paydaş 

64 Aile Danışma Merkezi Dış Paydaş 

65 Çocuk Yuvası Dış Paydaş 

66 Kamu İhale Kurumu Dış Paydaş 

67 İl İdare Kurulu Dış Paydaş 

68 İl Encümeni İç Paydaş 

69 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İç Paydaş 

70 Güvenlik Birimleri Dış Paydaş 

71 Müftülük Dış Paydaş 

72 Gençlik Spor İl Müdürlüğü İç Paydaş 

73 Sivil Savunma İl Müdürlüğü İç Paydaş 

74 Müteahhitler Müşteri 

75 Sosyal Hizmetler İç Paydaş 

76 Halk Eğitim Merkezi İç Paydaş 

77 Müzeler İç Paydaş 

78 Muhtarlar Dış Paydaş 

79 Ticaret Borsası Dış Paydaş 

80 Devlet Su İşleri Dış Paydaş 

81 Tapu, Sicil ve Kadastro Müdürlükleri Dış Paydaş 

82 İller Bankası Dış Paydaş 

83 Verem Savaş Dispanseri Dış Paydaş 

84 Devlet Hastanesi Dış Paydaş 

85 Sağlık Evi Dış Paydaş 

86 Sağlık Ocağı Dış Paydaş 

87 Özel Sağlık Kuruluşları / Dispanser (Sağlık Kurumları),AÇSAP Merk. Dış Paydaş 

88 Sivil Toplum Örgütleri (Sağlık) Dış Paydaş 

89 Sürücü Kursları Dış Paydaş 

90 Özel Dershaneler Dış Paydaş 

91 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 

92 Özel Okullar Dış Paydaş 

93 Kamu Meslek Edindirme Kursları Dış Paydaş 

94 ÇAYKUR,RİPORT Dış Paydaş 
95 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 
96 Çayeli Bakır İşletmeleri Dış Paydaş 
97 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü İç Paydaş 
98 Kültür Merkezleri Müdürlüğü İç Paydaş 
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98 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Rize İl Özel İdaresinin faaliyetlerini en fazla etkileyen 

kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bununla, 

diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi hedeflenmiştir. Stratejik 

Planlama Ekibi üyelerinin verdiği oylarla aşağıdaki paydaşlar diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini 

etkileme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Tablo-2:  Öncelikli Paydaşlar Listesi 

Sıra Paydaş Adı 
1 Vali 

2 İl Genel Meclisi 

3 Sayıştay  

4 Kaymakamlar  

5 Milli Eğitim Müdürlüğü  

6 Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

7 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 

8 Tarım Müdürlüğü  

9 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları  

10 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  

11 Çevre ve Orman Müdürlüğü 

12 Köye Yönelik Hizmetler Birimi 

13 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

14 Kooperatifler (Tarım), Üretici Birlikleri  

15 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri 

16 Sivil Toplum Örgütleri 

17 Çalışanlar 

18 Hayırseverler 

19 Çiftçiler 
 

Böylece ilk başta 98 olarak belirlenen paydaşların sayısı önceliklendirme sonucunda 19’e 

indirilmiştir. 
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Tablo-4: GZFT Matrisi 
Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

 

İl yönetiminin (Vali) desteği  
Karar alma ve icra yetkisi  
Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması  
İl Özel İdaresinin idari yapısı 
Yeraltı zenginlikleri  
Deneyimli personel  
Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının tamam olması  
Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu  
Yılın her mevsiminde turizme hizmet vermesi  
Hayırsever yurttaşların katkıları 
Taşımalı eğitimin başarısı 
Su ve çay analiz laboratuvar varlığı 
İçme ve doğal su kaynaklarının bol oluşu 
Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (işitme, zihinsel) 
Fakültelerin Varlığı ( Fen Edebiyat, Eğitim, Su Ürünleri, İlahiyat)  
Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün Varlığı (M.E.B)  
Okullarımızın fiziki altyapısının iyi durumda olması 
Okul Öncesi Eğitimin yaygın olması  
Çay üretiminin yüksek düzeyde yapılması  
Çevre Düzeni Planının ihale aşamasında olması 
Katı Atık Tesisi Projesine başlanması  
İlimizin bozulmamış doğal yapısı ve kültürel zenginlikleri 
Dünyaca bilinen yaylaların olması 
Deniz ve Deniz Ürünlerini Bol Olması 

 

Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması  
Dağınık ve imarsız yerleşim  
Olumsuzlukların çabuk unutulması (tabii afet)  
Meslek içi eğitim yetersizliği  
Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar  
Jeotermal kaynakların kullanılamaması  
Yavaş işleyen bürokrasi  
Kaynak yetersizliği  
Çalışanların özlük haklarının yetersizliği  
Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması  
Nitelikli personel eksikliği 
Turizm potansiyelinin yeterince tanıtılamaması  
Köy yollarının kalitesiz, arazi yapısının dağlık oluşu (topografik eğim) 
Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu 
Çevre bilincinin yetersiz oluşu  
İl Özel İdaresi ile ilçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon eksikliği 
İstatistik yetersizliği 
1/100.000’lik çevre düzeni planının olmaması 
Hayvancılığın yeterince talep görmemesi  
Arsa temininde zorluk ve fiyatların yüksek oluşu 
Velilerin eğitime katılımlarının yetersiz oluşu 
Özel Eğitim Kurumlarının azlığı  
İlimizin en fazla yağış alan il olması (sel ve heyelanın fazlalığı) 
Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık olması 
Mera alanlarının bilinçli kullanılmaması 
Spor tesilerinin yetersiz oluşu 
Tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarının kısıtlı olması 
Üniversiteler ile ilişkilerin zayıf oluşu 
Çevre kirliliği ve çevre bilincinin eksikliği (su,hava, toprak) 
Konaklama tesislerinin ve yatak kapasitesinin yetersiz olması 
OSB nin bulunmaması 
Araç ve iş makinelerinin yetersiz olması 
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Fırsatlar Tehditler 

 

 
Yayla Turizmi bakımından ülke ve dünya çapında biliniyor olması, 
Jeotermal  kaynaklar  
Rize balının  dünya çapında bilinmesi (anzer, hemşin balı) 
Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkanlar: (Yayla, kış, av, doğa,  
sağlık, kuş gözlemciliği,bitki turizmi)  
Yamaç paraşütü, jeep safari, Dağcılık,Rafting ve yelkenli sporları için 
uygun doğa şartalarının olması ve  kulüplerin etkin faaliyet göstermesi 
El sanatları ve Rize bezi (feretiko) üretiminin güçlü varlığı  
Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması  
Eğitime %100 Destek Kampanyasına dayalı vergi indirimi  
Hayırseverlerin çokluğu  
Sağlık hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili düzenlemeler  
Doğalgazın yakın bir tarihte gelecek olması   
Yerel yönetim yetkilerinin arttırılması 
Üniversitenin Kurulucak olması 
İlimiz kökenli siyaset adamlarının aktif görevlerde yer alması 
Devlet Vatandaş işbirliğine vatandaşın duyarlılığı 
Türkiye Süper Liğinde İlimizin bir spor kulübü ile temsil edilmesi 
Orman varlığının fazla olması 
İlimizin Aile Hekimliği uygulamasında pilot il seçilmesi 
Katı atık bertaraf tesislerinin kurulacak olması 
OSB nin kurulma aşamasında olması 
Çay üretiminde dünyada sayılı yerlerden olması 
Yatırım teşvik kanunu kapsamında olması 
 

Kaçak yapılaşma (Çarpık şehirleşme),Dağınık yerleşim alanları 
Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)  
Doğal afetler (kar,heyelan,sel, çığ vb.)  
Arazilerin parçalı ve küçük olması  
Yeni kanunla görev- gelir dengesi sağlanmasının zorluğu  
Halkın sosyal güvencesinin eksikliği  
Yatırım tercihlerini sağlıklı yapılamaması 
İl İdaresi görev alanı ile ilgili kanuni mevzuat yetersizliği 
Gelir dağılımı eşitsizliği  
Personel nakil ve tayın işlemlerinin çok ve sık olması 
İlimizdeki hayat şartlarının pahalı olması 
Kırsal kesimdeki altyapı çalışmalarının belli standartlarının oluşmaması 
Toplumun sosyal sorunlara karşı duyarsız kalması, aile içi sorunların gençler 
arasında zararlı madde kullanımının artması 
Yeni  tesis yapımı ve bakım onarım için gerekli kaynağın sağlanamaması 
 Arazi ve iş imkanları yetersizliği nedeniyle genç neslin göç etmesi 
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IV. MİSYON-VİZYON 

IV.1. Misyon  

RİÖİ’nin Misyonu  
 

 Rize İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve 

bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini,  

katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; 

özellikle Ayder ve İkizdere jeotermal kaynak gibi zenginlikleri değerlendirmek, bitki ve 

doğal zenginlikler ile av ve yaban hayatını korumak (sit alanı ve tabiatı koruma alanları 

dahil) ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını 

sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.    

 

IV.2. Vizyon 
RİÖİ’nin Vizyonu 
 

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki 

farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; 

 Realist, 

 İnsan Odaklı, 

 Öngörülü, 

 İhtiyaçlara duyarlı, 

bir kuruluş olmaktır. 
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V. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE 

FAALİYETLER 

 
1 - Milli Eğitim Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 
Eğitim alt yapısını iyileştirmek, ilk ve ortaöğretimde yapılacak yatırımları gerçekleştirmek. 

HEDEF 
İl ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcudu 30’un üzerinde olan okulların sınıf 
mevcutlarının 30 öğrenci altına düşürülmesi için yeni okul ve ek derslikler yapılacak. 
İkili eğitim yapan iki okulumuzun tekli eğitime geçişini sağlamak için yeni okullar 
yapılacak. 
 
Faaliyet 
BBeeşş  yyııll  iiççeerriissiinnddee  66  aaddeett  3322  ddeerrsslliikk,,  33  aaddeett  2244  ddeerrsslliikkllii  oollmmaakk  üüzzeerree  iillkkööğğrreettiimmddee  yyııllllııkk  
oorrttaallaammaa  6600  ddeerrsslliikk  yyaappmmaakk..  
 
Faaliyet    
55  aaddeett  ççookk  aammaaççllıı  kkaappaallıı  ssppoorr  ssaalloonnuu  iihhttiiyyaaccıınnıı  hheerr  yyııll  bbiirr  aaddeett  oollmmaakk  üüzzeerree  ppllaann  ssüürreessiinnccee  
ttaammaammllaammaakk..  
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  2200  aaddeett  ookkuulluunn  bbüüyyüükk  oonnaarrıımmıınnıı,,  3300  aaddeett  iillkkööğğrreettiimm  ookkuulluunnuunn  kküüççüükk  oonnaarrıımmıınnıı  
yyaappaarraakk  şşaarrttllaarrıınnıı  iiyyiilleeşşttiirrmmeekk..  
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  110000  ookkuullaa  ööğğrreenncciilleerr  iiççiinn  iiççmmee  ssuuyyuu  ççeeşşmmeessii  yyaappııllaaccaakkttıırr..    

 

HEDEF  
Okul yapılması amacıyla il ve ilçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait 
arazilerin kamulaştırılması yapılacak, resmi kurumların elinde olan ve özelleştirme 
kapsamına alınan kamu arazilerinin tahsisi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ddöönneemmii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  88  ookkuull  aarrssaassıı  kkaammuullaaşşttıırrııllmmaassıı  yyaappııllaaccaakk..  
 
Faaliyet 
PPllaann  ddöönneemmii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  öözzeelllleeşşttiirrmmee  kkaappssaammıınnaa  aallıınnaann  bbiirr  ookkuull  aarrssaassıı  vvee  rreessmmii  kkuurruummllaarraa  
aaiitt  üüçç  aaddeett  aarrssaannıınn  ttaahhssiissiinniinn  yyaappııllmmaassıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
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HEDEF  
Ortaöğretim kurumlarında yeni okul ile ilave derslikler ve mevcut tesislere gerekli 
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 
 
Faaliyet    
İİll  vvee  iillççee  mmeerrkkeezzlleerriinnee  1166  ddeerrsslliikkllii  44  aaddeett  AAnnaaddoolluu  LLiisseessii,,  11  aaddeett  1166  ddeerrsslliikkllii  AAnnaaddoolluu  
ÖÖğğrreettmmeenn  LLiisseessii,,  11  aaddeett  1166  ddeerrsslliikkllii  ÇÇookk  PPrrooggrraammllıı  LLiissee,,  33  aaddeett  2244  ddeerrsslliikkllii  GGeenneell  LLiissee  ppllaann  
ssüürreessiinnccee  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet    
FFaaaalliiyyeett  ddöönneemmiinnddee  11  aaddeett  ÖÖğğrreettmmeenneevvii,,  11  aaddeett  BBiilliimm  SSaannaatt  MMeerrkkeezzii,,  11  aaddeett  RReehhbbeerrlliikk  
AArraaşşttıırrmmaa  MMeerrkkeezzii,,  11  aaddeett  İİşşiittmmee  EEnnggeelllliilleerr  MMeesslleekkii  EEğğiittiimm  MMeerrkkeezzii,,  11  aaddeett  SSppoorr  LLiisseessii,,  11  
aaddeett  SSoossyyaall  BBiilliimmlleerr  LLiisseessii  vvee  OOrrttaaööğğrreettiimm  kkuurruummllaarrıınnıınn  44  yyııllaa  ççııkkmmaassıı  nneeddeenniiyyllee  aarrttaann  ffiizziikkii  
mmeekkaann  iihhttiiyyaaccıınnıı  kkaarrşşııllaammaakk  iiççiinn  yyııllddaa  5500  ssıınnııff  oollmmaakk  üüzzeerree  ppllaann  ssüürreessiinnccee  220000  aaddeett  ddeerrsslliikk  
yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet    
PPllaann  ddöönneemmii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  2200  aaddeett  oorrttaaööğğrreettiimm  kkuurruummuunnuunn  ggeenneell  oonnaarrıımmıınnaa  hhıızz  vveerriilleecceekkttiirr..  
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  İİyyiiddeerree  KKaalleecciikk  vvee  AArrddeeşşeenn  PPiirriinnççlliikk  yyeerrlleeşşiimm  mmeerrkkeezzlleerriinnee  PPaannssiiyyoonnlluu  
İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuulluu  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Okul öncesi eğitimini AB standartlarına çıkartmak için okul yapımına hız verilecektir. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  iill  vvee  iillççeelleerrddee  ttooppllaamm  110000  ööğğrreenncciilliikk  88  aaddeett  aannaaookkuulluu  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  1122  ddeerrsslliiğğee  kkaaddaarr  oollaann  ookkuullllaarrddaa  11,,  1122  ddeerrsslliikktteenn  ffaazzllaa  oollaann  ookkuullllaarrddaa  eenn  aazz  iikkii  
aannaassıınnııffıı  aaççııllaaccaakk,,  hhiizzmmeettee  ssuunnuullaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Yaygın Eğitim faaliyetlerini artırmak için gerekli fiziki alt yapı güçlendirilecek gerekli 
araç gereçler temin edilecektir. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnddee  44  iillççeeddee  HHaallkk  EEğğiittiimmii  MMeerrkkeezzii  bbiinnaassıı  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  iillddee  bbaaşşllaattııllaann  yyöörreesseell  ddookkuummaa  ççaallıışşmmaallaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  hheerr  mmaahhaallllee  vvee  kkööyyddee  
eenn  aazz  bbiirr  kkuurrssuunn  aaççııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  ggeerreekkllii  ddookkuummaa  tteezzggaahhllaarrıınnıı  tteemmiinn  eeddiilleecceekkttiirr.. 
 
Faaliyet    
PPllaann  ssüürreessiinnccee  iissttiihhddaammaa  yyöönneelliikk  kkuurrssllaarr  aaççııllaarraakk  aarraaçç,,  ggeerreeçç  vvee  tteemmrriinnlliikk  mmaallzzeemmee  ddeesstteeğğii  
ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
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S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
Eğitim Öğretimde kaliteyi artırmak için öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer personeller için kurs, 
seminer,  panel, konferans, rehberlik çalışmaları vb. faaliyetler düzenlenecektir. 
 

HEDEF  
Branşlar bazında bütün öğretmenlerin yeni Eğitim Müfredatına göre Hizmet İçi Eğitim 
seminerinden geçirilecektir. 

 
Faaliyet  
Her ilçe merkezinde branşlara göre Hizmetiçi eğitim kursları, seminer ve paneller 
düzenlenecektir. 
 
Faaliyet  
Belli bir proğram dahilinde ihtiyacı olan personele teknolojiyi verimli kullanma konusunda 
eğitim verilecektir.  
 
Faaliyet  
Tüm ilk ve ortaöğretim okullarında yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları açılacaktır. 
 
Faaliyet  
Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. (Geziler, konferanslar, fuarlar, sergiler, 
yarışmalar, kermesler vs.) 
 
Faaliyet  
Öğrenci ve velileri tanıyıp yönlendirebilmek için bilimsel testlerden yararlanılacaktır. 
 
Faaliyet  
İlin eğitim öğretim durumunu Türkiye bazında belirlenmesi için illerarası ve il bazında ihtiyaç 
duyulan analiz ortak sınavlar düzenlenecektir. 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
 
Öğrencilerin sağlık kontrollerinin İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi yapılacaktır 

HEDEF  
Okullarda sağlık taramaları yapılacaktır. 

 
Faaliyet  
TTüümm  ööğğrreenncciilleerrii  yyııllddaa  eenn  aazz  bbiirr  ddeeffaa  ggeenneell  ssaağğllııkk  ttaarraammaassıınnddaa  ggeeççiirriilleecceekkttiirr..  
 
Faaliyet  
ÖÖğğrreenncciilleerriinn  ppeerriiyyooddiikk  aaşşııllaarrıınnıınn  yyaappııllmmaassıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
ÖÖzzeelllliikkllee  aağğıızz  vvee  ddiişş  ssaağğllıığğıı  ttaarraammaassıınnaa  öözzeenn  ggöösstteerriilleecceekkttiirr..  
 



 23

S t r a t e j i k  A m a ç  4  
 
İlimizdeki Tüm Okullarda Bilgisayar Labaratuarı Kurulması ve  Donatılmasına 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  5  
 
İlimizdeki Okul Sayısının Arttırılması İçin Hayırsever İş Adamlarının teşvikinin Sağlanması 
 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
 
Halk Eğitimi tarfından yaptırılan Feretiko Bezi Ürünlerinin satışı için il dışında satış noktalarının 
oluşturulması ve Halk Eğitimi bünyesinde açılan kurslara kalifiye eleman yetştirilmesinin sağlanması 
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2 - Kültür ve Turizm Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 
İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin 
turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla yılın 
her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını 2004 yılı 
rakamlarına göre 2010 yılına kadar %70 oranında artırılmasını sağlamaktır. 

 
HEDEF  
İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, 
belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların 
katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti 
yürütülecektir.  

 
Faaliyet  
UUlluussaall  vvee  uulluussllaarr  aarraassıı  aallaannddaa  aaççııllaann  ttuurriizzmm  ffuuaarrllaarrıınnaa,,  öözzeell  ttuurriizzmm  ffiirrmmaallaarrıı  iillee  bbiirrlliikkttee  kkaattııllıımm  
ssaağğllaannaarraakk,,  ssttaanndd  aaççııllaaccaakk  vvee  iilliinn  ttuurriizzmm  vvee  kküüllttüürr  ddeeğğeerrlleerriinniinn  ttaannııttıımmıı  vvee  ppaazzaarrllaammaassıı  
yyaappııllaaccaakkttıırr..    
 
