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t l ıi{) ımar kentsel

Rize İli, Merkez İlçesi, Güzelköy Köyü hudutları dahilinde akan dere yatağında
taşkın riski oluşturacak derecede biriken toplam 4,867 m'dere dolgu malzemesinin
bl21.675,00 (KDV Hariç) muhammen bedelle satış ve boşaltma ihalesinin 2886
sayılı D.İ.K. nun 45.maddesi gereğince açık artırma usulüyle yapılması.

1 lfJl Imar kentsel

Rize Ili, Merkez ilçesi, Balıkçılar Köyünde, ll4 ada, 4 nolu parselde Sebahat
BABASOY tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Karürı" alınmasına ait teklifin
sörüşülmesi.

3 l lt2 Imar kentsel
Rize lli, Merkez llçesi, Elmalı Köyünde, 724 ada,2 nolu parselde İhsan ÇAKIR
tarafından 3l94 sayılı İmar Kanununun 32, Maddesine aykırı yapılan inşaat için
aynı kanun maddesi sereği "yıkım kararı" alınmasına ait teklifin sörüsülmesi.

4 l ft3 ımar kentsel

Rize İli, Merkez İlçesi, Balıkçılar Köyünde, 1l8 ada, 12 nolu parselde Zelkif
KANEROĞLU tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı
yapılan inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kürürı" alınmasına ait
teklifin görüşülmesi.

5 l tt.t ımar kentsel
Rize ili, Çamlıhemşin İlçesi, Ortan Köyünde, Selin DEMİRCİ tarafından 3194
sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun
maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin sörüsülmesi.

6 l tts ımar kentsel

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Dikkaya Köyünde, 234 ada,7 nolu parselde Halime
GUMBA tarafindan 3l94 sayıh İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kürarı" alınmasına ait teklifin
görüşülmesi.

7 l tl6 Imar kentsel

Rize Ili, Çamlıhemşin llçesi, Dikkaya Köyünde, 234 ada,7 nolu parselde Hamdi
GUMBA tarafindan 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin
görüşülmesi.

8 187 ımar kentsel

Rize İli, İkizdere İlçesi, Başköy Köyünde, l43 ada,l6 nolu parselde Hasan Tayyar
KUMBASAR tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı
yapılan inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait
teklifin görüşülmesi.

9 l8tt ımar kentsel

Rize İli, Merkez İlçesi, Bal*çılar Köyünde, l14 ada, 4 nolu parselde Lutfi
BABASOY tarafından 3|94 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin
görüşülmesi.

t0 l ı]9 Imar kentsel

Rize İli, Pazar İlçesi, Derinsu Köyünde, |43 ada, 14 nolu parselde Talip
BAKOĞLU tarafindan 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan
inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kürarı" alınmasına ait teklifin
sörüsülmesi.

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan (10)

adet teklifin görüşülmesine ilişkin 01.I1.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.
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1 l90 ımar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Derebaşı Köyünde bulunan, 215 ada 2-6 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Ömer Ali KARADAĞ tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı
olarak yapılan izinsizyapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği Ll3.302,54 idari
par a ceza$ verilmes ine ait tekl ifi n sörüşülmesi.

2 l9l ımar kentsel
Rizeİli,Fındıklıİlçesi,YeniköyKöyündebulunan,lozidazyanse@
Selahattin ÇAVUŞOĞLU tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı olarak
yapılan izinsizyapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği b30.713,36 idari para
cezası verilmesine ait teklifin sörüşülmesi.

3 l92 ımar kentsel
Rize İli, Hemşin İlçesi, Akyamaç Köyünde bulunan, l27 ada 3 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Süleyman ALBAY ve Oğuz Ahmet ALBAY tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun
32. maddesine aykırı olarak yapılan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi
gereği t24.627,12 idari para cezası verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

4 l93 ımar kentsel
Rize İli, Hemşin İlçesi, Akyamaç Köyünde bulunan, 127 ada 3 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Hüseyin ALBAY tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı olarak
yapılan izinsizyapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereğitı5.464,60 idari para
cezası verilmesine ait teklifin sörüsülmesi.

