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Dönemi i Yıl : Aralık l2022
Birleşim/Oturum :lll
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 0511212022
BirleşimGünü :Pazartesi
Birleşim Saati : 10:00

], ainınşiu cÜu»eııi

*İıanİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

]-- nlr. İti, Çayeli ilçesinde yapılacak olan Halk Kütüphanesi ve Kongre Salonu için,

Burhan KARAL tarafından verilen 15.0O0,0O0,0O bağış yapılacağı bildirilmiş olup Halk
KütüPhanesi ve Kongre Salonuna Burhan KARAL lsminin verilmesi şartıyta şartlı bağış
yapılmasına ait Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

*öNERGE irp cirNnEME ALINANLAR:

*MECLİS BAŞKANINCA ÖNPRİİPNİPR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İ1 Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi / Yıl
Birleşim / Oturum
Toplantı Yeri

T.C.
RizE ir özpr ioenpsi

iı cpNer MEcLisi BAşKANLIĞI

: Aralık l2022
:2l 1

: İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi :0611212022
Birleşim Günü : Salı
Birleşim Saati : l3:00

2. ainraşipı cÜw»nui

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

].- İllrlrde meydana gelen aşırı yağışlarda oluşabilecek selleri önlemede önemll rol

oynayan menfez ve kanalların tıkanmasını ön|emek amacıyla neler yapılabileceğin
araştırılması konusundaki Afet ve Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri ortak Komisyon
raporunun görüşülmesi.

*İoeRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

*öNpRcp irB cüNoEME ALINANLAR:

*MECLİS BAŞKANINCA ÖNBRİİPNİPR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İl Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi / Yıl : Aralık l2022
Birleşim / Oturum :3 l I

Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 0711212022
Birleşim Günü : Çarşamba
Birleşim Saati : 10:00

3. ninrrşiu cüıı»aui

*İpaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

4I- İl Genel Meclisinin kararıyla ihdas edilen, İl Özel İdaresi memur kadrolarından

boş bulunan,7 adet inşaat mühendisi, ]. adet Çevre Mühendisi, 1 adet Elektrik
mühendisi, 1 adet harita mühendisi, 1 adet maden mühendisi, 1adet avukat, 1 adet

şehir pIancısı, 1 adet sanat tarihçisi, 1 adet arkeolog olmak üzere toplam 15 tam
zaman]ı sözleşme personelin 2023 yılı ücretinin Ma!iye Bakanlığı genelgesi

doğrultusunda belirlenmesine ait İnsan Kaynakları ve Eğitlm Müdürlüğü tekIifinin
görüşülmesi

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

2' all*lrköylerinde ilkoku! veya ortaöğretim okulu olarak yapı!an, zaman içerisinde

taşımalı eğitim ve diğer sebeplerle atıl duruma düşen okulların şuan ki filll ve fizlki
durum]arının lncelenerek çalışma yapılması konusundaki Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetleri Komisyon raporunun görüşülmesi

*öNERGE iı.B cürN»EME ALINANLAR:

* MECLİS BAŞKANINCA ÖNBRİı.BNLBR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İl Genel Meclisi Başkanı
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Dönemii Yıl :Aralık l2022
Birleşim / Oturum :4 l l
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

BirleşimTarihi :08ll2l2022
Birleşim Günü : Perşembe
Birleşim Saati : 10:00

4. ainraşiu cüw»eui
*İo,anİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

]-- nlr. İ]l, Merkez İtçesi, Küçükçayır Köyü sınırları içeris|nde yer alan ve tapuda 267 ada
1 Parsel numara]ı taşınmaz içln hazırlanan "Sanayi Alanı (Beton Tesisi ve Konkasör
Tesİsi) ve İmar Yotu" amaçIı 1/5OOO ölçekli nazım imar planı, I/I000 ölçekti uygu|ama
imar Planı ve plana esas açıklama raporlarının onaylanmasına ait İmar ve Kentse!
İyileştirme M üdü rl üğü teklifinin görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:
1Z- Rize i!i, Çayeli İlçesi, Çllingir Köyü sınırları içerisinde yer aIan ve tapuda I)L ada 2