Faaliyet  
ÇÇeeşşiittllii  ddiilllleerrddee  İİlliimmiizziinn  ttaarriihhii  vvee  ddooğğaall  zzeennggiinnlliikklleerriinnii  ttaannııttaann  aaffiişş,,  bbrrooşşüürr,,  kkiittaappççııkk  vvee  ttaannııttıımm  
CCDD’’lleerrii  22000066  yyııllıı  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  hhaazzıırrllaannııpp  ddaağğııttııllaaccaakk  vvee  bbuu  ffaaaalliiyyeettlleerriinn      ssüürreekklliilliiğğii  
ssaağğllaannaaccaakkttıırr..    
 
Faaliyet  
İİlliinn  ttuurriizzmm  ppoottaannssiiyyeelliinnii,,  kkoonnaakkllaammaa  bbiillggiilleerriinnii  vvee  ddiiğğeerr  ttuurriizzmm  ffaaaalliiyyeettlleerriinnii  kkaappssaayyaann,,  uulluussllaarr  
aarraassıı  ssttaannddaarrttllaarrddaa  ““RRiizzee--WWeebb  ssaayyffaassıı””  22000066  yyııllıı  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  hhaazzıırrllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
TTuurriizzmm  sseezzoonnuu  ssüürreessiinnccee  22000066  yyııllıı  TTeemmmmuuzz  aayyıınnddaa  yyaappıımmıı  ttaammaammllaannaaccaakk  oollaann  KKüüllttüürr  
MMeerrkkeezziinnddee,,  ttiiyyaattrroo,,  hhaallkk  ddaannssllaarrıı  vvbb..  eettkkiinnlliikklleerriinn  ggöösstteerriimmii  iiççiinn,,  öözzeell  vvee  rreessmmii  kkuurruulluuşşllaarrıınn  
oorrggaanniizzaassyyoonnllaarrıınnaa  ddeesstteekk  vveerriilleecceekkttiirr..  
  
Faaliyet  
YYaayyllaa  TTuurriizzmmiinnii  ggeelliişşttiirrmmeekk  aammaaccııyyllaa  ggeenniişş  kkaappssaammllıı  ttaannııttıımm  ffiillmmlleerrii  ççeekkiilleerreekk  öözzeelllliikkllee  
uulluussaall  ggöörrsseell  bbaazzıınnddaa  yyaayyıınnllaattttıırrııllmmaassıı,,  
  
Faaliyet  
İİlliimmiizzddeekkii  ddooğğaa  ttuurriizzmm  yyoollllaarrıınnıınn  iiyyiilleeşşttiirriilleerreekk  ppaattiikkaa  yyoollllaarrıınnıınn  bbaakkıımm  vvee  oonnaarrıımmıınnıınn  
yyaappııllmmaassıı  vvee  HHaann  ddüüzzüü  yyaayyllaassıınnaa  TTeelleeffeerriikk  SSiisstteemmiinniinn  kkuurruullmmaassıı  
  
Faaliyet  
SSaaffaarrii  ggüüzzeerrggaahhıınnıınn  bbeelliirrlleenneerreekk  bbeelliirrggiinn  nnookkttaallaarraa  ggüünnüü  bbiirrlliikk  iihhttiiyyaaçç  vvee  kkoonnaakkllaammaa  
tteessiisslleerriinniinn  yyaappııllmmaassıı..  
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Strateji:  
Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla 
işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. 
 
Strateji:  
İlimizi ziyaret eden turist sayısını artırmak için diğer illerdeki turizm işletmeleri ve tur 
operatörleriyle işbirliği yapılacaktır.   
 
Strateji:  
İlimize gelen turistlere ulaşım kolaylığı sağlamak yaz mevsiminde İstanbul’dan yapılan 
feribot seferlerinin artırılması ile Trabzon havalimanına ek ulaşım seferleri konması amacıyla 
Turizm Acenteleriyle işbirliği yapılacaktır. 
 
Strateji:  
İlimize gelen turistler için Yayla Turizmine elverişli yerlerde Doğa Mimarisine uygun Tip 
Proje geliştirilerek Özel Pansiyonculuğun Desteklenmesi, 
 

HEDEF  
İlimize gelen turistlere ISO (Organization for International Standarts-Uluslar arası Standartlar 
Kurumu) standartlarında hizmet verebilmek için Tur Operatörlüğü, Turizm Acenteliği ve 
Turizm Rehberliği faaliyetleri geliştirilip yeterli hale getirilerek, turizm belgeli otel ve 
restaurantlar ile turizm seyahat acentaları etkin bir şekilde denetlenecektir. 

 
Faaliyet  
SSeekkttöörrddee  ççaallıışşaann  ppeerrssoonneelliinn  eeğğiittiimmii  aammaaccııyyllaa  22000066  yyııllıınnddaann  iittiibbaarreenn  hheerr  yyııll  %%  2200’’ssiinnee  mmeesslleekkii  
eeğğiittiimm  vveerriilleerreekk,,  hhiizzmmeettiinn  kkaalliitteessii  yyüükksseellttiilleecceekkttiirr..  
 
Faaliyet  
TTuurriizzmm  sseeyyaahhaatt  aacceenntteelleerriinniinn  ffaaaalliiyyeettlleerrii  İİll  DDeenneettiimm  KKoommiissyyoonnllaarrıınnccaa  ddaahhaa  eettkkiinn  bbiirr  şşeekkiillddee  
ddeenneettlleenneecceekkttiirr..  
 
Strateji: 
Turizm Koordinasyon Kurulu’nun daha etkin ve verimli çalışması için oluşturulan alt 
koordinasyon kurulunun düzenli olarak toplanması ve alternatif öneriler içeren uygulanabilir 
kararlar almaları sağlanacaktır. 
  
Strateji:  
Sektörde çalışan elemanlara gerekli eğitim verilerek, hizmetin kalitesi yükseltilecektir. 
  
Strateji: Rize Üniversitesi ve Turizm Meslek Birlikleri ile koordineli çalışılacaktır. 
 

HEDEF  
Turizm Eğitim Merkezi  bölgemizde ve ülkemizde görülen hizmet personeli açığının 
kapatılması için Turem Eğitim Merkezinin Kurulması 

   
Faaliyet  
İİlliimmiizz  vvee  ddiiğğeerr  bbööllggeelleerrddee    ggöörrüülleenn  hhiizzmmeett  ppeerrssoonneellii  aaççıığğıınnıınn  kkaappaattııllmmaassıı  ggeerreekkssee  bbööllggeemmiizziinn  
ttuurriizzmm  hhiizzmmeett  ppeerrssoonneellii  iihhttiiyyaaccıınnıı  kkaarrşşııllaammaakk  üüzzeerree  AAyyddeerr  TTuurriizzmm  MMeerrkkeezziinnddee  KKüüllttüürr  vvee  
TTuurriizzmm  BBaakkaannllıığğıınnccaa    eenn  aazz  110000  ööğğrreennccii  kkaappaassiitteellii  bbiirr  ttuurriizzmm  eeğğiittiimm  mmeerrkkeezziinniinn  ““TTuurreemm””  
kkuurruullmmaassıı..    
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HEDEF  
Turistlerin harcama düzeyini artırabilmek için satın alabilecekleri ürünlerin üretilmesi, 
çeşitlendirilmesi ve pazarlanması faaliyetlerine destek sağlanacaktır. 

  
Faaliyet  
SSppoorr,,  eeğğlleennccee,,  aallıışş--vveerriişş  mmeerrkkeezzlleerrii  ggiibbii  hhiizzmmeett  tteessiisslleerriinnee  yyöönneelliikk  yyaattıırrıımmllaarraa  ddeesstteekk  
vveerriilleecceekkttiirr..    
 
Faaliyet  
FFeerriittiikkoo  RRiizzee  bbeezzii  ddookkuummaa  vvee  tteekkssttiill,,    kkeemmeennccee,,  ttaakkaa  mmaakkeettii  vvee  hheeddiiyyeelliikk  eeşşyyaa  ggiibbii  üürrüünnlleerriinn  
ttuurriizzmm  sseekkttöörrüünnee  ddaahhaa  ffaazzllaa  yyöönneellmmeessii  iiççiinn  öözzeell  sseekkttöörree  ddeesstteekk  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
TTuurriizzmmee  yyöönneelliikk  yyöörreesseell  eell  ssaannaattllaarrıınnıınn  ttaannııttıımmıı  vvee  ppaazzaarrllaannmmaassıı  iiççiinn  öözzeell  sseekkttöörr  ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  
ddeesstteekk  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması 
ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.  

 
Faaliyet  
TTeesscciillllii  yyaappııllaarrıınn  tteessppiitt  eeddiilleerreekk,,  tteessppiitt  eeddiilleenn    yyaappııddaann  öönncceelliikkllii  oollaannllaarrıınn  tteessppiittii  vvee  rrööllöövveessii  
22000088  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  yyaappııllııpp  rreessttoorraassyyoonnllaarrıınnaa  bbaaşşllaannaaccaakkttıırr..  
  

HEDEF  
Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan termal su kaynaklarından yararlanarak, İlimize gelen 
turistlerin konaklama sürelerini artırıp, turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için 
Ayder kaplıcasına ek tesisler ve  kapasitesini artırmak ve İkizdere deki termal kaplıcanın’da 
tamamlanarak termal turizme  destek verilecektir.  

 
Faaliyet  
İİkkiizzddeerree’’ddee  yyaappıımmıı  ddeevvaamm  eeddeenn  kkaappllııccaannıınn  22000077’’yyııllıınnaa  kkaaddaarr  ttaammaammllaannaarraakk  uulluussllaarr  aarraassıı  
ddüüzzeeyyddee  ttaannııttıımmıınnıınn  yyaappııllmmaassıı  iiççiinn  TTuurriizzmm  aacceenntteelleerriiyyllee  iişş  bbiirrlliiğğii  yyaappııllaaccaakk  vvee  kkaappllııccaannıınn  
ttaannııttıımmıı  iiççiinn  bbrrooşşüürr  bbaassttıırrııllaaccaakkttıırr..  AAnnzzeerr  TTuurriizzmm  mmeerrkkeezziinnddee  oorrttaayyaa  ççııkkaann  tteerrmmaall  kkaappllııccaannıınn  
aalltt  yyaappıı  ççaallıışşmmaallaarrıı  ttaammaammllaannaarraakk  ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırrııllaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu 
kapsamda kayak sporu, rafting ve kano-su sporları, kamp turizmi vb. alanların altyapı 
çalışmaları 2011 yılına kadar tamamlanarak turizme açılmaları sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
KKaaççkkaarrllaarrddaa  vvee  ÇÇaağğrraann  kkaayyaa  yyaayyllaassıı  iillee  MMeelleess  ((ççiiffttee  kkööpprrüü))  yyaayyllaarrıınnddaa    kkıışş  ttuurriizzmmiinnee  yyöönneelliikk  
aallttyyaappıı  ççaallıışşmmaallaarrıı  ttaammaammllaannddııkkttaann  ssoonnrraa,,  öözzeell  sseekkttöörrüünn  bbuu  aallaannaa  yyaattıırrıımm  yyaappmmaassıı    tteeşşvviikk  
eeddiilleecceekkttiirr..  
  
Faaliyet  
FFıırrttıınnaa  ddeerreessii  iillee  İİkkiizzddeerreessiinnddee    rraaffttiinngg  yyaappııllaaccaakk  aallaannllaarrıınnddaa  ççeevvrree    ddüüzzeennlleemmeessii  ççaallıışşmmaallaarrıı  
22000066  yyııllıınnddaa  ttaammaammllaannaaccaakkttıırr..  
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Faaliyet  
AAnnzzeerr  TTuurriizzmm  MMeerrkkeezziinnddee  TTrreeeekkiinngg  ((DDooğğaa  YYüürrüüyyüüşşüü))    aammaaccııyyllaa  ggeerreekkllii  kkaammpp  yyeerrii    
ççaallıışşmmaallaarrıı  22000088  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  ttaammaammllaannaaccaakkttıırr..    
 
Faaliyet  
ÇÇaammllııhheemmşşiinn  iillççeessii  zziikkkkaallee  ççaatt  yyoolluu  ssiittaabbiilleezzee  yyoolluunn  ggeenniişşlleettiilliipp  iiyyeelleeşşttiirriillmmeessii  vvee  PPaalloovviitt  
şşeellaalleessiinniinn  ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırraabbiillmmeekk  aammaaccııyyllaa,,  ttuurriissttlleerriinn  ggeezzeebbiilleecceekklleerrii  yyüürrüüyyüüşş  yyoollllaarrıı,,  
ddiinnlleennmmee  yyeerrlleerrii  ggiibbii  aallttyyaappıı  ççaallıışşmmaallaarrıı  22000077  yyııllıınnddaa  ttaammaammllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
JJeeeepp  SSaaffaarrii  yyaappııllaabbiillmmeessii  iiççiinn    UUzzuunnggööll,,  AAnnzzeerr  ,,ççaammllııkk  kkööyy,,  ssiivvrriikkaayyaa,,  cciimmiill,,  ççaağğrraannkkaayyaa,,  
mmaarraabbuuddaamm,,  ççaatt  ppaalloovviitt  yyaayyllaassıı  iillee  yyuukkaarrıı  kkaavvrroonn  TTuurriizzmm  MMeerrkkeezzii  aarraassıınnddaakkii  kkaappaallıı  oollaann    2200  
kkmm..  jjeeeepp  ssaaffaarrıı  yyoolluu  ppaarrkkuurruunnuunn  ttaammaammllaannaarraakk  ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırrııllmmaassıı..  
 

HEDEF  
Yayla turizmini geliştirmek amacıyla,  doğal güzellikleriyle ilgi çekici özellik taşıyan 
Çağrankaya, Gito yaylası, petran yaylalarına ulaşılması için yollarının iyeleştirilerek   turizme 
açılmaları sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
GGiittoo  yyaayyllaassıınnıınn  uullaaşşıımm  yyoolluunnuunn  iiyyiilleeşşttiirriilleerreekk  ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırrııllaarraakk  ttaannııttıımmıı  iiççiinn      aaffiişş,,  
bbrrooşşüürr,,  wweebb  ssaayyffaassıı  vvee  ççeeşşiittllii  yyaayyllaa  eettkkiinnlliikklleerrii  yyoolluuyyllaa  aarrttıırrııllaaccaakk  vvee  ttaannııttıımmıınn  ssüürreekklliilliiğğii  
ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
ÇÇaağğrraannkkaayyaa  yyaayyllaassıınnıınn  uullaaşşıımm  yyoolluunnuunn  iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii,,  yyaayyllaannıınn  ddooğğaall  vvee  oottaannttiikk  ggöörrüümmüünnüü  
bboozzaann  eelleekkttrriikk  vvee  tteelleeffoonn  hhaattllaarrıınnıınn  yyeerraallttıınnddaann  ggeeççiirriillmmeessii  iiççiinn  tteeddaaşş  vvee  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  
MMüüddüürrllüüğğüüyyllee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaarraakk  bbuu  ççiirrkkiinn  ggöörrüünnttüüyyüü  oorrttaaddaann  kkaallddıırrııllaarraakk  ddooğğaall  bbiirr  yyaayyllaa  
oorrttaammıı  oollaarraakk    ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırrııllııpp,,    ttaannııttıımmıı  iiççiinn      aaffiişş,,  bbrrooşşüürr,,  wweebb  ssaayyffaassıı  vvee  ççeeşşiittllii  yyaayyllaa  
eettkkiinnlliikklleerrii  yyoolluuyyllaa  aarrttıırrııllaaccaakk  vvee  ttaannııttıımmıınn  ssüürreekklliilliiğğii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Strateji:  
İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, altyapılarının belediyelerince 
yapılması teşvik edilecektir. 
 

HEDEF  
İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri Zil Kale, Kale-i Bala, Bozuk Kale, Pazar Kız 
Kulesi, Ciha Kalesi, Zeleki Kalelerin ve Rize yöresinde bulunan tescilli yöresel evler ile 
Çamlıhemşin ile Fındıklı İlçelerinde bulunan Tarihi konakların rest0rasoyon altyapı 
çalışmaları tamamlanarak turizm hizmetlerine kazandırılarak İlimize gelen turist sayısının her 
yıl  % 15 arttırılması hedeflenmektedir.  

   
Faaliyet  
BBiizzaannss  vvee  OOssmmaannllıı  ÖÖzzeelllliiğğii  ttaaşşııyyaann  ZZiill  KKaalleenniinn  pprroojjee  iihhaalleessii  yyaappııllmmıışş  oolluupp,,  pprroojjee  iihhaalleessii  
ttaammaammllaannddııkkttaann  ssoonnrraa  bbaakkıımm  oonnaarrıımm  vvee  ççeevvrree  ddüüzzeennlleemmeessii  yyaappııllaarraakk  zziiyyaarreettççii  ssaayyııssıı  hheerr  yyııll  
%%1155  aarrttıırrııllaaccaakkttıırr..  
  
Faaliyet  
CCiihhaa  KKaalleessii  PPaazzaarr  şşeenntteeppee  kkööyyüünnddee  bbuulluunnaann  kkaallee  PPoonnttuuss  ddeevvrriinnee  aaiittttiirr..  TTaammaammeenn  yyııkkııllmmıışş    vvee  
hhaarraapp  oollmmuuşş  kkaalleenniinn  oorrmmaann  ddookkuussuuyyllaa  kkaappllaannmmıışş  dduurruummddaaddıırr..  KKaalleenniinn  yyaakkllaaşşııkk  pprroojjee  mmaalliiyyeett  
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hheessaappllaammaassıı  ççııkkaarrııllmmıışşttıırr..  KKaalleenniinn  bbaakkıımm  vvee  oonnaarrıımm  iillee  ççeevvrree  ddüüzzeennlleemmeessii  yyaappııllaarraakk  ttuurriizzmmee  
kkaazzaannddıırrııllaarraakk  iilliimmiizzee  ggeelleenn  zziiyyaarreettççii  ssaayyııssıınnıı  %%  1100  aarrttıırraaccaakkttıırr..    
 
Faaliyet  
PPaazzaarr  KKıızz  KKaalleessii    VVIIIIII..  YYüüzzyyııllddaa  BBiizzaannssııllaarr  ttaarraaffıınnddaann  iinnşşaa  eeddiillmmiişşttiirr..  MMeevvccuuttttaa  kkaalleenniinn  
yyaallnnıızz  ggöözzeettlleemmee  kkuulleessii  aayyaakkttaaddıırr..  KKaalleenniinn  pprroojjeessii  yyaappııllaarraakk  BBaakkıımm  vvee  oonnaarrıımm  iillee  ççeevvrree  
ddüüzzeennlleemmeessii  yyaappııllaarraakk  ttuurriizzmmee  kkaazzaannddıırrııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
KKaallee--ii  BBaallaa  HHaarraapp  dduurruummddaa  oollaann  kkaalleeyyii  ttaaşş  öörrggüü  ssiisstteemmii  vvee  mmaallzzeemmeessiinnddeenn  hhaarreekkeettllee  1133--1144  yyyy  
OOssmmaannllıı    yyaappııllaarrıı  iiççiinnddee  ddüüşşüünnüüllmmeekkttee  oolluupp  iill  yyaappıımmıınnıınn  MM..ÖÖ..IIII  yyüüzzyyııllaa  ddaayyaannddıığğıı  
ssööyylleennmmeekkttee  oollaann  kkaalleenniinn  BBaakkıımm  vvee  oonnaarrıımmıı  iillee  ççeevvrree  ddüüzzeennlleemmeessii  yyaappııllaarraakk  ttuurriizzmmee  
kkaazzaannddıırrııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
ÇÇaayyeellii  İİllççeessii  AAşşııkkllaarr  kkööyyüü  kkiilliissee  tteeppeessiinnddee  bbuulluunnaann  vvee  hhaarraapp  kkiilliisseenniinn    pprroojjee  ççaallıışşmmaallaarrıı  
ttaammaammllaannııpp,,  bbaakkıımm  vvee  oonnaarrıımmıı  iillee  ççeevvrree  ddüüzzeennlleemmeessii  22001100  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  ttaammaammllaannaarraakk,,  
ttaammaammllaannddııkkttaann  ssoonnrraa  kkiilliisseenniinn  iilliimmiizzee  ggeelleenn  zziirryyaarreettççii  ssaayyııssıınnıı  bbüüyyüükk  ööllççüüddee  aarrttıırraaccaakkttıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
İlimizdeki doğal ve kültürel varlıklar ile özellikle Yöresel evler ile Kalelerin  asıllarına uygun olarak ortaya 
çıkarılmasını sağlayarak turizme kazandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. 
Faaliyet  
RRiizzee  KKaalleessii  cciivvaarrıınnddaa  ll..DDeerreeccee  SSİİTT  aallaannıı  kkaappssaammıınnddaa  oolluupp  kkaammuullaaşşttıırrııllaammaayyaann  vvee  kkeessiinn  iinnşşaaaatt  
yyaassaağğıı  ggeettiirriilleenn  ttaaşşıınnmmaazzllaarrıınn,,    HHaazziinnee’’yyee  aaiitt  ttaaşşıınnmmaazzllaarr  iillee  ttaakkaass  eeddiilleebbiillmmeelleerrii  iiççiinn  KKoorruummaa  
AAmmaaççllıı  İİmmaarr  PPllaannllaarrıınnıınn  yyaappııllmmaassıınnaa  öönncceelliikk  vveerriilleecceekkttiirr..  
  
