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Toplantı Sıra Nosu : 2022 l 33

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makammca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan ( l())

adet teklifin görüşülmesine ilişkin lJ(ı.12.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.

Sıra Kar, No giniMi TEKLİFIN KONUSU

l 21l4 ımar kentsel

Rize İli, Pazar İlçesi, Merdivenli Köyü hudutları dahilinde akan dere yatağında
taşkın riski oluşturacak derecede biriken toplam 5.360 m3 dere dolgu malzemesinin
iıl34.000,00 (KDV Hariç) muhammen bedelle satış ve boşaltma ihalesinin 2886
sayılı D.İ,K. nun 45.maddesi sereğince açık artırma usulüyle yapılması.

7 2()5 ımar kentsel

Rize İli, Güneysu İlçesi, YüksekKöy Köyü hudutları dahilinde dere yatağı
üzerinde bulunan geçirgen tersip bendinin memba kısmında Parsu Yapı
Anonim Şirketi tarafından kaçak olarak l80.00 m3 II 1a) grubu dere malzemesi
alındığı tespit edilmiş olup,32l3 sayılı Maden Kanunu l2. maddesi gereğince
ilsili firmava b54.000.00 idari Dara ceza§ verilmesine ait teklifin sörüşülmesi.

1 20(ı ımar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Akpınar Köyünde bulunan, 162 ada l parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Eyüp YILMAZ tarafından 3l94 sayıh İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı
olarak yapıIan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği ü2.582,09
idari para cezası verilmesine ait teklifin görüşüImesi.

4 207 ımar kentsel
Rize İli, Pazar İlçesi, Sivrikale Köyünde bulunan, l09 ada 7 parsel numarah taşınmaz
üzerinde Bülent KARA tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı
olarak yapılan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesigereğibI.091,10
idari para cezası verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

5 2()tt ımar kentsel
Rize İli, Pazar İlçesi, Sivrikale Köyünde bulunan, 109 ada 8 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde İnci AKBAŞ tarafından 3 l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykın olarak
yapılan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği b23.669,40 idari
Dara cezası verilmesine ait teklifin sörüsülmesi.

6 2ll9 Imar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Derebaşı Köyünde, 2l5 ada 2-6 nolu parselde Ömer Ali
KARADAĞ tarafından 3l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat
için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

7
2 l() ımar kentsel

Rize İli, Hemşin İlçesi, Akyamaç Köyünde, l27 ada 3 nolu parselde Süleyman ALBAY ve
Oğuz Ahmet ALBAY tarafından 3 l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereLi "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

8 2|l ımar kentsel
Rize İli, Hemşin İlçesi, Akyamaç Köyünde, l27 ada 3 nolu parselde Hüseyin ALBAY
tarafından 3 l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun
maddesi sereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

9 2l2 ımar kentsel
Rize İli, Fındıkh İlçesi, Yeniköy Köyünde, l07 ada 2 nolu parselde Selahattin

ÇAVUŞOĞLU tarafından 3l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat
icin aynı kanun maddesi gereği "yıkım kararı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

l0 2l3 Imar kentsel
Rize İli, İkizdere İlçesi, Çataltepe Köyünde, l2l ada l5 nolu parselde Sadık BAYRAKTAR
tarafindan 3 l94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun
maddesi sereği "yıkım kararı" alınmasına ait teklifin görllşülmesi.
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2022 l 34

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan ((ı)

adet teklifin görüşülmesine ilişkin l3.12.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.

Sıra Kar. No ginivli TEKLİFiN KONUSU

l 2l4 Makine İkmal

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve
temizlenmesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İtlim Değişikliği
Bakanhğından l adet çöp toplama aracına ihtiyaç duyulmuş olup, şartlı
nakdi talebine ilişkin Genel Sekreter Ümit Hüseyin SARI'ya yetki
verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

2 2l5 Makine İkmal

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve
temizlenmesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İtlim Değişikliği
Bakanlığından l adet kanal kazıcı ön yükleyicine ihtiyaç duyulmuş olup,
şartlı nakdi talebine ilişkin Genel Sekreter Ümit Hilseyin SARI'ya yetki
verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

3 2|6 Makine İkmal

Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve
temizlenmesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İl<lim Değişikliği
Bakanlığından Güneysu Ortaköy Kanalizasyon inşaat işinin yapımı için,
şartlı nakdi talebine ilişkin Genel Sekreter Ümit Hüseyin SARI'ya yetki
verilmesine ait teklifin görüşülmesi..

4 2l7 ımar kentsel

Ilizı: İli. Arclcşcıı İlçcsi. z\l<.kavıı l((il,iinclc brılııııaı,ı 2l4 acla.20 1-ıarscl ltıl-ıiı-ıc

vc 27 pıırscl ı.ılcı,lıiııc 2l3.ti4 ı-ıı'liIi..1[i l-ıarscl ıılcvhiııc 20.[l5 ıı-ı'lik ı,t:2l
1-ıarscI ıtlçıvlıiııc j9.4(ı ıı-ı'lik. ıl721 sal,ılı'l'ürl< Mırdcııi I(ııntıı,ıı_ııı 748. nııdclc
lıiil<iiııılcri gcrcği dcğişiklil< tasııı,ıııııncla g()stcrilcliği tizcıtı irtilıık (gcçit)
lıal<ltı ıcsis cdiIı,ııcsiııc ait tcl<li liıı giiriişiiln,ıcsi.

