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giddetliyagrg
RizeilindeGUndo$du
Beldesinde
27 A$ustos2010tarihinde
sonucu yaganansel ve heyelanfelaketineticesinde
12 vatandagrmrz
hayatrnt
yaralanmrg,
kaybetmig,
6 vatandagrmrz
2 vatandagrmrz
da sel sularrnakaprlarak
kaybolmugtur.
Selve heyelan
felaketibirgokaileyimaddikayrplara
da ulratmrgtrr.
Bu kez24 EylUl2011tarihindeRizeMerkez'de
gelensel felaketinde
meydana
1 vatandagtmtz
gekildigi
hayatrnt
kaybetmig,
felaketin
ardrndan
sularrn
kentmerkezi
gamurve balgrkla
kaplanmtg,
bdlgede
bUyUk
maddihasarolugmugtur.
RizeBelediye
BagkantHalilBakrrcr
basrndayer alanagrklamalarrnda
afetten
sonraortayagrkangamurve balgr$rn
15 gUndetemizlenebilecegini
belirtmigtir.
Yine
yer alanifadeleri
SaytnBaktrct'ntn
basrnda
"Qalrgan
ekiplerin
saytstntartrrdrk.
Bu
gorUntUyU
en geg 15 gUndeortadankaldrraca$rz.
Ama bununlabitmiyor.
Dogubatr
istikametinde
26 deremizvar. Bunlarrn4'U buyuk.Bu 4 bUyUkderenintamamr
dolmug vaziyete.Kegke KaradenizSahil Yolu buradangegerkenen azrndan
Menderes
Bulvart'ntn
denizeakankanallarrnr
yapsalardr.
dahabUyUk
O kanallar
agrk
yagamazdrk.
olsaydtbu stktnttlan
O dereleraktr,Karadeniz
SahilYolu'nunyUksek
yaptlanktsmlnavurduve gehregeriddndU.Bu gehrin3'tef inisu bastr.Bu tehlikeyi
biz 2004ytltndanberibiliyorduk.
Segildi$imiz
ilk aylarrnda
Karadeniz
SahilYolu'nun
hataltve eksikyaptldr!tnt,
bu gehrintrafi!inive su baskrnrnr
kaldrramayaca$rnr
gUcUnUn
soylUyorduk.
Ama RizeBelediyesi'nin
bununmaliyetini
kaldrramayacagrnr
da sOyledik.
Kamuoyundan
bizedestekgelmedi$i
iginbu projebir gekildebitirildi.
Bana gunu sorabilirler;
8 ytl 6nce bunus6yledinde sen ne yaptrn?Belediyenin
gUgleri
ile bu bakslarrn
temizlenmesi
mUmkUn
degil.Bundan1.5ay 6ncebelgelerle
bakanltklara
bu konudabilgiverdim.Bu yondeprojegahgmalarr
baglatrldl.
Bunu
'Halil
yapmayane belediyenin
gUcUyeter,ne de Rize'deki
elemanlarrn.
Ama,
Bakrrcr
sen diyorsun?'
derseniz,buna diyeceksOzUmyok. Ben sonucus6ylUyorum.
Ben
geklindedir.
bakanlrklarrn
bunadestekverece$ine
inanryorum"
Bunagore;
1. Karadeniz
yUksekte
SahilYolununzeminden
ingaedildigi
ve bu durumun
sahilyoluboyunca
sellerenedenoldulugdrUgUne
katrhyor
musunuz?
projedegereklidegigiklikleri
2. Katrhyorsantz
yapmayr
dUgUnUyor
musunuz?

l
3 . lktidara geldiginizdenbu yana Karadenizillerinde sel ve heyelan
vakalannrn
sayrsrnedir?Bunlardahayatrnrkaybeden,sakat kalanve
yaralananvatandaglanmlzrn
sayrsr nedir? sel ve heyelanlarrn
maddi
bilangosu
nedir?
4. Proje yanhghklarrbir gok uzman tarafrndandile getirildigi
halde
yenilenmeyen
,,afet,,
altyaptnedeniyleolugansel ve heyelanfelakeflerini
olaraknitelendirmeyi
do$rubuluyormusunuz?
5 . Onlenebilir
felaketlernedeniylehayatlarrnr
kaybedenvatandaglalmrzrn
aileleriile maddi kayrplanolan ailelerinkayrplarrnltelafi etmek
igin
girigimdebulundunuzmu? B6yle bir girigimdehenuz bulunmadrysanrz
bulunmayr
dugunuyormusunuz?Bulunduysanrz
hangiaileferene kadar
maddive ayniyardrmda
bulundunuz?
6 . Yaganansel ve heyelanfelaketlerinin
yant stra kenflerinbuyUmeleri
nedeniyle
oluganaltyapreksikliklerini
tamamlamayr,
ya da mevcutaltyapr
projelerinde
degigiklikler
yapmayrdUgUnUyor
musunuz?