Strateji:  
Rize Belediye Başkanlığının ve STK’ların desteği sağlanacaktır. 
 

HEDEF  
2006 yılından itibaren beş yıllık sürede, İlimizdeki 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı 
olarak koruma altına alınan tescilli yerlerden öncelikli olanların kamulaştırılması yapılacaktır. 

Faaliyet  
ÖÖnncceelliikkllee  ÇÇaammllııhheemmşşiinn  AAyyddeerr  vvee  ZZiill  kkaallee    bbööllggeessii  iillee  RRiizzee  kkaalleessiinnddee    bbuulluunnaann  11..  DDeerreeccee  
AArrkkeeoolloojjiikk  vvee  DDooğğaall  SSiitt  aallaannıı  oollaann  tteesscciillllii  yyeerrlleerriinn  kkaammuullaaşşttıırrııllmmaassıı  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
Faaliyet  
RRiizzee  KKeellee  SSuurr  dduuvvaarrllaarrıınnıınn  BBaakkıımm  vvee  oonnaarrıımmıınnıınn  yyaappııllaarraakk  kkaallee  ssiitt  aallaannıınnaa  ggiirreenn  öözzeell  
aarraazziilleerriinn  kkaammuullaaşşttıırrmmaa  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  öönncceelliikk  vveerriilleecceekkttiirr..  
    

HEDEF  
İlimizdeki tarihsel mirasımızı temsil eden yapıların envanterlerinin çıkarılarak, ilgili 
kurumlarla işbirliği içerisinde, onarım ve tanıtımları yapılacaktır.  

Faaliyet  
22000077  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  eennvvaanntteerr  ççaallıışşmmaallaarrıı  ttaammaammllaannaaccaakkttıırr.. 
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HEDEF :  
Turizmde büyüme şehir ve ilçelerden başlayarak gelişmeli. Yani turizmin en önemli 
yapılarından olan konaklama tesislerinin il merkezinden ilçeler doğru büyüme 
stratejisi izlenecektir.  
 
Faaliyet : 
KKoonnaakkllaammaa  tteessiisslleerriinniinn  İİll  vvee  İİllççeelleerrddee  yyaappııllmmaallaarrıı  yyaayyllaallaarrıımmıızzıınn  ddooğğaall  ggüüzzeelllliikklleerriinnii  vvee  
oottaannttiikklliiğğiinnii  kkoorruuyyaaccaakk  hheemm  ddee  şşeehhiirr  mmeerrkkeezzii  vvee  iillççeelleerriimmiizz  ttuurriizzmm  hhaarreekkeettii  ssaayyeessiinnddee  ggeelliişşmmee  
iimmkkaannllaarrıınnaa  kkaavvuuşşttuurruullaaccaakkttıırr.. 
 

HEDEF :  
Rize Çamlıhemşin Kaçkar dağlarından Yusufeli Çoruh vadisine geçiş güzergahında 
çevreye uyumlu konaklama tesisleri ve Fındıklı Gürcü düzü Yusufeli  Çoruh vadisine 
geçiş güzergahında yol ve patika yol ile çevreye uyumlu konaklama tesislerinin 
yapılarak  Treeking (Doğa Yürüyüşü) canlandırarak turizme kazandırılması. 

 
Faaliyet :  
RRiizzee  ÇÇaammllııhheemmşşiinn  YYuussuuffeellii  ((ÇÇoorruuhh  vvaaddiissii))  ggeeççiişş  ggüüzzeerrggaahhıınnddaa  ççeevvrreeyyee  uuyyuummlluu  kkoonnaakkllaammaa  
tteessiisslleerriinniinn  yyaappııllaarraakk  ÇÇaammllııhheemmşşiinn  KKaaççkkaarr  ddaağğllaarrıınnddaann  YYuussuuffeellii  ÇÇoorruuhh  vvaaddiissiinnee  ggeeççiişşii  iillee  
iillggiillii  ttaannııttıımm  bbrrooşşüürrüü  bbaassııllaarraakk  ttaannııttıımmıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr.. 
 
Faaliyet: 
İİlliimmiizz  FFıınnddııkkllıı  İİllççeessii  GGüürrccüü  DDüüzzüü  yyaayyllaassıı  vvee  YYuussuuffeellii  ÇÇoorruuhh  vvaaddiissiinnee  ggeeççiişş  ggüüzzeerrggaahhıınnddaa  yyooll  
vvee  ppaattiikkaa  yyooll  iillee  ççeevvrreeyyee  uuyyuummlluu  kkoonnaakkllaammaa  tteessiisslleerriinniinn  yyaappııllaarraakk    bbuu  bbööllggeenniinn  eennddeemmiikk  ççiiççeekk  
bbiittkkii  öörrttüüssüü  vvee  ddooğğaall  ggüüzzeelllliikklleerrii    iillggiillii  bbrrooşşüürr  bbaassttıırrııllaarraakk  ttaannııttıımmıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Strateji:  
Çamlıhemşin-Fındıklı  ve Yusufeli  belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, 
altyapılarının belediyelerince yapılması ve turizm acenteleriyle işbirliği yapılarak bu bölgeye 
turlar düzenlenmesi teşvik edilecektir. 
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3 - Bayındırlık Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
Yayla turizmini  geliştirmek amacıyla, doğal sit alanı olarak ilan edilen Çamlıhemşin İlçesi Kavron, Sal, 
Pokut, Elevit ve Trovit yaylalarının koruma amaçlı imar planlarını bir program dahilinde hazırlatmak ve  
2009 yılına kadar Yap İşlet Devret modeli ile ihale edilip turizme açılması sağlanacaktır. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunca belirlenen Çamlıhemşin İlçesinin 
bütünü ve Ardeşen İlçesinin bir bölümünü kapsayan “ Doğal Sit” alanı içerisinde kalan alanların 
koruma amaçlı imar planının yapılabilmesi için, öncelikle plana altlık olarak hala hazır haritalarının önem 
süresine göre bir program dahilinde 2009 yılına kadar yapılacaktır. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli planların 
yapılması. 

HEDEF  
İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2009 yılına kadar 
tamamlanacaktır İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini 
yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını 
sağlamaktır.  

 

HEDEF  
Çevre Düzeni Planına uygun olarak öncelik sırasına göre daha önce kararlaştırılan 
köylerin imar uygulama planı hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi 
sağlanacaktır. 

 

HEDEF  
Köy yerleşik Alanı tespiti yapılmayan köylerin, Kadastrosu olanlardan başlamak üzere 
her yıl 10 köyün köy yerleşik alan tespiti yapılacaktır. 

 

HEDEF  
Dağınık ve kaçak yapılaşmayı önlemek için Valiliğimizce gerçekleştirilen tip konut 
projelerinin, köy yerleşik alanlarında uygulanmasına özen gösterilecektir. 
Uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.  

 
S t r a t e j i k  A m a ç  4  
İl Özel İdaresinin sorumluluğunda bulunan Balıkçı Barınaklarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi için 
çalışmalar yapılarak, imar planlarına uygun modern balıkçı barınakları kurulacaktır. 
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4- Afet Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 

İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarının en aza indirmek 
için afet bilinci, teknik bilgi, donanın ve koordinasyonun kent kültüründe alt yapısını hazırlamak. 

 

HEDEF  
Afet öncesinde sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaların ve uygulamaların planlayan, 
uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş 
birliğini sağlayacak İl Afet Yönetim Merkezi 2008 yılına kadar kurulacaktır. 

 

HEDEF  
Rize il genelinde heyelan riski olan yerlerin haritaları yerleşim birimlerine göre bir 
program dahilinde yapılacaktır. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
Doğal afetlerden korunma konusundaki eğitim programlarının sayısı ve programlara halkın katılımı 
sağlanarak ilimizdeki doğal afet bilinci artırılacaktır. 
Köylerde yapıların ve tarımsal tesislerin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması için rehberlik 
eğitimi verilecektir. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
 
İlimizde afet gören yerleşim birimlerinde, öncelik afet gören yerde, uygun yer olmaması durumunda iç 
iskan yolu ile ilçe merkezlerinde olmak üzere yeni yer seçimi çalışmaları hızla tamamlanarak 
afetzedelerin açıkta kalmaları önlenecektir.  
 

HEDEF  
İlimizin Jeolojik ve topografik yapısı ve arazinin kıt olması hususları dikkate 
alındığında, afetzedelerin kendilerine ait uygun yerleri çok zor bulunduğundan, İlçe 
Merkezlerinde afetzedeler için yeni yerleşim yerleri 2006 yılı içerisinde tespit edilerek, 
yer seçim çalışmalarının tamamlanmasından sonra  afet konutlarının 2007 yılı yatırım 
programına alınmasına çalışılacaktır.  

 

HEDEF  
Heyelan nedeniyle afet önleyici tedbir olarak önerilen istinat duvarlarının keşifleri 
yapılarak, 2006 yılı yatırım programına alınması durumunda yılı içerisinde inşaatları 
tamamlanarak, afete maruz konutların emniyeti sağlanacaktır.  
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5 - Sosyal Hizmetler 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 
Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan dezavantajlı kişi ve gruplara etkin sosyal koruma 
sağlanması amacıyla, ilgili kurum kuruluşların; proje, finansman yardımı gibi olanaklarından da 
yararlanarak, sosyal hizmetlerin, ihtiyaç sahiplerine, yaygın etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını 
sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modellerini 
geliştirmektir.  
 
HEDEF  
Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların 
(yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-
çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri 
belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır. 
 
Faaliyet  
DDeezzaavvaannttaajjllıı  kkiişşii  vvee  ggrruuppllaarraa  iilliişşkkiinn  bbiillggiilleerr  22000066  yyııllıınnıınn  iillkk  yyaarrııssıınnddaa  bbeelliirrlleenneerreekk,,  kkaayyııtt  aallttıınnaa  
aallıınnaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
DDeezzaavvaannttaajjllıı  kkiişşii  vvee  ggrruuppllaarrıınn  iihhttiiyyaaççllaarrıınnıınn  kkaarrşşııllaannmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  kkaayynnaakkllaarr  vvee  kkrriitteerrlleerr  
22000066  yyııllıınnıınn  iikkiinnccii  yyaarrııssıınnddaa  bbeelliirrlleenneecceekkttiirr..  
 
Faaliyet  
ÇÇaallıışşmmaallaarr  İİll  vvee  İİllççee  SSoossyyaall  YYaarrddıımmllaaşşmmaa  vvee  DDaayyaannıışşmmaa  VVaakkııffllaarrıı,,  mmiillllii  eeğğiittiimm  vvee  ssaağğllııkk  iill  
mmüüddüürrllüükklleerrii  iillee  iişşbbiirrlliiğğii  iiççeerriissiinnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleecceekkttiirr..   
 
Faaliyet  
DDiiğğeerr  bbiirreeyylleerree  oorraannllaa  ddeezzaavvaannttaajjllıı  dduurruummddaa  oollaann  yyaaşşllıı  vvee  eennggeelllliilleerriinn  bbuulluunndduukkllaarrıı  ssoossyyaall  
ççeevvrreeddee  ssoorruunnllaarrıınnıınn  ççöözzüülleebbiillmmeessii,,  kkiişşiinniinn  ssoossyyaall  yyaaşşaammıınnıı  ssaağğllııkkllıı  bbiirr  şşeekkiillddee  
ssüürrddüürreebbiillmmeessiiyyllee  iillggiillii  ççaallıışşmmaallaarr  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleecceekkttiirr..  
 

HEDEF  
Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin çocuklarının çocuk yuvası ve yetiştirme 
yurdu gibi kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile birlikte 
yaşayabilmelerini sağlayıcı alternatif koruyucu-önleyici tedbirler alınacaktır. 

  
Faaliyet  
HHaakkkkıınnddaa  kkoorruunnmmaa  kkaarraarrıı  aallıınnmmıışş  oolluupp  vvee  kkuurruummllaarrıımmıızzddaa  kkaallaann  ççooccuukkllaarrıımmıızzıınn  aaiilleeyyee  ddöönnüüşş  
pprroojjeessii  eessaass  aallıınnaarraakk  yyaappııllaaccaakk  ssoossyyaall  iinncceelleemmeelleerr  ssoonnuuccuunnddaa,,  dduurruummuu  uuyygguunn  ggöörrüülleennlleerree  
aayynnii--nnaakkddii  yyaarrddıımm  bbaağğllaannııpp,,kkoorruummaa  kkaarraarrllaarrıı  kkaallddıırrııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
ÇÇooccuukkllaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  kkuurruumm  bbaakkıımmıınnıı  ttaalleepp  eeddeenn  kkiişşii  yyaa  ddaa  aaiilleelleerriinn  vveellaayyeett  hhaakkllaarrıı  iillee  iillggiillii  
yyaassaall  ddüüzzeennlleemmeelleerr  hhaakkkkıınnddaa  aaiilleelleerr  ssüürreekkllii  oollaarraakk  bbiillggiilleennddiirriilleecceekkttiirr..    
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Faaliyet  
İİll  mmeerrkkeezziinnddee  bbuulluunnaann  mmaahhaallllee  mmuuhhttaarrllaarrıı  22000077  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  ppssiikkoo--ssoossyyaall  vvee  eekkoonnoommiikk  
yyookkssuunnlluukk  iiççiinnddee  bbuulluunnaann  iinnssaannllaarrıınn  iihhttiiyyaaççllaarrıı  ddooğğrruullttuussuunnddaa  bbaaşşvvuurraabbiilleecceekklleerrii  kkuurruumm  vvee  
kkuurruulluuşşllaarr  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggiilleennddiirriilleecceekkttiirr..    
 

HEDEF 
 Kurumsal bakım modelinde kuruluş binalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılarak, 2007 
yılı sonuna kadar grup evleri modeline geçilecektir. 

 
Faaliyet  
İİlliimmiizz  AAttaattüürrkk  ÇÇooccuukk  YYuuvvaassıı  vvee  RRiizzee  YYeettiişşttiirrmmee  YYuurrdduu’’nnddaa  ggeerreekkllii  oonnaarrıımm  vvee  ttaaddiillaatt  iişşlleemmlleerrii  
yyaappııllaarraakk  KKuurruulluuşşllaarrıınn  eevv  mmooddeelliinnee  bbeennzzeettiillmmeessii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Yaşlı ve Korıunmaya Muhataç Kimsesizlerin barınabileceği İlimiz Merkez vey Merkeze 
yakın kolay ulaşılabilen yer ile Ardeşen ve Pazar İlçeleri arasında 30-50 kişi kapasiteli 2 Adet 
Huzurevi yapılması 

 

HEDEF  
Sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocukların korunma ve rehabilitasyon süreçleri 
tamamlanarak içinde bulundukları topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanması ile ilgili 
önlemler alınacaktır. 

 
Faaliyet  
RRiizzee  İİll  EEmmnniiyyeett  MMüüddüürrllüüğğüü  iillee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaarraakk,,  22000066  yyııllıı  iiççeerriissiinnddee  ssookkaakkttaa  yyaaşşaayyaann  vvee  
ççaallıışşaann  ççooccuukkllaarrllaa  iillggiillii  ggeerreekkllii  ççaallıışşmmaallaarrıınn  vvee  tteeddbbiirrlleerriinn  aallıınnmmaassıı  hhuussuussuunnddaa  ppllaannllaammaallaarr  
yyaappııllaaccaakkttıırr..    
 
Faaliyet  
SSookkaakkttaa  yyaaşşaayyaann--ççaallıışşaann  ççooccuukkllaarrıınn  ssookkaağğaa  iittiillmmee  nneeddeennlleerriinniinn  oorrttaaddaann  kkaallddıırrııllaabbiillmmeessii  iiççiinn,,  
ssoorruunnuunn  kkaayynnaağğıı  oollaann  aaiilleelleerriinn  iiççiinnddee  bbuulluunndduukkllaarrıı  ttoopplluummllaa  kkaayynnaaşşaarraakk  
rreessoossyyaalliizzaassyyoonnllaarrıınnıınn  ((yyeenniiddeenn  ssoossyyaalliizzaassyyoonn  ssüürreeccii))  ssaağğllaannaabbiillmmeessii  iiççiinn  ttoopplluummssaall  ddeeğğiişşmmee  
ssüürreecciinnddee  ssoorruunnllaarrllaa  bbaaşş  eeddeebbiillmmee  yyeetteenneekklleerriinnii  ggeelliişşttiirriiccii  vvee  kkoollaayyllaaşşttıırrııccıı  eettkkiissii  nneeddeenniiyyllee  
ttoopplluummssaall  kkaallkkıınnmmaa  aaççııssıınnddaann  öönncceelliikkllii  oollaarraakk  kkaabbuull  eeddiilleenn  RRiizzee  AAiillee  DDaannıışşmmaa  MMeerrkkeezzii,,  hheeddeeff  
ggrruubbuunn  yyooğğuunn  oollaarraakk  iikkaammeett  eettttiikklleerrii  bbööllggee  iiççeerriissiinnddee  22000066  yyııllıı  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ffaaaalliiyyeettlleerrddee  
bbuulluunnaaccaakkttıırr..  
 

HEDEF  
Eğitim ve sağlık alanlarının yanı sıra, 2007 yılına kadar hayırseverlerin yardım 
yapabilecekleri diğer alanların tespitine yönelik bir çalışma yapılarak yardım alanlarının 
çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
HHaayyıırrsseevveerrlleerriinn  yyaappttııkkllaarrıı  yyaarrddıımmllaarrıı  dduuyyuurraann  yyaayyıınnllaarr  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
HHaayyıırrsseevveerrlleerriinn  ttoopplluummddaa  ssoossyyaall  ssttaattüü  kkaazzaannddıırrııllmmaassıı  iiççiinn  rreessmmii  ttöörreennlleerrddee  vvee  kkaammuuyyaa  aaççııkk  
ttooppllaannttııllaarrddaa  oonnoorree  eeddiillmmeessii  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
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HEDEF  
Rize Aile Danışma Merkezi tarafından ailelere aile danışmanlığı, rehberlik gibi sosyal 
hizmetler verilerek, çocukların sağlıklı ve mutlu ortamlarda yetişmeleri sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
İİll  MMiillllii  EEğğiittiimm  MMüüddüürrllüüğğüü  iillee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaarraakk  22000066  yyııllıı  iiççeerriissiinnddee  ookkuullllaarrddaa  ookkuull--aaiillee  
bbiirrlliikklleerriinnee  yyöönneelliikk  aaiillee  iiççii  şşiiddddeett,,  ççooccuukk  hhaakkllaarrıı,,  kkaaddıınnaa  yyöönneelliikk  şşiiddddeett  kkoonnuullaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  
kkoonnffeerraannss  vvee  sseemmiinneerr  ççaallıışşmmaallaarrıı  ddüüzzeennlleenneecceekkttiirr..  
 