Parsel ile 102 ada 30 Parsel numarada kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan "Ticaret Alanı,
Tarımsal Nitelİk|i Alan ve İmar Yolu" amaçlı "1,/5ooo ölçeklI nazım imar plan ı, L/L000
ölÇekli uYgulama imar planı ve plana esas açıklama raporlarının onaylanmasına ait imar
Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- nl." İli, Çayeli İ|çesi, Kemer Köyü sınırtarı içerisinde yer alan ve tapuda L27 ada 24

Paı:sel numarada kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan "Tıırizm A|anı, park alanı ve imar
Yolu" amaÇlı "I/5a00 ölçekli nazım imar plan 1 t/I000 ölçekli uygulama imar planı ve
Plana esas aÇıklama raporlarının onaylanmasına ait İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.

4' Rize i]i, İklzdere ilçesi, Çağrankaya Mahallesinde ve tapunu n 282 ada 4 parsel
numaralı I.8I2,47 m2 YüzölÇümüne sahip "birer katlı okul, lojman, tuvalet ve bahçesi"
vasıflı taŞınmazın, Rize İklzdere Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 10 (on)
yıllığına klralanmasına ait Em!ak komisyonu raporunun görüşülmesi

5- nlr. İll, İklzdere İlçesi, Güneyce Köyü sınırları içerisinde yer alan Rize il özel idaresi

Emlak Komisyonu raporunun görüşülmesi

İl Genel Meclisi Başkanı

ait taPuda 106 ada ].1 ve 12 parsetde numaralı taşınmazların satışının yapılmasına ait



n:izgır özrr iıangsi
ir cpNpı- Hıpcrisi anşı<aNı,ıĞı

. iı. ö;,-ıiı. itııılt ı,§t

\_

BirleşimTarihi : 09ll2l2022
Birleşim Günü : Cuma
Birleşim Saati : 10:00

5. ninraşiu cüıvngui

q.ğ&*

Dönemi / Yıl : Aralık l2022
Birleşim / Oturum :5 l I

Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

*İDARİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

t' gZgqsayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 19.maddesi gereği

Merkez ve diğer ilçelerde kurulmuş bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf
Mütevelli heyetlerinde 2023 yılında görev yapmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşu
olmayan Hemşin, İyidere, Derepazarı ve Çamlıhemşin iiçelerinden 3, Diğer ilçelerden 2

hayırsever vatandaşın belirlenmesi.

2- nlr" İll, Derepazarı İtçesi, Esentepe Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 151

ada 29 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan "Konut Alanı ve İmar Yo]u" amaçlı
1/5000 ölçekli nazım imar planı, L/L000 ölçekli uygulama imar planı ve plana esas

açıklama raporlarının onaylanmasına ait İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
teklifinin görüşülmesi.

3- Rize İli, Ardeşen İlçesi, Manganez Köyü sınırtarı içerisinde yer alan ve tapuda 127

ada 4 parsel numara!ı taşınmaz için hazırlanan " Turizm Alanı ve İmar Yo]u" amaçlı
1/5000 ölçekli nazım imar plan\ L/I000 ölçekli uygulama imar planı ve plana esas
açıklama raporlarının onaylanmasına ait İmar ve Kentsel İyileştirme MüdürIüğü
tek|ifinin görüşülmesi.

4- ll Özel İdare sinin 2022yılı yatırım programına alınmasına esas teşkil etmek üzere;

"Ulaşım Planlama Komisyonuncd değerlendirilerek uygun görülen" ].8 adet yolun Ham
Yol (Yeni Yol) programına; onarım ihtiyacı tespit edi]en 7 adet yolun ise Bakım Onarım
programına alınmasına ilişkin Yol ve Ulaşım Hizmet]eri Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi

*öNERGE iı.B cürNpEME ALINANLAR:
ÖNrcnCrcNİN KONUSU: İlimiz turizminin geliştiği bu dönemde turizmi destekleyen
önemli argümanlardan bir tanesi o bölgenin gastronomisidir. Master planlarını
yaptığımız bölgeler de pa|ana destek olacak gastronomi ürünlerin tespit edilmesi
gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle ilk olarak İkizdere bölgemizin gastronomi
ürünlerinin tespit edilmesi hakkında çalışma yapılması konusundaki Ar - Ge ve Turizm
önergesinin gündeme alınması.

İl Genel Meclisi Başkanı
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