5 2l8 ımar kentsel

Itizc l]i. Ardcşcıı İlçcsi.:\l<l<aı,a l((jviintlc [ır_ıltıı,ıan 2lrl iıclı,2l 1ıarscl lchiııc
rc 27 1,ıiırscl iı]cr,l-ıiııc 213.|t4 ııı'lil<. -{[l paı,scl ıılcl,hiı,ıc 20.8.5 ıı-ı'lik.472l
siı\,ılı 'l'iiı,k ]\4ııc[cııi Kanı-ıı,ıı,ıır 748. ıııacicic lıtikiiııılcri gcrcği dcğişiklit<
[asarıııııııcltı g(jstcrilciiği iiz-crc irtiliılt (geçit) ]-ıakl<ı tcsis cdilıncsiııc ait
1ck l i 1ln göriiştilıııcsi.

6 2l9 ımar kentsel
Rize İli, Derepazarı İlçesi, Bürücek Köyünde bulunan, l38 ada 8 parİel numaralı taşırırn.az
üzerinde Adem MANİ tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun32. maddesine aykırı olarak
yapılan izinsizyapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği tı39.t01.42 idari
para cezast verilmesine ait teklifin eörüsülmesi.
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S ıra Kar. No ninivıi TEKLİFN KONUSU

l 27$ ımar kentsel

Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesi, 407 ada 5 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün b514.660,00
muhammen bedelle satış ihalesinin 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.maddesi
gereğince açık artırma usulüyle yapılması.

2 22l ımar kentsel

Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesi, 407 ada 5 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde bulunan 2 nolu bağımsız bölümün b1.434.000,00
muhammen bedelle satış ihalesinin 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.maddesi
sereğince açık artırma usulüyle yapılması.

3 222 ımar kentsel

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Arslandere Köyünde bulunan 225 ada 10 ve 46 nolu
parselin değişiklik tasarımında gösterildiği izere A parseline "tevhid"
edilmesi ve sonrasrnda "B ve C" parsellerine "ifraz" edilmesine ait
teklifinin görüşülmesi

4 2?,3 ımar kentsel

Rize Ili, Merkez llçesi, Sütlüce Köyünde bulunan 120 ada 2 nolu parsel
numaralı taşınmazın, İmar Kanununun 27. Madde hükümleri ve İmar
Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğinin 44. ve
45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik tasarımında gösterildiği üzere
'oA, B, C ve D" parsellerine "İfraz" edilmesine ait teklifinin görüşülmesi

İ Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan (4)

adet teklifin görüşülmesine ilişkin ?0.12.2(122 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.



Toplantı Tarih ve Saati
Toplantı Sıra Nosu
Toplantı Yeri

T,C,

RizE iL özpı- i»anpsi
Yazı İşleri Mi"idürlüğü

.]7. ] .] _)().,l ] iıııI ı l,i_ıı iı ]_.,"_,]_!_.,.1]|!

2022 l 36

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

Sıra (ar. Nc niniivıi TEKLİFİN KONUSU

l )) ı
Mali

Hizmetler
Il Ozel Idaresinin 2022 ma|i yılı bütçesinin harcama kalemleri arasında
ödenek aktarı lması na ait teklifi n görüşülmesi.

2 225 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Akkaya Köyünde
numaralı 166.76 m2 yüzölçümüne sahip
Alaattin ÇAVUŞOĞLU tarafından konut
teklifin sörüşülmesi.

ve tapunun 216 ada 26 parsel
taşınmazında, taşınmaz sahibi
amaçlı yapl yapılmasına ait

3 226 ımar kentsel

ttizc İli" ltıııclıl<lı İlçcsi. (lıığlavaıı l(ör,iiııclc l-ıulı_ıııırı,ı 336 ada.21-ıaı,scl
ıılcı,lıiııc 179.56 nı' lik vc A}]tJ Sıı [Jrtiıılcri vc'l'ıırizın'l'ic. Saıı. t.td. ıi.
Lcl,ıiırc, 4721 sayılı 'I'ürk Maclcı-ıi Kaırı-ıı-ıun 748. ırıaclrle hıiktinılcri gereği
dcğişiklik l.asıırıı-ıııı-ıclıı göstcrildiği i_izcrc irlifak (geçit) hakl<ı tcsis cclilnıt:siı-ıc
ail tcl< l i ll ıı gtjriişLiI ıılcsi.

4 227 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Akkaya Köyünde bulunan 22l ada l nolu parsel
numaralı taşınmazın, İmar Kanununun 27. Madde hükümleri ve İmar
Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğinin 44. ve
45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik tasarımında gösterildiği üzere
"A, B ve C" parsellerine "İfrazo'edilmesine ait teklifinin sörüşülmesi.

5 228 ımar kentsel

Rize lli, Merkez llçesi, Ornek Köyünde I03 ada, 4,6,
parsellerin değişiklik tasarımında gösterildiği üzere A
edilmesi ve soffaslnda B, C parselllerine ifraz edilerek
terk" edilmesine ait teklifinin sörüşülmesi

17 ve 18 numaralı
parseline "tevhid"
C parselinin "yola

İ Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere giindeme alınması uygun bulunan (5)

adet teklifin görüşülmesine ilişkin 27.|2.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gtindemidir.
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