Faaliyet  
MMeeddyyaa  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıı  iillee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaarraakk  aaiilleelleerriinn  bbiilliinnççlleennddiirriillmmeessii  kkoonnuussuunnddaa  
ssoossyyaall  oorrggaanniizzaassyyoonnllaarr  vvee  bbiillggiilleennddiirrmmee  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
DDüünnyyaa  BBaannkkaassıı  ttaarraaffıınnddaann  mmaaddddii  oollaarraakk  ddeesstteekklleenneenn  SS..RR..AA..PP..  ((SSoossyyaall  RRiisskkii  AAzzaallttmmaa  PPrroojjeessii))  
ççeerrççeevveessiinnddee  hhaazzıırrllaannaann  ((ÖÖzzüürrllüü,,  hhaassttaa,,  yyaaşşllıı  vvee  ççooccuukk  bbaakkıımmıı  pprroojjeessii)),,  RRiizzee  SS..YY..DD..VV..  iillee  
iişşbbiirrlliiğğii  iiççeerriissiinnddee  RRiizzee  AAiillee  DDaannıışşmmaa  MMeerrkkeezzii  ttaarraaffıınnddaann  yyüürrüüttüülleecceekkttiirr..  
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6 - Sağlık Hizmetleri 
  

S t r a t e j i k  A m a ç  1  
  
GGEENNİİŞŞLLEETTİİLLMMİİŞŞ  BBAAĞĞIIŞŞIIKKLLAAMMAA  PPRROOGGRRAAMMII  ((GGBBPP))    
1. Difteri, Boğmaca, Tetanos, Polio, Kızamık, Verem ve Hepatit B morbidite ve mortalitesini 
azaltarak bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılması  
sağlanacaktır. 

 

HEDEFLER: 
1. Her bir antijende en az %90 aşılama oranına ulaşmak ve %80 nin altında ilçe kalmaması, 

TT-2+de  %60 , kızamık aşısında ise Kızamık Eliminasyonu gereği %95 aşılama oranına 
ulaşmak. 

2. Yapılacak hızlandırmalarla 5 yaş altı çocukların eksik aşılarını tamamlamak. 
3. Okul çağı çocuklarının aşılamalarında il düzeyinde en az %99 aşılama oranına ulaşmak. 
4. Gebelerin en az %80 nini tespit ederek tetanosa karşı bağışık hale getirmek 
5. Aşı sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) izleme sistemini düzenli çalışır hale getirmek 
6. Güvenli enjeksiyon uygulamalarını yaygınlaştırmak. 

 
STRATEJİLER: 
11..  HHaassssaass  yyaaşş  ggrruuppllaarrıınnaa  eennffeekkssiiyyoonnaa  yyaakkaallaannmmaaddaann  öönnccee  uullaaşşııllaabbiilleecceekk  şşeekkiillddee  aaşşııllaammaa  

hhiizzmmeettlleerriinniinn  rruuttiinn  hhiizzmmeettlleerr  iiççiinnddee  ssuunnuullmmaassıı,,  
22..  GGeerreekkllii  dduurruummllaarrddaa  hhıızzllaannddıırrmmaa,,  yyeerreell  aaşşıı  ggüünnlleerrii,,  kkaammppaannyyaallaarr  ggiibbii  ddeesstteekk  aakkttiivviitteelleerr  

ddüüzzeennlleennmmeessii  
  

S t r a t e j i k  A m a ç  2  
  
PPOOLLİİOO  EERRAADDİİKKAASSYYOONNUU  PPRROOGGRRAAMMII  
1. Polio hastalığından arındırılmış bölge durumunun sürdürülmesi.  

 

HEDEFLER: 
1. Rutin OPV aşılamalarının güçlendirilmesi,  ihtiyaç halinde destek aşılama çalışmalarının 

yapılması. 

 
STRATEJİLER: 
11..  RRuuttiinn  aaşşıı  uuyygguullaammaallaarrıınnddaa  00  yyaaşş  ggrruubbuunnddaa  OOPPVV33  ddee  %%9900  aaşşıı  oorraannllaarrıınnaa  uullaaşşııllmmaassıı  
22..  AAkkuutt  FFllaasskk  PPaarraallıızzıı  ((AAFFPP))  ssüürrvveeyyaannssıınnıınn  ggüüççlleennddiirriillmmeessii  
33..  DDeesstteekk  aaşşııllaammaallaarrıınnıınn  ggeerreekkiirrssee  yyaappııllmmaassıı  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
  
MMAATTEERRNNAALL  VVEE  NNEEOONNAATTAALL  TTEETTAANNOOSS  EELLİİMMİİNNAASSYYOONN  PPRROOGGRRAAMMII  
1. Maternal ve Neonatal tetanos ve buna bağlı ölümlerin elimine edilmesidir. 
  

HEDEFLER: 
1. İlimizde Neonatal tetanos vakalarının görülmemesini sağlamak 
2. Neonatal Tetanos açısından riskli bölgeler belirlenecektir. 
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STRATEJİLER: 
11..  TTüümm  ggeebbeelleerriinn  tteessppiitt  eeddiillmmeessii  vvee  tteessppiitt  eeddiilleenn  ggeebbeelleerriinn  aaşşıı  ttaakkvviimmiinnee  uuyygguunn  oollaarraakk  

TTeettaannooss  TTookkssooiidd  aaşşııssıı  iillee  aaşşııllaannmmaassıı  
22..  NNooaannaattaall  TTeettaannooss  aaççııssıınnddaann  ttüükksseekk  rriisskkllii  bbööllggeelleerriinn  bbeelliirrlleenneerreekk,,  bbuu  bbööllggeelleerrddeekkii  1155--4499  

yyaaşş  ggrruubbuu  bbüüttüünn  kkaaddıınnllaarrıınn  TTTT  aaşşııssıı  iillee  pprriimmeerr    bbaağğıışşııkkllaaşşmmaassıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı  
33..  TTüümm  bbööllggeelleerrddee  11  yyaaşş  aallttıı  ççooccuukkllaarrıınn  üüçç  ddoozz  DDBBTT  iillee  pprriimmeerr  bbaağğıışşııkkllaaşşmmaassıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı  
44..  TTüümm  ookkuull  ççooccuukkllaarrıınnıınn  TTTT//ttdd  aaşşııllaannmmaassıı  
55..  TTüümm  ddooğğuummllaarrıınn  ssaağğllııkk  ppeerrssoonneellii  yyaarrddıımmıı  iillee  ggeerrççeekklleeşşmmeessiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı  
66..  TTüümm  ddooğğuummllaarrıınn  tteemmiizz  kkooşşuullllaarrddaa  yyaappııllmmaassıınnıınn  vvee  ddooğğuumm  ssoonnrraassıı  tteemmiizz  ggööbbeekk  bbaakkıımmıı  

uuyygguullaammaassıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı  
77..  TTüümm  NNooaannaattaall  ööllüümmlleerriinn  tteessppiitt  eeddiilleerreekk  NNeeoonnaattaall  TTeettaannooss  aaççııssıınnddaann  iinncceelleennmmeessii  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  4  
  
KKIIZZAAMMIIKK  EELLİİMMİİNNAASSYYOONN  PPRROOGGRRAAMMII::  
1. Kızamığı elimine etmek ve bu düzeyin devamını sağlamak. 
 

HEDEFLER: 
1. 2010 yılına kadar Yerli Kızamık virüs dolaşımının durdurulmasının sağlanması. 

 
STRATEJİLER: 
11..  HHeerr  ssaağğllııkk  ooccaağğıı  bbööllggeessiinnddee  rruuttiinn  22  ddoozz  kkıızzaammııkk  aaşşıı  oorraannıınnıınn  eenn  aazz  %%9955  aaşşıı  oorraannıınnaa  

uullaaşşmmaakk  
22..  AAsskkeerree  ggiiddeenn  bbüüttüünn  eerrlleerree  ssiillmmee  kkıızzaammııkk  aaşşııssıı  uuyygguullaammaakk,,  
33..  KKıızzaammııkk  ssüürrvveeyyaannssıınnıı  iiyyiilleeşşttiirrmmeekk,,  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  5  
 
HHEEPPAATTİİTT    BB  KKOONNTTRROOLL  PPRROOGGRRAAMMII::  
1. Hepatit B ve buna Bağlı ölümlerin azaltılmasını sağlamak 
 

HEDEFLER: 
Düşük  endemisite bölgesi haline gelmek ve bu düzeyi sürdürmek, 

 
STRATAJİLER: 
11..  00--1111  aayyllııkk  bbeebbeekklleerriinn  HHeeppaattiitt  BB  aaşşııssıı  iillee  bbaağğıışşııkkllaannmmaassıı,,  
22..  HHeeppaattiitt  bb  rriisskk  ggrruuppllaarrıınnıınn  aaşşıı  iillee  bbaağğıışşııkkllaannmmaassıı,,  
33..  SSüürrvveeyyaannssıınn  ggüüççlleennddiirriillmmeessii,,  
44..  TTaaşşııyyııccııllaarrıınn  kkoonnttrroollüü,,  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
AAİİLLEE  HHEEKKİİLLİİĞĞİİ  UUYYGGUULLAAMMAASSII::  
 
1. Birinci basamak sağlık Hizmetleri pratiğinde aile hekimliği uygulamalarına yer vermek  

ve uzun dönemde kişiye yönelik birinci basmak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri 
tarafından verilmesini sağlamak. 
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HEDEFLER: 
1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini daha iyi, kaliteli, hakkaniyetli ve maliyet etkili bir 

şekilde verilmesini sağlama, 
2. Etkili  bir sevk zinciri oluşturarak sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak 
3. Bireylerin istediği aile hekimine kayıt olabilmelerine imkan tanıyarak hekim seçme 

özgürlüğünü tesis etmek 
4. Aile hekimlerine sevk, gebe ve bebek-çocuk takibine gösterdikleri başarı nispetinde 

ücretlendirme yaparak anılan hizmetlerin başarı oranlarını yükseltmek, 
5. Birinci basmak sağlık hizmetlerinde çalışan personelin verilecek eğitimlere bilgi 

seviyelerini ve dolayısıyla itibarını yükseltmek, 

 
FAALİYETLER : 
11..  HHeerr  ssaağğllııkk  ooccaağğıı  bbööllggeessii  22000000––44000000  aarraassıı  iinnssaann  ssaayyııssıınnaa  bbööllüünnüüpp  bbiirr  aaiillee  hheekkiimmiinnee  

bbaağğllaannaaccaakkttıırr..  
22..  AAiillee  hheekkiimmlleerriinniinn  lloojjiissttiikk  ddeesstteeğğii  ((ooffiiss,,  mmaallzzeemmee,,  ppeerrssoonneell  vvss))  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  7  
  
TTOOPPLLUUMM  BBEESSLLEENNMMEESSİİ  EEĞĞİİTTİİMM  PPRROOGGRRAAMMII  
1. Toplumda yeterli ve dengeli besin tüketme alışkanlığının geliştirtmesi,yanlış ve olumsuz 

beslenme alışkanlığının ortadan kaldırılması, besinlerin sağlık bozucu duruma gelmesinin 
önlenmesi, besin kaynaklarının daha etkin ve daha ekonomik kullanılması ve toplumun 
beslenme durumunun düzeltilmedir. 
 

HEDEFLER: 
1. Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi yoluyla yaşam kalitesini artırmak,  
2. Bireylerin ve toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak, 
3. Eğitim yoluyla bireylerde ve toplumda bilinçli davranış değişikliği yaratmak, 
4. Elde edilen verilerin ışığında çalışmaların il genelinde yaygınlaşmasını ve 

değerlendirilmesini sağlamak, 
5. Eğitim araç ve gereçleri geliştirerek, yaygın beslenme eğitim programları hazırlamak. 

 
STRATEJİLER: 
11..  GGeerreekkllii  eeğğiittiimm  aarraaçç  vvee  mmaatteerryyaalllleerriinniinn  hhaazzıırrllaannmmaassıı,,  
22..  İİll  eeğğiittiimm  eekkiipplleerriinniinn  oolluuşşttuurruullmmaassıı,,  
33..  EEğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
44..  GGeelliişşttiirriilleenn  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  kkaarraarr  vveerriicciilleerriinn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  vvee  

dduuyyaarrllııllıığğıınnıınn  aarrttıırrııllmmaassıı,,  
55..  GGeelliişşttiirriilleenn  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  ggüünnddeemmddee  ttuuttuullmmaassıınnddaa  vvee  yyüürrüüttüüllmmeessiinnddee  kkiittllee  

iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıınnıınn  ddeesstteekklleerriinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
66..  İİhhttiiyyaaçç  dduuyyuullaann  pprrooggrraamm  aallaannllaarrıınnddaa  kkaattkkııddaa  bbuulluunnaabbiilleecceekk  ttüümm  kkuurruulluuşşllaarrllaa  iişşbbiirrlliiğğiinniinn  

ssaağğllaannmmaassıı..  
  
S t r a t e j i k  A m a ç  8  
 
SSAAĞĞLLIIKKLLII  BBEESSLLEENNEELLİİMM,,KKAALLBBİİMMİİZZİİ  KKOORRUUYYAALLIIMM  PPRROOJJEESSİİ  
1. Toplumda 30 yaş üstü bireylerin, kroner kalp hastalığı risk faktörlerinin sıklığını saptamak 

ve kroner kalp hastalığından korunmak için beslenme konusunda bireyleri bilgilendirmek, 
konuya olan duyarlılığı artırmak ve bu konuda  bir toplum bilinci oluşturmaktır. 
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2. Proje aracılığı ile sağlık ocaklarının laboratuar olanaklarının iyileştirmek, birinci 
basamakta sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak toplumun öncelikle birinci 
basmak sağlık hizmetlerinden yaralanmasını sağlamak ve bu şekilde bireylerin sevk 
zincirin takıp ederek tedavi kurumlarına yöneltilerek hastanelerin hasta yüklerini 
azaltmaktır. 

 

HEDEFLER: 
1. Bireylerin ve toplumun, kalp-damar hastalıklarından korunması için beslenme konusunda 

bilinçlendirilmesini sağlamak, 
2. Bireylere ve topluma bu konuda bilinçli davranış değişikliğli kazandırmak, 
3. Özellikle kalp-damar hastası kişilerin kan kolesterol ve lipit düzeylerinin diyetle normal 

seviyelere gelmesini sağlamak, 

 
STRATEJİLER: 
11..  GGeerreekkllii  eeğğiittiimm  aarraaçç  vvee  mmaatteerryyaalllleerriinn  hhaazzıırrllaannmmaassıı  
22..  ÖÖzzeelllliikkllee  bbiirriinnccii  bbaassaammaakkttaa  ggöörreevv  aallaann  ddookkttoorr,,  ddiiyyeettiissyyeenn,,  eebbee  ,,  hheemmşşiirree,,  ssaağğllııkk  mmeemmuurruu,,  

ççeevvrree  ssaağğllıığğıı  tteekknniissyyeenniinniinn  eeğğiittiimmii,,  
33..  SSaağğllııkk  ppeerrssoonneellii  aarraaccııllıığğıı  iillee  ttoopplluummddaakkii  yyüükksseekk  rriisskk  ggrruuppllaarrıınnıınn  ((şşiişşmmaann,,  hhiippeerrttaannssiiff  vvee  

ddiiyyaabbeettllii  hhaassttaallaarr,,  mmeennooppoozz  ddöönneemmiinnddeekkii  kkaaddıınnllaarr,,  ssiiggaarraa  iiççeennlleerr  vvee  hhaarreekkeettssiizz  yyaaşşaamm  
ssüürreennlleerr))  eeğğiittiillmmeessii,,  

44..  GGeenneell  nnüüffuussuunn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii,,  
55..  EEğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  ggüünnddeemmddee  ttuuttuullmmaassıınnddaa  vvee  yyüürrüüttüüllmmeessiinnddee  kkiittllee  iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıınnıınn  

ddeesstteekklleerriinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
66..  TTeekk  ccüümmlleelliikk  ssppoottllaarr  kkuullllaannııllaarraakk  kkiittllee  iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıı  iillee  ““SSaağğllııkkllıı  BBeesslleenneelliimm,,  KKaallbbiimmiizzii  

KKoorruuyyaallıımm””  kkaammppaannyyaassıınnıınn  hhaallkkaa  dduuyyuurruullmmaassıı,,  
77..  KKiişşiilleerriinn  ggüünnllüükk  sseebbzzee  vvee  mmeeyyvvee  ttüükkeettiimmiinniinn  aarrttıırrııllmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  hhaazzıırrllaannaa  ssppoottllaarrıınn  kkiittllee  

iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıı    iillee  hhaallkkaa  dduuyyuurruullmmaassıı,,  
88..  GGeelliişşttiirriilleenn  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  kkaarraarr  vveerriicciilleerriinn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  vvee  

dduuyyaarrllııllıığğıınnıınn  aarrttıırrııllmmaassıı,,  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  9  
İİLLKK  ÖÖĞĞRREETTİİMM  OOKKUULLLLAARRIINNDDAA  SSAAĞĞLLIIKKLLII  BBEESSLLEENNMMEE  PPRROOGGRRAAMMII::  
1. Çocuk ve geçlerin, genellikle hatalı beslenme alışkanlıklarına sahiptirler. Öğün atlama , 

şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketimim bu uygulamaların başında yer 
almaktadır. Çocukluk dönemimde bu hatalı beslenme uygulamaları ileriki yaşlardaki kalp 
hastalıkları , yüksek tansiyon ve şişmanlık gibi hasalıklar için temel risk faktörü 
oluşturulmaktadır. Bu nedenle alışkanlıkların oluştuğu bu dönemde çocuklarımız sağlıklı 
beslenme konusunda bilinçlenmelerin ve yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamak amacı ile “Sağlıklı Beslenme, Sağılıklı Çocukluk; Sağlıklı 
Çocukluk ise Sağlıklı Yetişkin Demektir” sloganıyla bu eğitim programı başlatılmıştır. 

 

HEDEFLER: 
İlimizde ilk öğretim okullarında okuyan öğrencinin ve öğretmenlerin sağlıklı beslenme 
konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak, 
Eğitim yoluyla öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde programın yürütülmesini sağlamak, 
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S t r a t e j i k  A m a ç  1 0  
SSUU  SSAANNİİTTAASSYYOONNUU  vvee    İİLLKKÖÖĞĞRREETTİİMM  OOKKUULLUU  SSUU  DDEEPPOOLLAARRIINNIINN  
DDEEZZEENNFFEEKKSSİİYYOONNUU  
1. Projenin amacı çocuk nüfusa sağlıklı su temin etmek ve bu bağlamda suyla bulaşan 

hastalıkların önüne geçmektir. Özellikle çocuk nüfusa sağlıklı su ulaştırılması, hijyen ve 
sağlıklı yaşam için önem arz etmektedir 

 

HEDEFLER: 
1. Fert ,toplum ve çevre sağlığının korunmasında alınacak önlemlerin  en önemlisi  tüketime 

verilen içme ve kullanma sularının sağlıklı olması, 
2. İlimiz genelinde su deposu olan  ilköğretim okulunda su depolarının dezenfeksiyonunun 

yapılması 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 1  
 
AAIIDDSS  VVEE  CCİİNNSSEELL  YYOOLLLLAA  BBUULLAAŞŞAANN  HHAASSTTAALLIIKKLLAARR  KKOONNTTRROOLL  PPRROOGGRRAAMMII    
1. HIV yayılımını önlemek ve AIDS’in sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaktır. 