5 |94 Imar kentsel
Rize İli, İkizdere İlçesi, Çataltepe Köyünde bulunan, l2l ada 15 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Sadık BAYRAKTAR tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı
olarak yapılan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereğib9.097,46 idari
para ceza§ verilmesine ait teklifin sörüsülmesi.

6 l95 Imar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Elmalı Köyünde bulunan l38 ada 23 numaralı parselin değişik|ik
tasarımında gösterildiği üzere A parselinin Konut+Ticaret Alanı, B harfi ile gösterilen alanın
"yola terk" ve C ile D harfi ile gösterilen alanların dere olarak terk edilmesine ait teklifin
görüşülmesi.

7 l9(ı ımar kentsel

Rize İli, Kalkandere İIçesi, Hüseyinhoca Köyünde bulunan l07 ada 55 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 uzere «A, B, C, D ve E" parsellerine "İfraz" edilmesine ait teklifinin
görüşülmesi.

8 l97 ımar kentsel

Rize ili, Kalkandere ilçesi, Hüseyinhoca Köyünde bulunan l23 ada 8 nolu parsel numaralı
taşınmazın, İmar Kanununıın 27. Madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkarılan
Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğinin 44. ve 45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik
tasarımında gösterildiği üzere "A ve B" parsellerine "İfraz" edilmesine ait teklifinin
sörüşülmesi.

9 l9tI ımar kentsel
Rize İli, Ardeşen İlçesi, Ortaalan Köyünde bulunan l0l ada 10 nolu parsel numaralı taşınmazın,
İmar Kanununun27. Madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar
İmar Yönetmenliğinin 44. ve 45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik tasarımında
gösterildiği üzere ooA, B, C ve D" parselleri ne "İfraz" edilmesine ait teklifinin sörüşülmesi.

l0 l99 Imar kentsel

Rize İli, Pazar İlçesi, Sahilköy Köyünde bulunan 126 ada 8 (mülga Derebaşı (oİıi ısOl nolu
parsel numaralı taşınmazın, İmar Kanununun 27. Madde hükümlerine istinaden, kamu yararı
kararı alınarak değişiklik tasarımında gösterildiği iizere "A, B, C ve D" parsellerine "İfraz"
edilmesi ve A ve B harfi ile gösterilen kısımlarının "yola terk" edilmesine ait teklifinin
eörüşülmesi.

l1 2(X) Imar kentsel
Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Yayla Köyünde bulunan l40 ada 39 nolu parsel numaralı
taşınmazın değişiklik tasarımında gösterildiği ıizere 3l94 sayı|ı İmar Kanunun l5. ve l6. Madde
hükümlerine istinaden A. B ve C parsellerine 'oA, B ve C" parsellerine"İfraz" edilmesi ve C
parselinin "yola terk" edilmesine ait teklifinin görüşülmesi.

l2 21|l Imar kentsel
Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Komilo (Mülga Murat) Köyünde bulunan 13l ada ll ve l6 nolu
parselin değişiklik tasarımında gösterildiği üzere A parseline "tevhid" edilmesi ve sonrasında
ooB v€ C" parsellerine "ifraz" edilmesine ait teklifinin görüşülmesi

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fıkrası gereğince Valilik Makamınca onayllnarak iI

haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan i l ,,l) adet teklifin
l 5. l l..:,l)Z2 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.

I Encümeninin
lmesine ilişkin
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l 2ll2 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Yamaçdere
numaralı 172,16 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazında, taşınmaz sahibi
cengiz yANoĞLu tarafindan konut amaçlı yapı yapılmasına ait teklifin
görüşülmesi.

1 203 ımar kentsel
I{izc İli. (iaıı-ılıl-ıcıışiıı İlçcsi. I}chice Ka»,,i,,"]. t",üı.,*rı l3' .*L,

lchiııc ı,c l0 parscl ıtltıy}-ıiırc 20.79 m' iıtil'ak (geçit) hak|<ı tcsis cdilır,ıesiııc
ait ıckli liıı göı,(işiilıııcsi.

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan (2)
adet teklifin görüşülmesine ilişkin29.11.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gtindemidir.

,,",r,r,*$
Genel Sekreter V.