 

HEDEFLER: 
1. Risk altındaki nüfus öncelikli olmak üzere toplumun AIDS’in bulaşma ve korunma yolları 

hakkında bilgilendirilerek, korunmaya yönelik davranışların benimsetilmesi 
2. Kan ve kan ürünlerinin %100’ünün HIV yönünden kontrolünün sağlanması ve bu yolla 

bulaşların minimuma indirgenmesi 
3. AIDS epidemisinin boyutları hakkında ve halkın AIDS konusundaki bilgi, tutum ve 

davranışını gösteren güncel ve güvenilir bilgilerin sağlanması 

 
STRATEJİLER:  
11..  KKiittllee  iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıı  vvaassııttaassııyyllaa  ttoopplluummaa  yyöönneelliikk  ggeenniişş  eeğğiittiimm  kkaammppaannyyaallaarrıınnıınn  

ddüüzzeennlleennmmeessii  
22..  HHIIVV//AAIIDDSS  kkoonnuussuunnuunn  ookkuullllaarrddaa  vveerriilleenn  ssaağğllııkk  eeğğiittiimmiinniinn  bbiirr  ppaarrççaassıı  oollaarraakk  ddeerrss  

pprrooggrraammıınnaa  aallıınnmmaassıı  vvee  öörrggüünn  eeğğiittiimmddee  yyeerr  aallmmaassıı  
33..  ÜÜnniivveerrssiittee  ööğğrreenncciilleerrii,,  ookkuull  ddıışşıı  aaddoolleessaann  vvee  ggeennçç  yyeettiişşkkiinnlleerr,,  mmeesslleekk  ggrruuppllaarrıı,,  

mmaahhkkuummllaarr,,  aasskkeerrlliikk  ggöörreevviinnii  yyaappaannllaarr,,  ttoopplluumm  lliiddeerrlleerrii  vvee  ddaavvrraannıışş  öözzeelllliikklleerriinnee  bbaağğllıı  
oollaarraakk  ddaahhaa  ffaazzllaa  rriisskk  aallttıınnddaa  kkaabbuull  eeddiilleenn::  ddaammaarrddaann  uuyyuuşşttuurruuccuu  kkuullllaannaannllaarr,,  hhaayyaattıınnıı  
ffuuhhuuşşllaa  kkaazzaannaannllaarr  iillee  bbuunnllaarrıınn  mmüüşştteerriilleerrii,,  hhoommoosseekkssüüeelllleerr  ggiibbii  rriisskk  ggrruuppllaarrıınnaa  yyöönneelliikk  
öözzeell  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  ddüüzzeennlleennmmeessii  

44..  AAIIDDSS  ddaannıışşmmaannllııkk  ssiisstteemmiinniinn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  
55..  KKaann  bbaannkkaallaarrıınnddaa  bbaağğıışşllaannaann  kkaannllaarrıınn  HHIIVV  yyöönnüünnddeenn  ttaarraannmmaassıı  vvee  ttaarraammaa  iişşlleemmiinniinn  

ssüürreekklliilliiğğiinniinn  ggaarraannttii  eeddiillmmeessii  
66..  KKaann  bbaannkkaallaarrıınnddaa  ssaağğllııkkllıı  kkiişşiilleerrddeenn  oolluuşşaann  ddüüzzeennllii  kkaann  ddoonnöörr  lliisstteelleerrii  oolluuşşttuurruullaarraakk  vvee  

kkaann  bbaağğıışşıı  kkaammppaannyyaallaarrıı  ddüüzzeennlleenneerreekk,,  yyeetteerrllii  kkaann  ssttooğğuunnuunn  hheerr  zzaammaann  hhaazzıırr  
bbuulluunnmmaassıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı  

77..  KKaann  ttrraannssffüüzzyyoonnllaarrıınnıınn  hhaayyaatt  kkuurrttaarrııccıı  dduurruummllaarr  ddıışşıınnddaa  aassggaarriiyyee  iinnddiirriillmmeessii    
88..  VVaakkaa  bbiillddiirriimmlleerriinniinn  eekkssiikkssiizz  vvee  uussuullüünnee  uuyygguunn  yyaappııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  hheerr  kkeessiimmddee  ggöörreevvllii  

ssaağğllııkk  ppeerrssoonneelliinniinn  AAIIDDSS  ssüürrvveeyyaannssıı  kkoonnuussuunnddaa  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  
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S t r a t e j i k  A m a ç  1 2  
  
TTEEMMEELL  SSAAĞĞLLIIKK  HHİİZZMMEETTLLEERRİİ  YYOOLLUUYYLLAA  ÇÇOOCCUUĞĞUUNN  PPSSİİKKOOSSOOSSYYAALL  
GGEELLİİŞŞİİMMİİNNİİNN  DDEESSTTEEKKLLEENNMMEESSİİ  PPRROOJJEESSİİ  
1. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yürütülmekte olan fiziksel gelişim ve ev 

ziyareti çalışmalarına gebe, bebek ve çocukların fiziksel sağlıkları yanı sıra psikolojik ve 
sosyal gelişimlerini de entegre ederek sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınmasını sağlamak 

 

HEDEFLER: 
1. Gebelik ve loğusalıkta ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukları önlemek, en aza indirmek, 

erken teşhis ve tedavi hizmeti sağlamak 
2. 0-6 yaş dönemimde ortaya çıkabilecek ruhsal ve davranışsal bozuklukları önlemek 
3. Aileleri desteklemek, güçlendirmek ve toplum kaynaklarından yararlanmalarını sağlamak, 

 
STRATEJİLER: 
11..  RRuuhh  ssaağğllıığğıı  vvee  SSoossyyaall  HHaassttaallııkkllaarr  ŞŞuubbeessii    ttaarraaffıınnddaann  iillddee  bbuulluunnaann  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınn  

iişşbbiirrlliiğğii  iillee  ssüürrddüürrüülleecceekkttiirr..  
FALİYETLER: 
22..  AAnnnnee--BBaabbaa  EEll  KKiittaabbıınnıınn,,  kkoorruuyyuuccuu  mmeessaajjllaarrıı  iiççeerreenn  aaffiişşlleerriinn,,  ggeebbee  rruuhh  ssaağğllıığğıı  kkoonnuulluu  bbiirr  

vviiddeeoo  kkaasseettiinn  vvee  GGAAPP  TTVV  pprrooggrraammllaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  kkoorruuyyuuccuu  rruuhh  ssaağğllıığğıı  pprrooggrraammıınnıınn  
yyaappııllmmaassıı    

33..  PPrrooggrraammıı  yyeerriinnddee  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekk  aammaaccııyyllaa,,  iill  eeğğiittiimm  eekkiibbii,,  iilllleerrddee  pprrooggrraammıı  uuyygguullaayyaannllaarr  
vvee  aannnneelleerrllee  ggöörrüüşşmmeelleerr  yyaappmmaakk  üüzzeerree  iill  ggeezziilleerrii  yyaappaaccaakkttıırr  

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 3  
  
KKEENNDDİİ  KKEENNDDİİMMEE  MMEEMMEE  MMUUAAYYEENNEESSİİ  
1. Toplumun meme kanseri konusundaki farkındalığını artırmak 
2. Erken evrede yakalanan meme kanseri olgularının toplam meme kanseri içindeki 

yüzdesini arttırmak 
3. Meme kanserinden ölümleri azaltmak 

 

HEDEFLER: 
1. Toplumun meme kanseri konusunda farkındalığını arttırmak 
2. Kadınlara Kendi  Kendine Meme Muayenesi yapma alışkanlığı kazandırmak 
3. Meme Kanserine karşı halkın duyarlılığını sağlamak 
4. Meme kanserli hastaların yaşam sürelerini uzatmak  ve yaşam kalitelerini yükseltmek 
5. Sağlık Kuruluşlarının (Sağlık Ocakları, Hastaneler, KTEM, KETTM vb.) kullanımını 

arttırmak 
6. 40 yaş üstü kadın nüfusun %90 ının düzenli meme taraması yapılması 

 
STRATEJİLER: 
11..  FFaarrkkıınnddaa  llıığğıınn  aarrttttıırrııllmmaassıı  
22..  EErrkkeenn  ttaannıı  mmeerrkkeezzlleerriinnddeenn  yyaarraarrllaannmmaa  yyüüzzddeessiinniinn  aarrttıışşıı  
33..  KKaannsseerr  EErrkkeenn  TTeeşşhhiiss  vvee  TTaarraammaa  MMeerrkkeezzlleerrii    vvee  KKaannsseerr  TTaarraammaa  vvee  EEğğiittiimm  

MMeerrkkeezzlleerriinnddeekkii    bbaaşşvvuurruu  aarrttıışşıı  
44..  EErrkkeenn  eevvrree  ttaannııssıı  kkoonnuullaabbiillmmeessii  
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FALİYETLER: 
11..  AAnnnneelleerree  eeğğiittiimm  vveerriillmmeessii  ((DDrr..  eebbee  vveeyyaa  hheemmşşiirree))  
22..  EEvv  ggeezziilleerriinnddee,,  ggeebbee  vvee  bbeebbeekk  iizzlleenniimmiinnddee  bbiirreeyysseell  eeğğiittiimm  vveerriillmmeessii  
33..  AAnnaa  ÇÇooccuukk  SSaağğllıığğıı  vvee  AAiillee  PPllaannllaammaassıı  MMeerrkkeezzlleerriinnddee,,  bbuu  pprrooggrraammıınn  eenntteeggrree  eeddiillmmeessii  
44..  HHaallkk  EEğğiittiimm  KKuurrssllaarrıınnddaakkii    eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnaa    eenntteeggrree  eeddiillmmeessii  
55..  KKööyylleerrddee  kkoonnuunnuunn  iişşlleennmmeessii  

 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 4  
  
KKAANNSSEERR  EERRKKEENN  TTEEŞŞHHİİSS  VVEE  TTAARRAAMMAA  MMEERRKKEEZZİİ  PPRROOJJEESSİİNNİİNN  
GGEELLİİŞŞTTİİRRİİLLMMEESSİİ  
1. Meme, over, cerviks ve cilt kanserlerinden kaynaklanan ölümlerin azaltılmasıdır. 
 

HEDEFLER: 
1. 65 yaş üstü kanserde %10 azalma sağlanması 
2. Akciğer kanserinde %10 azalma sağlanması 
3. 40 yaş üstü kadın nüfusun %90 ının düzenli meme taraması yapılması 
4. Erken tanısı mümkün kanserde tanı evresinin azaltılmasıdır. 

 
STRATEJİLER: 
11..  SSiiggaarraa  iillee  ssaavvaaşşaa  aağğıırrllııkk  vveerriillmmeessii  
22..  KKaannsseerr  ttaarraammaallaarrıınnddaa  vvee  mmaammooggrraaffii  ttaarraammaa  ssaayyııssıınnddaa  aarrttıışş  ssaağğllaannmmaassıı  
33..  KKaayyııttllaarrıınn  ggüüççlleennddiirriillmmeessii  
44..  TToopplluummuunn  bbeesslleennmmee  kkoommppoozziissyyoonnuunnddaa  ddüüzzeellmmee  ssaağğllaannmmaassıı;;  MMeeyyvvee  vvee  sseebbzzee  ttüükkeettiimmiinnddee  

aarrttıışş,,  SSüütt  vvee  ssüütt  üürrüünnüü  ttüükkeettiimmiinnddee  aarrttıışş,,  FFaasstt  ffoooodd  ttüükkeettiimmiinnddee  aazzaallmmaa,,  hhaayyvvaannssaall  yyaağğ  
ttüükkeettiimmiinnddee  aazzaallmmaa  

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 5  
 
TTBBCC  KKOONNTTRROOLL  PPRROOGGRRAAMMII  
1. Verem hastalığının görülme oranını azaltmak ve ilaca dirençli hastalar gelişmesine engel 

olmaktır. 
2. Verem hastalığının kontrol altına alınması 
 

HEDEFLER: 
1. Hastaların erken tanı ve tedavisi 
2. Direk gözlem altında  tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması 

 
STRATEJİLER: 
11..  TTeessppiitt  eeddiilleenn  vveerreemm  hhaassttaallaarrıınnıınn  eerrkkeenn  ttaannıı  vvee  tteeddaavviissii  
22..  VVeerreemm  hhaassttaallaarrıınnıınn  eerrkkeenn  ttaannıınnmmaassıı,,  tteemmaassllıı  vvee  rriisskk  ggrruuppllaarrıınnıınn  ttaarraannmmaassıı  vvee  

sseemmppttoommlluullaarrıınn  tteessppiittii  
33..  ÇÇooccuukkllaarrıınn  aaşşııllaannmmaassıı  
44..  TToopplluummuunn  eeğğiittiimmii  
55..  PPeerrssoonneell  eeğğiittiimmii  
66..  VVeerreemm  iissttaattiissttiikklleerriinniinn    ttaakkiibbii  
77..  TTbbcc  kkoonnttrrooll  pprrooggrraammıınnıınn    kkeessiinnttiissiizz  yyüürrüüttüüllmmeessii  
88..  TTbbcc  oollgguullaarrıınnıınn  eenn  aazz  %%7700  iinnii  bbuullmmaakk,,  bbuulluunnaann  hhaassttaallaarrıınn  eenn  aazz  %%8855  iinniinn  tteeddaavvii  eettmmeekk  
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FALİYETLER: 
11..  TTüümm  ttbbcc  hhaassttaallaarrıınnıınn  kkaayyııtt  aallttıınnaa  aallıınnmmaassıı,,    
22..  DDGGTTSS’’uunn  yyaayyggıınnllaaşşttıırrııllmmaassıı  
33..  HHiizzmmeett  iiççii  eeğğiittiimmlleerr,,    DDOOTTSS  eeğğiittiimmii,,  RRiisskk  GGrruuppllaarrıınnıınn  eeğğiittiimmiimmii  ggiibbii  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  
44..  CCeezzaaeevvlleerrii,,  yyuurrttllaarr,,  kkuurraann  kkuurrssllaarrıı,,  aasskkeerrii  bbiirrlliikklleerr,,  iişşyyeerrlleerrii  ggiibbii  rriisskk  ggrruuppllaarrıınnıı  ttaarraannmmaassıı  
55..  ÇÇaallıışşaann  ppeerrssoonneelliinn  ggüüvveennlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı  
66..  SSoossyyaall  yyaarrddıımm  kkuurruummllaarrıınnıınn  ddeesstteeğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı  
77..  LLaabboorraattuuaarr  hhiizzmmeettlleerriinniinn  ggüüççlleennddiirriillmmeessii  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 6  
 
SSIITTMMAANNIINN  İİNNTTİİKKAALLIINNIINN  ÖÖNNLLEENNMMEESSİİ  
1. İlimizde dışardan gelebilecek sıtma hastalıklarının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, 

olası salgınların ve buluşların önlenmesidir. 
2. Vektör sivrisineklerle  bulaşan hastalıları önlemek 

 

HEDEFLER: 
1. Sıtma intikalinin olmadığı  ilimizde sürveyans çalışmalarında ağırlık Pasif sürveyansa 

verilmesi, aktif sürveyansın enfekte bölgelere gidip gelenlere yöneltilmesi 
2. Vektör sivrisinek populasyonunu azaltarak sıtma hastalığının yayılmasını önlemek 

 
FALİYETLER: 
11..  SSııttmmaa  hhaassttaallıııııınnıınn  tteeşşhhiissii  vvee  tteeddaavviissii  iillee  hhaassttaallııkk  ggeeççiişşiinniinn  öönnlleennmmeessiinnddee  eenn  öönneemmllii  eettkkeenn  

oollaann  ssüürrvveeyyaannss  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  bbiilliinnççllii  vvee  eettkkiinn  bbiirr  şşeekkiillddee  yyaappııllmmaassıı  vvee  ssüürreekklliilliiğğiinniinn  
ssaağğllaannmmaassıı  tteemmiinn  eeddiilleelleecceekkttıırr..  

22..  PPaassiiff  ssüürrvveeyyaannssıınn  ggüüççlleennddiirriillmmeessii  mmaakkssaaddııyyllaa  ppoolliikklliinniikk  hhiizzmmeettlleerriinnee  bbaaşşvvuurraann  vvee  ssııttmmaa  
bbeelliirrttiilleerriinnee  bbeennzzeerr  ttaarrzzddaa  aatteeşşllii  hhaassttaallııkk  ggeeççiirrmmiişş  şşaahhııssllaarrddaann  kkaann  aallıınnmmaassıı  rruuttiinn  hhiizzmmeett  
hhaalliinnee  ggeettiirriirrlleecceekkttiirr..      

33..  SSiivvrriissiinneekk  vvee  kkaarraassiinneekk  ppooppuullaassyyoonnuunnuunn  aazzaallttııllmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  oollaarraakk  kkiimmyyaassaall,,  bbiiyyoolloojjiikk,,  
vvee  mmeekkaannııkk  mmüüccaaddeellee  yyaappaann  KKuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınn  iinnsseekkttiissiitt  sseeççiimmii  vvee  uuyygguullaammaa  
kkoonnuullaarrıınnddaa  tteekknniikk  yyaarrddıımm  vvee  ddaannıışşmmaannllııkk  yyaappııllccaakkttıırr..  

44..  LLaarrvvaa  mmüüccaaddeelleessıı  yyaazz  aayyllaarrıınnıı  bbeekklleemmeeddeenn  bbaaşşllaattııllmmıışş  oollaaccaakk  vvee  llaarrvvaa  mmüüccaaddeelleelleerriinnddee  
mmaazzoott  kkuullllaannııllmmaammaassıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  AAççııkk  aallaann  vvee  eevv  iiççii  ssiisslleemmeelleerrddee  KKnnoocckk--DDoowwnn  eettkkiillii  
vvee  ssuuddaa  eerriiyyeebbiilleenn  PPyyrreettrrooiidd  ggrruubbuu  iinnsseekkttiissiiddlleerr  tteerrcciihh  eeddiillmmeessii  ssaaııllaannaaccaakkttıırr..  

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 7  
AANNAA  SSAAĞĞLLIIĞĞII  PPRROOGGRRAAMMII  
1. 2010 yılına kadar güvenli annelik yaklaşımınım sağlık hizmetlerinin her aşamasına 

entegre edilmesi, yüksek kalitede hizmet sunumunun sağlanması 
2. Ana sağlığı hizmetlerinde kır kent hizmetlerinde farklılıkların azaltılması 
 

HEDEFLER: 
1. Bütün gebelerin tespiti ve uygun doğum öncesi bakın almalarının sağlanması 
2. Tüm doğumların sağlık kuruluşlarında ve/veya eğitimli personel yardımıyla yapılmasını 

sağlamak 
3. Beslenme anemilerinin %50 azaltılmasını sağlamak 
4. Düşük doğu ağırlıklı bebek oranının azaltılması 
5. Anne ölüm oranlarını sıfırlama ve mevcut durumun korunması amacıyla anne adayları ve 

gebelerin eğitimi 
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S t r a t e j i k  A m a ç  1 8  
  
ÇÇOOCCUUKK  SSAAĞĞLLIIĞĞII  PPRROOGGRRAAMMII  
1. 5 yaş altı çocuk ölüm hızını, bebek ölüm hızını azaltmak 
2. 5 yaş altı çocuklarda ishal ölümlerini en azaltmak 
3. 5 yaş altı çocuklarda ASY enfeksiyonlarına bağlı ölümleri azaltmak 
4. Kır kent hizmetlerinde farklılıkların azaltılması 
5. Yaşamın ilk 6 ayında yalnız anne sütü ile beslenen bebek oranının artırılması 
6. 5 yaş altı çocuklarda beslenme bozukluklarının azaltılması 
7. İyot eksikliği hastalılarının ortadan kaldırmak 
 

HEDEFLER: 
1. 2004 yılı verilerine göre %07,2 olan bebek ölüm oranını %0.5 e düşürülecektir 
2. Personel eğitimi, ve  halk eğitimimler inin devamının sağlanması (NRP, gebe, bebek 

beslenmesi  gibi) 
3. Gebe yıllık izlem oranını 4.68 den 6,00 ya çıkarılması 
4. Bebeğin izlem oranı 7.24 den 8,00e  çıkarılması 
5. Yenidoğan bebeklerden Fenilketonüri kan alım oranını %78 den  %90 çıkarmak 
6. Bebek dostu il projesi kapsamında birinci basamak sağlık kuruluşlarımızdan 8 i 

hastanelerimizden 3 ü bebek dostu sağlık kuruluşu unvanı almıştır. 20010 na kadar tüm 
hastanelerimizin ve ve tüm birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın proje kapsamına 
alınması 

7. İyot yetersizliği ve tuzun iyonlanması projesi kapsamında iyotlu tuz kullanımının 
yaygınlaştırılması ve halk eğitimlerinin yapılması 

8. Demir gibi Türkiye ve bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesi ve kemik 
sağlığının korunması projesi kapsamında hedef nüfusun %90 ına demir ve D vitamini 
desteğinin sağlaması. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  1 9  
  
ÜÜRREEMMEE  SSAAĞĞLLIIĞĞII  PPRROOGGRRAAMMII  
1. Riskli ve istenmeyen gebelikleri önleyerek anne ve bebek ölümlülüğünün azaltılması 
 

HEDEFLER: 
1. Aile planlaması danışmanlık ve yöntem uygulama hizmetlerinin ulaşılabilirliğini 

sağlamak 
2. ÜSEM (üreme sağlığı eğitim merkezi) ve Adolesan merkezlerin kurulması ve bu 

merkezlerden yaralanabilmesi için halkımızın bilgilendirilmesi 
3. Temel sağlık hizmetleri kapsamı içinde birinci basamakta etkili kontraseptif yöntem 

sunumunu sağlamak 
4. Yöntem kullananlar arsında modern kontraseptif kullanımını artırmak 
5. Doğum ve düşük sonrası kontraseptif yöntem uygulamalarının yaygınlaştırılmasını 

sağlamak 
6. Kır kent hizmetlerinde farklılıkların azaltılması 
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S t r a t e j i k  A m a ç  2 0  
SSAAĞĞLLIIKK  AALLTT  YYAAPPIISSIINNII  GGÜÜÇÇLLEENNDDİİRRMMEEKK  
1. Sağlık kurumlarımızda alt yapısını iyileştirmek, basamak sağlık  hizmetlerinde  yapılacak 

yatırımları gerçekleştirmek. 

HEDEFLER: 
1. İkizdere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (Özel Girişim Tarafından) 
2. Pazar – Ardeşen arasında bu bölgeye hizmet verebilecek kapasite ve güçte bir Bölge 

Hastanesi oluşturmak. 
3. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 
4. Ardeşen Işıklı Sağlık Ocağı (Karadeniz Sahil Yolu Üzerinde olduğundan yıkılacak). 
5. Derepazarı, İyidere, Kendirli, İyidere Hazar Sağlık Ocağı inşaatlarına başlanması. 
6. Kalkandere Sağlık Merkezi İnşaatının 2006 Yılı içinde tamamlanması 
7. Fındıklı Sağlık Ocağının yeniden inşaatı. 
8. İl Merkezinde Yeni bir Devlet Hastanesi (400 Yataklı Devlet Hastanesinin, Tıp Fakültesi 

Hastanesine Devri Halinde 82. Yıl Devlet Hastanesinin Yetmeyeceği Düşünüldüğünden) 
veya Dal Hastanesi (Kadın Doğum Gibi) 

9. Ağız Diş Sağlığı Merkezi (Müstakil veya Bir Hastane Bünyesinde) 
10. Acil Sağlık Hizmetlerinin desteklenmesi ve mevcut hastanelerin güçlendirilmesi. 
11. Aile hekimliğinin yaygınlaşması ile ilçelerde temel tahlilleri yapabilecek kapasitede 

laboratuarlar ve kamu sağlığı alt yapısının hazırlanması. 

S t r a t e j i k  A m a ç  2 1  
 
ÇÇEEVVRREE  SSAAĞĞLLIIĞĞII  HHİİZZMMEETTLLEERRİİNNİİ  GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEEKK  
1- Çevreninin korunması ve iyileştirilmesine yönelik sorunları tespit etmek, nedenlerini 

araştırmak, çözümlenmesi için gerekli önlemleri almak, araştırmak ve önerilerde 
bulunmak suretiyle ilin çevre ve yaşam şartlarını yükseltmektir. 

 

HEDEFLER : 
1. Çevreye ilişkin veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturularak, ilin çevre envanteri ve 

istatistik bilgileri içeren veri tabanı oluşturmak 
2. Çevresel risk faktörlerine / unsurlarına ilişkin sağlık etkilenmelerine izlemek, bu 

faktörlerle ilgili riskleri tehditleri ve etkilenmelerin azaltılması ve önlenmesine yönelik 
araştırma ve denetim hizmetlerini planlamak uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde gerekli tedbirler almak ve aldırmak 

3. Hazırlanan plan ve programlar dahilinde hizmetlerin yürütülmesi için gereken 
organizasyonları yaparak hizmetiçi eğitimleri hazırlamak, 

4. Halkın sağlığını tehlikeye düşürecek; afetleri ve çevre değişmelerini izlemek, etkileri 
araştırmak, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil çevre sağlığı hizmetlerinin 
planlanması ve yerine getirilmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak 

5. Hava ,su ve toprak kirlenmesi ile ilgili hizmetleri denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde gerekli tedbirler almak ve aldırmak, 

6. Radyasyon sağlığı ve güvenliği hakkındaki çalışmaları ilgili birim, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek gerekli tedbirleri almak ve aldırtırmak 

7. Doğal kaynakların korunması için pestistlerin ve diğer çevre kirleticilerinin kontrol altına 
alınması, üretilen veya ithal edilen, halk sağlığı alanında kullanıla pestistlerin 
ruhsatlandırılması işlemlerini sağlamak 
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S t r a t e j i k  A m a ç  2 2  
  
İİÇÇMMEE  SSUUYYUU  KKAAYYNNAAKKLLAARRIINNIINN  KKOONNTTRROOLLÜÜ  
1- Toplum sağlığını ilgilendiren içme ve kullanma sularının kalitesini tespit edilmesi ve su 

kirliliğinin önlenmesi amacıyla yer altı ve yerüstü içme suyu kaynaklarının kontrol altında 
tutulması. 

 

 HEDEFLER: 
1. İçme ve kullanma sularının sağlık açısından takibinin yapılması, su kaynakların 

korunması konusunda araştırma, düzenlenme, geliştirme, kontrol ve denetim hizmetlerini 
planlamak, denetlemek,ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli her türlü 
tedbirleri almak ve aldırtırmak 

2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak klorlamanın yeterli ve sürekliliğini sağlamak  
3. 2005 yılı içerisinde İl genelinde yapılan su envanter çalışmalarının sağlıklı olarak 

yürütülmesini sağlamak ve elde edilen envanter sonuçlarının istatistik bilgilerde 
kullanmak  

4. İçme ve kullanma suyu olarak kullanılan kaynak ve mineralli suların ruhsatlandırma ve 
denetimle ilgili işlemlerini yürütmek 

5. İller Bankası tarafından yürütülen içme ve kullanma suları temini konusunda iş birliği 
yapmak, gerekli görüşler oluşturmak 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2 3  
  
OOKKUULL  SSAAĞĞLLIIĞĞII  HHİİZZMMEETTLLEERRİİNNİİ  GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEEKK  
1. Okul sağlığı hizmetleri okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü 

etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması, sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla 
topluma sağlık eğitiminin verilmesinin sağlamak 

 

HEDEFLER:   
1. Öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların 

kazandırılması için öğrencilere yönelik  kısa, orta ve uzun vadeli eğitim programlarının 
planlanması ve bu programların okul yönetimi ile işbirliği içerisinde uygulanması  

2. Okullarda özellikle okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere, bölgesel özellikler 
dikkate alınarak ilgili şubelerle işbirliği yapılarak genel sağlık taramalarının yapılmasının 
sağlanması 

3. Okullardaki içme ve kullanma sularının kalitesinin sürekli olarak izlenmesi, izlenme 
sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin aldırılması, su depolarının periyodik temizliği ve 
dezenfeksiyonunun sağlanması 

4. Okullardaki dersliklerin tuvaletlerin,bahçelerin,kantinlerin ve yemekhanelerin yapılan 
denetimlerle uygun hale getirilmesinin sağlanması 

5. Çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanmasına yönelik 
besinlerin satışının yapılması, güvenli gıdaların tüketime verilmesi, çevrede açıkta gıda 
satışının önlenmesi ile kantin ve yemekhanelerdeki tüm görevlilerin periyodik portör 
muayenelerinin yaptırılması  

6. Yemek servisi bulunan okullarda çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmesine 
yönelik uygun menülerin hazırlatılması 
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S t r a t e j i k  A m a ç  2 4  
  
DDEENNİİZZ  SSUUYYUU  KKİİRRLLİİLLİİĞĞİİNNİİNN  ÖÖNNLLEENNMMEESSİİ  
1- Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla  Avrupa Birliğine üye ülkelerin mevzuatına 

uyumlaştırılması için gerekli çalışmaları yapılarak kirliliğinin izlenmesi ve denetim altına 
alınması 

 

 
HEDEFLER: 
1. Deniz kirliliğinin izlenmesi için önceden tespit edilen noktalardan numune alımı için 

program yapılması 
2. Program dahilinde numune alınarak sonuçların değerlendirilmesi 
3. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak kirliliğin giderilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması ve aldırılması 
4. Alınan numunelerin istatistik bilgiler tutularak bakanlığımıza bilgi verilmesi 
5. Yüzme havuzları ve kaplıcaların havuzlarından gerekli su numunelerinin alınması ve 

takibinin yapılarak kontrol altına alınması 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2 5  
 
HHAAŞŞEERREELLEERRLLEE  MMÜÜCCAADDEELLEE  
1- Halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek ve haşerelere karşı kullanılan 

ilaçların denetimini yaparak  kontrol altına almak 
 

HEDEFLER: 
1. İlaçlama yapılacak iş  yerlerinin denetimi yapılarak ruhsatlandırılmasının yapılması  
2. Bakanlıkla birlikte eğitim programları yapılarak çalışanların eğitilmesi  
3. Haşerelere karşı kullanılan insektisitlerin piyasa kontrolünün yapılması 

 
STRATEJİLER: 
11..  GGeerreekkllii  aarraaçç  vvee  mmaatteerryyaalllleerriinniinn  hhaazzıırrllaannmmaassıı  
22..  EEğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  hhaazzıırrllaannmmaassıı    
33..  DDeenneettiimm  eekkiipplleerrii  oolluuşşttuurraarraakk  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  vvee  

dduuyyaarrllııllıığğıınnıınn  aarrttıırrııllmmaassıı  
44..  EEğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  yyüürrüüttüüllmmeessiinnddee  kkiittllee  iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıınnddaann  ffaayyddaallaannııllmmaassıı  
55..  PPrrooggrraammllaarrıınn  uuyygguullaannmmaassıınnddaa  iihhttiiyyaaçç  dduuyyuulldduuğğuunnddaa  iillggiillii  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrllaa  iişşbbiirrlliiğğii  

yyaappııllmmaassıı    
 
 

S t r a t e j i k  A m a ç  2 6  
 
AAĞĞIIZZ  VVEE  DDİİŞŞ  SSAAĞĞLLIIĞĞII  HHİİZZMMEETTLLEERRİİ  
 

HEDEFLER: 
1. Okul Sağlığı Projesi çerçevesinde Rize il ve ilçelerindeki tüm ilköğretim okullarında 

eğitim ve öğretim gören öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek, diş taramaları 
yapmak, koruyucu diş hekimliği bakımından öğrencilere ağız ve diş hastalıklarının 
önemini anlatmak. 
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2. ilköğretim okullarındaki öğrencilere diş fırçalama alışkanlığının kazandırılarak,diş 
kayıplarını önlemek. 

3. Muayenehane ve diş-protez laboratuarları, diş-protez laboratuarlarının uygun faaliyet 
gösterip, göstermediklerini izlemek, denetimlerini sağlamak, çevre, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, açılış, nakil ve kapanışlarında 
gerekli işlemleri yapmak. 

4. Açılan muayenehane ve diş-protez laboratuarlarını kontrol altında tutmak, ruhsatlı hale 
getirilerek, gayrı yasal işyerlerinin önüne geçmek. 

5. Diş hekimi olmadığı halde diş hekimliği mesleğini ve diş-protez teknisyeni olmadığı halde 
diş-protez teknisyenliği mesleğini gayri yasal olarak icra edenlerle ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği de sağlanarak mücadele etmek. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2 7  
  
KKOORRUUYYUUCCUU  RRUUHH  SSAAĞĞLLIIĞĞII  HHİİZZMMEETTLLEERRİİNNİİ  GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEEKK  
1- Koruyucu ruh sağlık Hizmetlerinin birinci basmak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi, 

tütünün, alkolün, uçucu ve uyuşturucu gibi maddelerin sağlığa zararlarını  önlemeye 
yönelik politikaları uygulamak,  

2- Kronik ruhsal bozukluğu ola hastalara sağlık ocaklarında;ön tanı/tanı konması, gereğinde 
acil müdahale yapılması, gereğinde sevk edilmesi, hastanın bedensel, ruhsal ve sosyal 
durumunun izlenmesi, hasta ve ailesine destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir. 

 

HEDEFLER: 
1. Birinci basmak sağlık kuruluşlarında çalışan pratisyen hekimlerin sık görülen psikiyatrik 

hastalıklar konusunda , tutum ve becerilerinin geliştirilerek bu hastalıkların birinci 
basamakta tanı almalarının ve etkin tedavilerinin sağlanması, ikinci basamak sağlık 
kuruluşlarına sevklerinin azaltılması, 

2. Birinci basamakta sık görülen ruhsal bozuklukların erken teşhis ve tedavilerine yönelik 
çalışmaları yürütmek 

3. Risk gruplarına (çocuk, genç, yaşlı, afetlere maruz kalanlar) yönelik koruyucu ruh sağlığı 
çalışmalarını yürütmek) 

4. Gebe, loğusa ve 0-6 yaş çocuklarının , kronik ruhsal bozuklukları olan bireylerin birinci 
basamakta yapılan izlemlerine psiko-sosyal izlemi entegre edilmesi 

5. Özel gün ve haftalara yönelik faaliyetler planlamak, gerçekleştirmek, değerlendirmek 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2 8  
 
1. Diyaliz Hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 

 
HEDEFLER: 
Diyaliz merkezlerinin denetimlerinin arttırılarak,Tüm hastane ve diyaliz hastalarının yoğun 
olarak bulunduğu bölgelerdeki sağlık merkezlerinde diyaliz ünitelerinin kurulması  ve bu 
merkezlerde çalışan tüm personelin eğitimlerinin programlanması. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  2 9  
 
1. Kan merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 
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HEDEFLER: 
Kan merkezi olmayan hastanelerde kan merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerde çalışan 
tüm personelin eğitimlerinin programlanması. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  3 0  
 
1. Ardeşen-Pazar-Çamlıhemşin İlçelerine hizmet verebilecek düzeyde Bölge Devlet 

Hastanesinin kurulması. 
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7- Çevre ve Orman Hizmetleri 
  
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
İlimizin en önemli çevre sorunları olan Katı atıklar, Tıbbi atıklar, Hava kirliliği, Su kirliliği ve Gürültü 
kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak suretiyle ilimizin çevre ve yaşam standartlarını 
yükseltmek, 
 

HEDEF  
Su kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 2011 yılına kadar ilimizdeki tüm Belediyelerin Atıksu 
Altyapı Sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
22000055  yyııllıı  iiççeerriissiinnddee  iilliimmiizzddeekkii  ttüümm  bbeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıınnddaann  AAttııkkssuu  AAllttyyaappıı  TTeessiisslleerriinnii  
22001111  yyııllıınnaa  kkaaddaarr  ttaammaammllaammaallaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  ssaayyıınn  VVaalliimmiizz  vvee  iillggiillii  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıınnıınn  
kkaarrşşııllııkkllıı  iimmzzaallaarrıı  bbuulluunnaann  ttaaaahhhhüüttnnaammee  iimmzzaallaattııllmmıışşttıırr..  
  İİlliimmiizzddee  bbuulluunnaann  vvee  eevvsseell  vvee  eennddüüssttrriiyyeell  nniitteelliikkllii  aattııkk  ssuuyyuu  oolluuşşaann  ttüümm  tteessiisslleerriinn  uuyygguunn  aarrııttmmaa  
ssiisstteemmlleerriinniinn  kkuurrmmaallaarrıı  vvee  DDeeşşaarrjj  İİzziinn  BBeellggeessii  aallmmaallaarrıı  ssaağğllaannmmaakkttaa  oolluupp  bbuu  ççaallıışşmmaallaarr  
nneettiicceessiinnddee  22000055  yyııllıınnddaa  3311  iişşlleettmmeeyyee  DDeeşşaarrjj  İİzziinn  BBeellggeessii  vveerriillmmiişşttiirr..    
KKaayymmaakkaammllııkkllaarr  vvaassııttaassıı  iillee  MMuuhhttaarrllııkkllaarraa  DDeerree  vvee  IIrrmmaakkllaarraa  vveerriilleenn  eevvsseell  aattııkkllaarrıınn  
ssıızzddıırrmmaassıızz  ffoosssseeppttiikklleerrddee  ttooppllaannmmaassıı  hhuussuussuunnddaa  yyaazzıı  yyaazzııllmmıışş  vvee  JJaannddaarrmmaa  eekkiipplleerrii  vvee  ÇÇeevvrree  
vvee  OOrrmmaann  İİll  MMüüddüürrllüüğğüü  eekkiipplleerriinnccee  ddeenneettiimmlleerr  ssüürrddüürrüüllmmeekktteeddiirr..    

 

HEDEF  
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Katı atıkların düzenli depolanması büyük oranda sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
TTRRAABBRRİİKKAAPP  KKaattıı  AAttııkk  BBiirrlliiğğii  kkuurruullmmuuşş,,  aarraazzii  ttaahhssiissii,,  kkaammuullaaşşttıırrmmaa,,  ÇÇEEDD,,  İİhhaallee  iişşlleemmlleerrii  
ttaammaammllaannmmıışş  vvee  tteessiissiinn  tteemmeellii  aattııllmmıışşttıırr..  
AARRRRİİKKAAPP  KKaattıı  AAttııkk  BBiirrlliiğğii  KKuurruullmmuuşş;;  AArraazzii  ttaahhssiissii,,  kkaammuullaaşşttıırrmmaa,,  ÇÇEEDD  ssüürreeccii  ttaammaammllaannmmıışş  
vvee  iihhaallee  ssüürreecciinnee  ggiirriillmmiişşttiirr..  
 

HEDEF  
Tıbbi Atıkların kaynağından ayrı toplanması ve düzenli bertarafı edilmesi sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
İİll  MMaahhaallllii  ÇÇeevvrree  KKuurruulluunnddaa  22000055  yyııllıınnddaa    iilliimmiizz  ggeenneelliinnddee  bbuulluunnaann  ssaağğllııkk  kkuurruulluuşşllaarrıınnıınn  
üürreettttiikklleerrii  ttııbbbbii  aattııkkllaarrıı  RRiizzee  BBeelleeddiiyyeessii  ttaarraaffıınnddaann  ttooppllaannmmaassıı  vvee  uuyygguunn  bbeerrttaarraaff  iişşlleemmlleerrii  iillee  
bbeerrttaarraaff  eeddiillmmeessii  kkaarraarrıı  aallıınnmmıışşttıırr..    
 

HEDEF  
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilimizde Hava kirliliği ölçüm ağının kurulması sağlanacak. 
Kaçak ve kalitesiz yakıt kullanımı minimuma indirilecek. Emisyona tabi tüm tesislerin 
Emisyon Belgesi alması sağlanacaktır. 
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Faaliyet  
İİlliimmiizzee  HHaavvaa  KKiirrlliilliiğğii  ööllççüümm  iissttaassyyoonnuu  kkuurruullmmaassıı  ççaallıışşmmaallaarrıı  ddeevvaamm  eettmmeekkttee  oolluupp  şşuuaann  iihhaallee  
aaşşaammaassıınnddaaddıırr..  
KKaaççaakk  vvee  kkaalliitteessiizz  yyaakkııtt  kkuullllaannıımmıınnıınn  öönnüünnee  ggeeççiillmmeessii  iiççiinn  22000055  yyııllıı  iiççeerriissiinnddee    İİll  ÇÇeevvrree  vvee  
OOrrmmaann  MMüüddüürrllüüğğüü,,  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıı,,  JJaannddaarrmmaa  KKoommuuttaannllıığğıı  vvee  İİll  EEmmnniiyyeett  MMüüddüürrllüüğğüü  
iillee  yyaappııllaann  oorrttaakk  ddeenneettiimmlleerrddee  iilliimmiizzee  kkaaççaakk  yyaakkııtt  ggiirriişşiinniinn  eennggeelllleennmmeessii  kkoonnuussuunnddaa  bbüüyyüükk  
mmeessaaffee  aallıınnmmıışşttıırr..  
İİlliimmiizzddee  SSııvvıı  vvee  KKaattıı  YYaakkııtt  SSaattıışş  İİzziinn  BBeellggeessii  oollmmaayyaannllaarraa  yyaakkııtt  ssaattıışşıı  yyaassaakkllaannddıı..  BBuu  
kkaappssaammddaa  22000055  yyııllıınnddaa  2288  iişşlleettmmeeyyee  KKaattıı  YYaakkııtt,,  66  iişşlleettmmeeyyee  ddee  SSııvvıı  YYaakkııtt  SSaattıışş  İİzziinn  BBeellggeessii  
vveerriillmmiişşttiirr..  
İİlliimmiizzddee  EEmmiissyyoonnaa  ttaabbii  İİşşlleettmmeelleerriinn  EEnnddüüssttrriiyyeell  KKaayynnaakkllıı  HHaavvaa  KKiirrlliilliiğğiinniinn  KKoonnttrroollüü  
YYöönneettmmeelliiğğii  ççeerrççeevveessiinnddee  EEmmiissyyoonn  BBeellggeessii  aallmmaallaarrıı  iisstteennmmiişş  vvee  22000055  yyııllıı  iiççiinnddee  5511  
iişşlleettmmeenniinn  BB  GGrruubbuu  EEmmiissyyoonn  İİzziinn  BBeellggeessii  aallmmaassıı  ssaağğllaannmmıışşttıırr..  
 

HEDEF 
İlimizde özellikle eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin önüne geçmek 
amacıyla tüm eğlence yerlerinin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi  
Yönetmeliği çerçevesinde ses kontrol cihazı takmaları sağlanacaktır. 

 
Faaliyet  
ÇÇeevvrree  vvee  OOrrmmaann  İİll  MMüüddüürrllüüğğüü,,  EEmmnniiyyeett  MMüüddüürrllüüğğüü  vvee  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıı  iillee  yyaappııllaann  
oorrttaakk  ddeenneettiimmlleerrddee  eeğğlleennccee  yyeerrlleerriinniinn  iillggiillii  yyöönneettmmeelliikk  ççeerrççeevveessiinnddee  sseess  ööllççüümm  cciihhaazzıı  
ttaakkmmaallaarrıı  bbüüyyüükk  oorraannddaa  ssaağğllaannmmıışş..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak. 
 

HEDEF 
Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak amacıyla İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü bünyesinde bilgi işlem merkezi kurulması hedeflenmektedir. 

 
Faaliyet  
İİlliimmiizzddee  bbuulluunnaann  vvee  ÇÇeevvrree  vvee  OOrrmmaann  İİll  MMüüddüürrllüüğğüü  ççaallıışşmmaa  aallaannıınnaa  ggiirreenn  ttüümm  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  
eennvvaanntteerrii  ççııkkaarrııllmmaayyaa  22000055  yyııllıı  iiççeerriissiinnddee  bbaaşşllaannmmıışşttıırr..    
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
 
İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasının sağlanması. 
 

HEDEF  
İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasının önümüzdeki 
5 yıl içerisinde sağlanması. 
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Faaliyet  
11//110000..000000  ööllççeekkllii  ÇÇeevvrree  DDüüzzeennii  PPllaannllaarrıınnıınn  CCooğğrraaffii  BBiillggii  SSiisstteemmlleerrii  YYaarrddıımmıı  iillee  VVeerrii  
TTaabbaannıınnaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  hhaazzıırrllaannmmaassıınnaa  iilliişşkkiinn  DDaannıışşmmaannllııkk  HHiizzmmeett  AAllıımmıı  iişşii  iihhaallee  aaşşaammaassıınnddaa  
bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  4  
Doğu Ladini fidanı yetiştirmek.  
 

HEDEF 
 Yöremize uygun doğu ladini fidan üretimini arttırıp, Rize ve çevre illere fidan dağıtımı 
sağlanması. 

 
Faaliyet  
111155..000000  aaddeett  ddooğğuu  llaaddiinnii  ffiiddaannıı  RRiizzee,,  BBuurrssaa,,  BBaarrttıınn,,  EErrzzuurruumm  vvee  TTrraabbzzoonnaa  ddaağğııttıımmıı  
yyaappııllmmıışşttıırr..  
22..000000  mm22  aallaannaa  ddooğğuu  llaaddiinnii  ttoohhuummuu  eekkiimmii  yyaappııllmmıışşttıırr..    
 
S t r a t e j i k  A m a ç  5  
Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle 
ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. 
 

HEDEF 
Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi .  

 
Faaliyet  
İİlliimmiizzddee  ggeelliirr  aarrttttıırrııccıı  eekkoonnoommiikk  nniitteelliikkllii  pprroojjeelleerrllee  331155..000000  YYTTLL  ffeerrddii  kkrreeddii  kkuullllaannddıırrııllmmıışşttıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak. 
 
HEDEF 
Tahribatlar nedeniyle verimsiz hale gelen orman arazilerini ağaçlandırma çalışmaları ile 
verimli hale getirilmesi. 

 
Faaliyet  
TToopprraakk  mmuuhhaaffaazzaa,,  hhiiddrroolloojjiikk  aammaaççllaarr,,  eesstteettiikk  vvee  rreekkrreeaattiiff  aammaaççllaarrddaa  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeekktteeddiirr..  
İİlliimmiizzddee  yyaappııllaann  aağğaaççllaannddıırrmmaa  ffaaaalliiyyeettlleerrii  11999944’’tteenn  iittiibbaarreenn,,  GGüünneeyyssuu,,  ÇÇaayyeellii,,  İİkkiizzddeerree,,  
HHeemmşşiinn,,  FFıınnddııkkllıı  vvee  AArrddeeşşeenn’’ddee  oollmmaakk  üüzzeerree  ttooppllaamm  11..005522  HHaa..  aallaannddaa  aağğaaççllaannddıırrmmaa  
ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappııllmmıışşttıırr..    
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
Av ve Yaban Hayatına en az zarar  verecek şekilde avcıların eğitilmesi ve  halkın bilinçlendirilmesini 
sağlamak. 
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HEDEF 
Av-Yaban hayatı ile ilgili Avcı Dernek üyelerine güncel sorunları bildirmek, üyelerle eğitim 
çalışmaları yapmak. 

 
Faaliyet  
22000055  yyııllıınnddaa  DDooğğaa--AAvvccııllııkk  vvbb..  aallaannllaarrllaa  iillggiillii  ddeerrnneekklleerrllee  oorrttaakk  oollaarraakk  ssoossyyaall  eettkkiinnlliikklleerr  vvee  
eeğğiittiimm  sseemmiinneerrlleerrii  ddüüzzeennlleennmmiişşttiirr..  
 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  7  
Kaçkar Dağları Milli Park ının doğal ve estetik güzelliklerini gelecek nesillere  taşınabilmesi için koruma-
kontrol ve dengeli kullanımının sağlanması. 
 

HEDEF 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan, Kaçkar Dağları Milli Park 
sahasının (UDGP) Uzun Devreli Gelişme Planının bir an önce tamamlanmasını sağlamak. 

 
S t r a t e j i k  A m a ç  8  
 
Rize ilinde kurumla ilgili ilişkide olan insanların sorunlarının çözümlenmesi ve iyi iletişim sağlanması.  
 

HEDEF 
Kaçkar Dağları Milli Park sahası içindeki 11 köy ve 44 yaylada yaşayan insanların sosyo-
ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamak için eko turizmin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak. 
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8- Köye Yönelik Altyapı Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 
İlimizde envanter kayıtlarında yer alan köy yollarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde günümüz 
standartlarına uygun,  çevreyle uyumlu, her mevsim hizmet verecek hale getirmek. 
 
HEDEF  
1- Yol ağımızda yer alan yaklaşık 500 km. ham yolun yapılması, stabilize, asfalt, 
beton kaplama çalışmalarına devam edilerek ve sanat yapılarının tamamlanması. 
2- Batum Rize Demir Yolunun Programına Alınması 
3- Rize Erzurum Ovit Geçidinin Yıl Boyu Açık Tutulması 
4- Rize Fındıklı Arvin Yusufeli ve Heşin İspir Yollarını Programa Alınması 
 
Faaliyet  
İİşş  mmaakkiinneessii  kkaappaassiitteemmiizz  ggöözz  öönnüünnee  aallıınnaarraakk  yyııllllııkk  oollaarraakk  nnüüffuuss  bbaarrıınnddıırraann  üünniitteelleerree  öönncceelliikk  
vveerriillmmeekk  üüzzeerree  7755  kkmm..  hhaamm  yyoolluunn  uullaaşşıımmaa  aaççııllmmaassıı  ssaağğllaannaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
KKööyy  vvee  üünniittee  mmeerrkkeezzlleerrii  ddiikkkkaattee  aallıınnaarraakk  yyııllddaa  110000  kkmm..  yyoolluu  ssttaabbiilliizzee  kkaappllaannmmaassıı  yyaappııllaaccaakkttıırr.. 
 
Faaliyet  
ÖÖnncceelliikkllee  ggrruupp  kkööyy  yyoollllaarrıınnddaann  bbaaşşllaannmmaakk  üüzzeerree  yyııllllııkk  5500  kkmm..  bbeettoonn  yyooll  kkaappllaammaassıı  vvee  5500  kkmm..  
pplleenntt  mmiixx  aassffaalltt  yyooll  kkaappllaammaassıı  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
Faaliyet  
YYooll  yyaappıımm  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızzaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  yyııllddaa  44  aaddeett  kkööpprrüü  iillee  iihhttiiyyaaccaa  ggöörree  yyeetteerrii  kkaaddaarr  225500  
mmtt..  mmeennffeezz  vvee  22000000  mm33  iissttiinnaatt  dduuvvaarrıı  ggiibbii  ssaannaatt  yyaappııllaarrıı  yyaappııllaaccaakkttıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
İlimizde içme suyu olmayan köyümüz yoktur. Ancak yetersiz içme suyuna sahip veya ekonomik 
ömrünü tamamlamış tesislerin yeniden yapılması olarak faaliyetlerimiz planlanmaktadır. 
 
HEDEF  
2005 yılı sonu itibarı ile envanter kayıtlarımıza göre 50 köyümüzün içme suyu 
yetersizdir ve bu sorunun çözümlenmesi hedeflenmektedir.  
 
Faaliyet  
HHeerr  yyııll  1100  kkööyyüümmüüzzüünn  iiççmmee  ssuuyyuu  ssoorruunnuu  oollaann  vveeyyaa  eekkoonnoommiikk  öömmrrüünnüü  ddoolldduurrmmuuşş  tteessiisslleerr  
uuyygguunn  bbiirr  pprroojjee  ddaahhiilliinnddee  iihhaallee  eeddiilleerreekk  ssoorruunn  ççöözzüümmlleenneecceekkttiirr..  
 
Faaliyet  
KKööyylleerriimmiizzee  aaiitt  yyaakkllaaşşııkk  3300  aaddeett  mmüünnffeerriitt  üünniitteenniinn  ssoorruunnllaarrıı  iissee  iiççmmee  ssuuyyuu  tteessiissii  iiççiinn  ggeerreekkllii  
tteekknniikk  yyaarrddıımm  yyaappııllaarraakk  vvee  mmaallzzeemmee  tteemmiinn  eeddiilleerreekk  iişşççiilliiğğiinn  vvaattaannddaaşşllaarr  ttaarraaffıınnddaann  
kkaarrşşııllaannmmaassıı  yyoolluu  iillee  ççöözzüümmee  kkaavvuuşşttuurruullaaccaakkttıırr..YYııllllııkk  bbaaşşvvuurruu  ssaayyııssıınnaa  ggöörree  ççaallıışşmmaa  
yyaappııllaaccaağğıınnddaann  üünniittee  ssaayyııssıı  yyaakkllaaşşııkk  oollaarraakk  vveerriillmmeekktteeddiirr..  
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Faaliyet  
AAyyrrııccaa  hheerr  yyııll  sseell,,  hheeyyeellaann  vv..bb..  sseebbeepplleerrllee  iiççmmee  ssuuyyuu  hhaattllaarrıımmıızzddaa  aarrıızzaallaarr  mmeeyyddaannaa  
ggeellmmeekktteeddiirr..BBuu  aarrıızzaallaarr  tteeşşkkiillaattıımmıızz  ttaarraaffıınnddaann  ttaammiirr  eeddiillmmeekktteeddiirr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
İlimizde atıksu-kanalizasyon tesisi bulunan köy sayısı azdır. Arazi şartları dolayısıyla köylerimizde düzenli 
kanalizasyon tesisleri yapmak çok zordur. Ancak ülkemizde nadir temiz kalmış akarsularımızın ve 
çevrenin kirlenmemesi için bu tesisler yapılmalıdır. Ayrıca kırsal alanda yaşayanların hayat standartlarını 
yükselterek göçün önüne geçilmelidir. 
 
HEDEF  
Önceliği tespit edilerek yılda her ilçeye 2 adet çevreye duyarlı kanalizasyon tesisi 
yapılacaktır. 
 
Faaliyet  
YYııllddaa  yyaakkllaaşşııkk  1155  kkööyyüümmüüzzüünn  kkaannaalliizzaassyyoonn  vvee  aattııkkssuu  tteessiisslleerriinniinn  kkaappssaammllıı  pprroojjeelleerrii  
hhaazzıırrllaannaarraakk  iihhaallee  yyoolluuyyllaa  iinnşşaa  eettttiirriillmmeessii  
 
Faaliyet  
AArraazzii  şşaarrttllaarrıı  vvee  ddaağğıınnııkk  yyeerrlleeşşiimm  ddoollaayyııssııyyllaa  kkaappssaammllıı  pprroojjee  hhaazzıırrllaannaammaayyaann  kkööyylleerriimmiizzee  iissee  
iişşççiilliiğğiinnii  ttaaaahhhhüütt  eettmmeelleerrii  dduurruummuunnddaa  ttaalleepplleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  mmaallzzeemmee  yyaarrddıımmıı  yyaappııllmmaassıı  
ppllaannllaannmmaakkttaaddıırr..    



 55

 

9 – Kırsal Kalkınma ve Tarım Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
İlimizdeki  organik tarıma uygun olan alanlarda organik tarımın yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 
 

HEDEF:  
İlimizin organik tarım faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve ürün çeşitliliğini artırarak 
toplam organik tarım üretimini 5 yılda % 20 oranında artırmak. 

  
Faaliyet :   
- Organik tarım uygulama esasları hakkında çiftçi toplantıları yapılacak.  
- İlimizde organik üretim yapan çiftçilere yönelik TV programları hazırlanacak. 
- İlimizde üretimi yapılabilecek Organik tarım ürünlerin tespit edilerek çiftçilere tanıtımı 
yapılacak. 

 
Strateji: Yürütülecek organik tarım faaliyetleri, Müdürlüğümüzde görevli Organik Tarım 
Timleri ile Sertifikasyon  kuruluşları ve çiftçiler arasında koordineli olarak gerçekleşecektir. 
 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
Çay bahçelerinin verimliliğinin artırılması.  
 
 

HEDEF:  
- Ekonomik ömrünü doldurmuş olan ve eğimi % 10’un altında olan çay bahçelerinin 
söktürülerek daha verimli çeşitlerle yeni bahçelerin kurulmasını teşvik etmek. 

  
Faaliyet :   
- Sökülen çay bahçelerinin yerine daha verimi yüksek çeşitlerin tavsiye edilecek. 
- Ekonomik ömrünü doldurmuş çay bahçelerinin sökülmesini teşvik edilecek.  
- Gübreleme teknikleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 
 
Strateji:  
- Verimi yüksek çeşitlerin tespitinde Çaykur Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır. 
 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
Meyveciliğin Geliştirilmesi.  
 

HEDEF:  
- İlimizdeki  toplam kivi üretimini beş yılda % 50 oranında arttırmak. 
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Faaliyet :  
- Mevcut kivi bahçelerinin verimini artırmak için budama, gübreleme bakım vb. konularda   
  çiftçilere eğitim semineri verilmesi.  
- Eğimi % 6’nın altındaki arazilerde kivi üretiminin teşvik edilmesi. 
- Çiftçilerin eğitilmesinde yazılı ve görsel basından azami derecede faydalanılması. 
 

HEDEF:  
- İlimizdeki  toplam kokulu üzüm üretimini beş yılda % 20 oranında arttırmak. 

  
Faaliyet :  
 - Mevcut kokulu üzüm bahçelerinin verimini artırmak için budama, gübreleme bakım vb.  
    konularda  çiftçilere eğitim semineri verilmesi.  
- Eğimi % 6’nın altındaki arazilerde kivi üretiminin teşvik edilmesi. 
- Çiftçilerin eğitilmesinde yazılı ve görsel basından azami derecede faydalanılması. 
- Kokulu üzümden elde edilebilecek ürün çeşitliliğin sağlanması. 
 

HEDEF:  
- İlimizde kapama bahçeleri kurmak suretiyle bodur meyveciliğin üretimini teşvik 
etmek.  

 
 Faaliyet :  
- Mevcut  bodur meyve bahçelerinin  budama, gübreleme bakım vb. konularda   
   çiftçilere eğitim semineri verilmesi.  
-Çiftçilerin kapama meyve bahçeleri kurması konusunda teşvik edici programların yazılı ve    
  görsel basından faydalanılması. 
 
Strateji:  
- Konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri (Kooperatifler,Ziraat Odaları ve Üretici Birlikleri) ile 
işbirliği içinde olmak. 
- Halk Eğitim Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yapılarak eğitim kursları düzenlemek. 
 

HEDEF:  
- İlimizde yöremize uyum sağlayan meyvelerin üretimini teşvik etmek. 
 
Faaliyet :  
- İlimizde yetişen Satsuma cinsi mandalin, demir elması ve yöremize uygun olan diğer meyve 
çeşitlerinin fidan üretiminin teşvik edilmesi. 
- Çiftçilere bu konuda eğitim verilmesi. 
 
Strateji:  
- Konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri (Kooperatifler,Ziraat Odaları ve Üretici Birlikleri) ile 
işbirliği içinde olmak. 
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S t r a t e j i k  A m a ç  4  
Hayvancılığın Geliştirilmesi.  
 
HEDEF:  
- Süt sığırcılığını geliştirmek. 
 
Faaliyet: 
- İlimiz iklim ve coğrafik yapısına uygun dayanıklı ve süt verimi yüksek ırkların tercih 
edilmesi için eğitim ve yayım çalışmaları yapmak.   
- Çiftçileri yetiştiricilik konusunda bilinçlendirmek için çiftçi toplantıları düzenlemek. 
   

HEDEF:  
- Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek. 

 
Faaliyet:  
- İlimiz iklim ve coğrafik yapısına uygun dayanıklı ve süt verimi yüksek ırkların tercih 
edilmesi için eğitim ve yayım çalışmaları yapmak.   
- Çiftçileri yetiştiricilik konusunda bilinçlendirmek için çiftçi toplantıları düzenlemek. 
 

HEDEF:  
- Arıcılığın geliştirilmesi. 
 
Faaliyet:  
- Ana arı üretimini artırmak. 
- Çiftçileri arı hastalıkları konusunda bilinçlendirmek. 
- Arıcılık ile ilgili çiftçilere eğitim semineri vermek. 
- Arıcılık yapan üreticiler ürettikleri balların patent ve marka almaları konusunda 
bilgilendirmek. 
 
Strateji:  
- Arıcılık  ile ilgili liflet, broşür ve afişlerin basılması, çiftçiyi bilinçlendirici TV 
programlarının hazırlanması. 
- Halk Eğitim Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yapılarak eğitim kursları düzenlemek. 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  5  
Su ürünleri üretimini geliştirilmesi.  

 
HEDEF:  
- İçsulardaki su ürünleri üretimini artırmak. 

 
Faaliyet:  
- Yetiştiriciliğe uygun akarsuların ve türlerin tespit edilmesi 
- Yetiştiricilik teknikleri konusunda müteşebbislerin bilinçlendirilmesi.  
- Balık yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda üreticileri bilgilendirmek. 
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 Strateji: 
-Halk Eğitim Müdürlükleri ve Su Ürünleri Yetiştiricilik tesislerinin sahipleri ile koordinasyon 
sağlanarak eğitim çalışmaları düzenlemek. 

 
HEDEF:  
- Su Ürünleri Kooperatifi bulunmayan bölgelerde kooperatif kurulmasını teşvik etmek, 
kurulmuş olan kooperatiflerede su ürünleri yetiştiricilerin üye olmalarını sağlamak. 

 
Faaliyet:  
- Kooperatiflerin yetiştiriciler faydalarını anlatmak. 
 Strateji: 
-Su ürünleri yetiştiriciliği ve kooperatifleşmenin önemini anlatmaya yönelik yerel toplantıları, 
eğitim seminerleri düzenlemek, afiş, liflet dağıtmak. Görsel ve yazılı basın yoluyla daha geniş 
kitlelerin katılımını sağlamak. 
 

HEDEF:  
- Denizde yüzer ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği teşvik etmek ve tür sayısını artırmak. 

 
Faaliyet:  
- Denizde yetiştiriciliğe uygun sahaları belirlemek.   
- Yetiştiriciliği yapılabilecek alternatif türleri tespit etmek.  
- İlimizde kullanılabilecek özellikte ağ kafes sistemlerini tespit ederek kullanılmasını teşvik 
etmek. 
 
Strateji:  
-Yetiştiricilikle ilgili liftlet, broşür, afiş bastırılması, konunun öneminin yazılı ve görsel basın 
aracılığı ile müteşebbislere aktarılması.  
- Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile Rize Su Ürünleri Fakültesi ile 
koordineli çalışılması. 
- Halk Eğitim Müdürlükleri ve Su Ürünleri Yetiştiricilik tesislerinin sahipleri ile koordinasyon 
sağlanarak eğitim çalışmaları düzenlemek. 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
Su  ürünleri istihsal sahalarındaki su kirliliği tespitinin yapılması.  
 

HEDEF: 
 - Denizde ve derelerde su kirliliğini ve kirletici nedenleri tespit etmek ve kirliliği 
önlemek. 
 
Faaliyet: 
- Denizde ve derelerde su kirliliğini tespitine yönelik analiz çalışmaları yapmak. 
- Kirlilik açısından kritik kontrol noktalarını tespit ederek gerekli önlemleri almak bu 

konuda halkı bilinçlendirmek. 
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Strateji:  
Su kirliliği ile  ilgili liftlet, broşür, afiş bastırılması, konunun öneminin yazılı ve görsel basın 
aracılığı ile halka aktarılması. Trabzon  Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile Rize Su 
Ürünleri Fakültesi ile koordineli çalışılması. 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  7  
Laboratuar Hizmetlerinin Artırılması.  
 

HEDEF: 
 - Gıda, toprak ve su ürünleri konularında gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak. 
 
Faaliyet: 
- Bazı gıda ürünleri ile ilgili analizleri yapabilecek düzeyde araç-gereç temin etmek. 
- Su ve toprak analizleri ile ilgili araç ve gereçleri temin etmek. 
 
Strateji:  
Araçları temin etme konusunda İl Özel İdare Müdürlüğü, ve Sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
içinde olunması.  
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10 - Gençlik ve Spor Hizmetleri 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  1  
 
Dernekler kanununa göre ülke genelinde açılmakta olan okul spor kulüplerinin il bazında sayısını 
arttırmak. 
 

HEDEF  
İl ve İlçelerdeki okullara okul spor kulüpleri hakkında bilgiler vermek suretiyle 
oluşumu hızlandırmak 
Faaliyet  
İİll  vvee  İİllççeelleerrddeekkii  ppeerrssoonneelllleerriimmiizz  vvaassııttaassııyyllaa  ookkuull  yyöönneettiimmlleerrii  iillee  iilliişşkkii    kkuurrmmaakk 
 
Faaliyet  
OOkkuull  ssppoorr  kkuullüüpplleerriinniinn  ttüüzzüükk  öörrnneekklleerriinnii  bbiillggiissaayyaarr  oorrttaammıınnddaa  mmaattbbuu  eevvrraakk  oollaarraakk  iillggiillii  ookkuull  
yyöönneettiimmlleerriinnee  vveerriillmmeessii  
 
HEDEF  
Kurulacak okul spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır. 

 
Faaliyet  
KKuurruullaann  ssppoorr  kkuullüüpplleerriinnee  iihhttiiyyaaççllaarrıı  ddooğğrruullttuussuunnddaa  İİll  MMüüddüürrllüüğğüü  bbüünnyyeessiinnddee  mmaallzzeemmee  
yyaarrddıımmıınnddaa  bbuulluunnuullaaccaakkttıırr..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  2  
 
Halkla sporu ve diğer sosyal aktiviteleri optimum seviyede buluşturmak, katılımı mümkün olan en 
yüksek seviyeye çıkarmak. 
 
HEDEF  
İlimizdeki sporcu sayısını arttırarak gençlerin boş zamanlarında kötü alışkanlıklar 
edinmesini engellemek 
 
Faaliyet  
FFaahhrrii  aannttrreennöörr  ssaayyııssıınnıı  aarrttttıırraarraakk  ffaarrkkllıı  ssppoorr  ddaallllaarrıınnddaa  kkuurrssllaarr açmak 
 
Faaliyet  
İİll  ççaappıınnddaa  ttuurrnnuuvvaallaarr  ddüüzzeennlleemmeekk  ssuurreettiiyyllee  hhaallkkıınn  ssppoorraa  oollaann  iillggiissiinnii  aarrttttıırrmmaakk..  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  3  
 
Federasyonların Uluslar arası ve Ulusal faaliyetlerinin ilimizde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılması  
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HEDEF  
Federasyonların  Uluslar arası ve Ulusal faaliyetlerinin ilimizde yapılması ilimizin 
tanıtımı açısından çok yararlı olacaktır. 
Faaliyet  
FFeeddeerraassyyoonnllaarrıınn  yyııllllııkk  ffaaaalliiyyeett  pprrooggrraammllaarrıı  iinncceelleenniipp  iilliimmiizzddee  yyaappııllaabbiilleecceekk  oollaannllaarrıınnıınn  tteessppiitt  
eeddiilleerreekk  bbuu  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  iilliimmiizzddee  yyaappııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  ggiirriişşiimmlleerrddee  bbuulluunnuullmmaassıı..  
Faaliyet  
BBuu  ttiipp  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  yyaappııllaabbiillmmeessiinnddee  yyaarrddıımmccıı  oollaabbiilleecceekk  ddiiğğeerr  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrllaa  tteemmaassaa  
ggeeççiillmmeessii  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  4  
 
Halkın spora olan ilgisini artırmak için tesislerden en iyi şekilde yararlanmak  
 
HEDEF  
İl ve İlçelerde bulunan tesislerin eksiklerinin tespit edilmesi 
Faaliyet  
İİllççeelleerrddee  bbuulluunnaann  yyaarrıımm  kkaallmmıışş  yyaattıırrıımmllaarrıınn  ttaammaammllaannmmaassıı  iiççiinn  ggeerreekkllii  ççaallıışşmmaallaarrıınn  yyaappııllmmaassıı  
 
Faaliyet  
MMeevvccuutt  oollaann  tteessiisslleerrddee  ppeerrssoonneell  aaççıığğıınnıınn  hhiizzmmeett  aallıımmıı  iillee  kkaappaattııllmmaassıı  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  5  
 
Halkımızın boş zamanlarını geçirecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir spor kompleksinin 
yapılması  
 

HEDEF  
İlimiz merkezinde uygun alanda olimpik bir yüzme havuzu yapılması 

 
Faaliyet  
İİlliimmiizz  bbeelleeddiiyyeessiiyyllee  oorrttaakk  bbiirr  pprroojjee  ççaallıışşmmaassıı  yyaappııllaarraakk  uuyygguunn  bbiirr  aallaannıınn  bbeelliirrlleennmmeessii  
 
Faaliyet  
Yapılacak olan tesisin ihalesinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün imkan 
ve olanakları ile karşılanması 
 
S t r a t e j i k  A m a ç  6  
 
İlimizde turizmin 12 ay boyunca yapılabilmesi için uygun spor dallarından yararlanma 
 
HEDEF  
Çamlıhemşin Ayder – Ovit yaylalarında uygun bir yerde kayak merkezi  
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Faaliyet  
İİll  öözzeell  iiddaarreessii,,  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  İİll  MMüüddüürrllüüğğüü,,  ÇÇaammllııhheemmşşiinn  bbeelleeddiiyyeessii  bbiirrlliikkttee  oorrttaakk  bbiirr  pprroojjee  
oolluuşşttuurrmmaassıı  
 
Faaliyet  
İİllggiillii  pprroojjee  iiççiinn  GGeennççlliikk  SSppoorr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüünnccee  vvee  TTuurriizzmm  BBaakkaannllıığğıınnccaa    ffiinnaannss  
ssaağğllaannmmaassıı  
 
S t r a t e j i k  A m a ç  7  
 
Spor salonu bulunmayan ilçelerimizde gençlerimizi spora kanalize edip, yıl boyunca salon sporlarının 
yapılabilmesini sağlama.   
 
HEDEF  
İkizdere,Kalkandere,İyidere,Derepazarı,Hemşin,Ç.Hemşin ilçelerimizde uygun alanlar tespit 
edilerek spor salonlarının yapılması. 

 
Faaliyet  
BBaahhssee  kkoonnuu  iillççee  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıı  iillee  kkoooorrddiinnaassyyoonn  kkuurruullaarraakk  yyeerr  tteessppiittii  yyaappııllmmaassıı,,  
AArraazzii  tteemmiinn  eeddiillmmeessii  hhaalliinnddee  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  oonnaayyllıı  pprroojjeelleerr  hhaazzıırrllaannmmaassıı,,  
 
Faaliyet  
İİll  ÖÖzzeell  İİddaarree  GGeenneell  SSeekkrreetteerrlliiğğii  vvee  GGeennççlliikk  SSppoorr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  iillee  
pprroojjeelleerriinn  hhaayyaattaa  ggeeççiirriillmmeessii..      
 
S t r a t e j i k  A m a ç  8  
 
Her yıl 5 köye özel proje yapılarak çok amaçlı kapalı ve açık spor sahalarının yapılması sağlamak ve 
futbol sahası bulunmayan ilçelerimizde gençlerimizi spora kanalize edip, futbol faaliyetlerinin 
geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca belde ve merkez köylere sempt sahaları yapılması. 
 
Faaliyet  
DDeerreeppaazzaarrıı,,HHeemmşşiinn,,GGüünneeyyssuu  iillççeelleerriimmiizzddee  uuyygguunn  aallaannllaarr  tteessppiitt  eeddiilleerreekk  ffuuttbbooll  ssaahhaallaarrıınnıınn  
yyaappııllmmaassıı..  
 
Faaliyet  
BBaahhssee  kkoonnuu  iillççee  BBeelleeddiiyyee  BBaaşşkkaannllııkkllaarrıı  iillee  kkoooorrddiinnaassyyoonn  kkuurruullaarraakk  yyeerr  tteessppiittii  yyaappııllmmaassıı,,  
AArraazzii  tteemmiinn  eeddiillmmeessii  hhaalliinnddee  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  oonnaayyllıı  pprroojjeelleerr  hhaazzıırrllaannmmaassıı,,  
 
Faaliyet  
İİll  ÖÖzzeell  İİddaarree  GGeenneell  SSeekkrreetteerrlliiğğii  vvee  GGeennççlliikk  SSppoorr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  iillee  
pprroojjeelleerriinn  hhaayyaattaa  ggeeççiirriillmmeessii..      
 
Faaliyet  
GGeennççlleerriinn  yyeetteenneekk  tteessppiittlleerrii  yyaappııaallrraakk  yyaattkkıınn  oolldduukkllaarrıı  ssppoorr  ddaallllaarrıınnddaa  bbaaşşaarrııllıı  oollmmaallaarrıı  iiççiinn  
pprrooggrraammllaarr  ddüüzzeennlleemmeekk..  
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VI. EEKKLLEERR  
  
EEKK--11::  
RRİİÖÖİİ    SSttrraatteejjiikk  PPllaannllaammaa  EEkkiibbii::  
 

AAddıı  SSooyyaaddıı KKuurruummuu  

CCeennggiizz  KKAARRAABBUULLUUTT  RRiizzee  VVaalliilliiğğii  

FFeessiihh  AALLTTUUNNTTAAŞŞ  MMeehhmmeett  
AAllii  TTEERRZZİİ  MMuussttaaffaa  
GGEENNÇÇAASSLLAANN  

İİll  ÖÖzzeell  İİddaarreessii  GGeenneell  SSeekkrreetteerrlliiğğii  

AAllii  DDİİLLSSİİZZ  
AAhhmmeett  HH..YYIILLMMAAZZ  MMiillllii  EEğğiittiimm  MMüüddüürrllüüğğüü  

EEnnvveerr  TTOOPPRRAAKK  
ZZaaffeerr  ŞŞEENNCCOORRUUHH  KKüüllttüürr    vvee  TTuurriizzmm  MMüüddüürrllüüğğüü  

ZZiikkrruullllaahh  KKAABBİİLL  
HHüüsseeyyiinn  YYIILLMMAAZZ  KKööyyee  YYöönneelliikk  HHiizzmmeettlleerr  BBiirriimmii  

EErrhhaann  AATTAABBEEKK  
TTaahhssiinn  KKIIRR  BBaayyıınnddıırrllııkk  vvee  İİsskkaann  MMüüddüürrllüüğğüü  

CCaahhiitt  GGÜÜLLBBAAYY  
SSeevviimm  GGÜÜLL  TTaarrıımm  MMüüddüürrllüüğğüü  

AAhhmmeett  KKAARRAAMMAANN  
AAyyşşee  AAYYAALLCCII  SSaağğllııkk  MMüüddüürrllüüğğüü  

ZZeekkii  KKAARRAATTAAŞŞ  
SSaalliihh  YYEERRDDEENN  SSoossyyaall  HHiizzmmeettlleerr  MMüüddüürrllüüğğüü  

MMüüjjddaatt  AAKKKKUURRTT  
CCaaffeerr  KKÜÜÇÇÜÜKKMMUUSSTTAAFFAA  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  MMüüddüürrllüüğğüü  

UUğğuurr  AALLTTIINNKKAAYYAA  
MMiikkttaarr  ÖÖZZYYAANNIIKK  ÇÇeevvrree  vvee  OOrrmmaann  MMüüddüürrllüüğğüü  

LLeevveenntt  YYEEŞŞİİLLÇÇİİÇÇEEKK  İİll  PPllaannllaammaa  vvee  KKoooorrddiinnaassyyoonn  MMüüddüürrllüüğğüü  
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EEKK--22  ::  

VVII..aa))  RRİİZZEE  İİLL  ÖÖZZEELL  İİDDAARREESSİİ  TTEEŞŞKKİİLLAATT  ŞŞEEMMAASSII    ((ÖÖNNEERRİİLLEENN))  
            
 

 
 
 
                                                                                         
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                         
    
   
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                                                                               
  
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               
 

                  
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               
   
 
 
 
                                                  NOT: 1-Koyu olarak belirtilen birimler 5302 sayılı yeni İl Özel 
İdaresi                                                           Kanununa göre kurulması zorunlu birimlerdir. Diğerleri ise  
                                                                      önerilen birimlerdir.                                                                                        

VALİ İl Daimi Encümeni 

GENEL SEKRETER 

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı 

ANA HİZMET 
BİRİMLERİ 

DANIŞMA VE 
DENETİM 

BİRİMLERİ

YARDIMCI 
HİZMET 

BİRİMLERİ

BAĞLI 
BİRİMLER 

 
Sağlık Md. 

 
Tarım Md. 

İmar Md. 

Köye Yönelik  
Hizmetler Birimi 

 
Hukuk İşleri Md. 

 
Bilgi İşlem Md. 

İnsan 
Kaynakları Md. 

Afet Yönetim 
Merkezi Md. 

Basın ve Halkla 
İlişkiler Md. 

İlçe Özel İdare 
Md. (11) 

İl Genel Meclisi 

Çevre ve Orman 
Md. 

Mali İşler Md. 

Kültür ve Turizm 
Md. 

Denetim ve 
Kontrol Md. 

Encümen Md 

Sosyal Hizmet ve 
Yardımlar  Md. 

Bütçe Şb. Md. 

Muhasebe Şb. Md. 

Gelir Şb. Md. 

Eğitim  Gençlik 
ve Spor  Md. 

Strateji Geliştirme 
Md. 
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VVII..bb))    RRİİZZEE  İİLL  ÖÖZZEELL  İİDDAARREESSİİ  TTEEŞŞKKİİLLAATT  ŞŞEEMMAASSII    ((MMEEVVCCUUTT  YYAAPPII))  

 
             
 

 
 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                        
    
   
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                                                                               
  
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   
                                    
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar 
 
1. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
2. Hacettepe Üniversitesi 
3. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
4. Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi) 

VALİ 

İl Daimi Encümeni

İL ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ 

Müdür Yardımcısı 

ANA HİZMET 
BİRİMLERİ 

DANIŞMA VE 
DENETİM 

BİRİMLERİ 

YARDIMCI 
BİRİMLERİ 

BAĞLI 
BİRİMLER 

 
Encümen Md. 

Bütçe Md. 

Muhasebe Md. 

Gelir Md. 

Sözleşmeli 
Avukat 

Personel Md. 

Zarar Tespit 
Bürosu 

Ayniyat Şefliği 

İlçe Özel İdare 
Md. (11) 

İl Genel Meclisi

Evrak Memurluğu 

    Emlak Md. 

Yapım Şb. 
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T.C. 
RİZE VALİLİĞİ 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 
 

 

 

 

RİZE İL ÖZEL İDARESİ 

STRATEJİK PLANI  
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