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Dönemi l Yıl
Birleşim / Oturum
Toplantı Yeri

T.C.
RizE ir özrrinanpsi

ir cpNnr MEcLisi BAşKANLIĞI

: Temmuz l2022
:|/1
: İl Gen. Mec. Topl. Sal.

BirleşimTarihi : 0410712022
Birleşim Günü : Pazartesi
Birleşim Saati : l0:00

]. BLRLEşLM cüwnaui
*İOaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

t" MülkİYetİ Rize il özel idaresine Kayıtlı otan Rize ilı, ikizdere i|çesi, yeşilyurt
Mahallesinde ve taPunun t02 ada 14 parsel numaralı 1,.Ig2, o7 m2 yüzölçümünesahiP hazlİhazırda "KaYmakamlık Lojmanı" olarak kutlanılmakta otan taşınmazınıkızdere kaymakamlığı köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsısi talep edilmesine aitımar ve kentset iyileştirme Müdürlüğü teklif|nin görüşülmesi.

2- ı'atııtiYeti Rize Il Özelİdaresine Kayıtlı olan Rize ili, çayeli ilçesi, yenipazar
Mahallesinde ve taPunun 1520 ada.! parsel numaralı Betonarme Bina ve Arsa vasıflıtaŞınmazı üzerinde bulunan Eski Özel idare Binasının zeminkatında boş durumdaolan l l9,2 m2 dükkan ile ilgili olarak Çayeli şoftirler ve otomobilciler Esnaf odasıtaraflndan l0 Yıllığına kiralanınası talep edilmesine ait imar ve Kentsel iyileştirmeMüdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

3- Rı'" İlı, Merkez İlÇesi, Elmalı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda ].38 ada
23 Parsel numaralı taŞınmaz üzerinde Muammer işven tarafından hazırlanan ,,Konut
+ Ticaret Alanı ve imar Yolu" amaçlı "1,/5ooo ölçekli Nazım imar Planı l/toooö|çekliUYgulama İmar Planı ve Ptana Esas Açıklama raporunun onaylanmasına ait imar vekentsel İyileştirme Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

*öNERGE irp cüNoEME ALINANLAR:

*MECLİS BAŞKANINCA ÖNERİıENıER:
*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İl Genel Meclisi Başkanı
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:Temmuz l2022
:2ll
: İü Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 0510712022
Birleşim Günü : Salı
Birleşim Saati : 10:00

 

2. BLRLEşLM cüıııonui
*İDARİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- MülkiYeti Rize İ1 özel idaresine Kayıtlı olan Rize ili, Derepazarı ilçesi, Kirazdağı
Mahallesinde ve taPunun 114 ada 11 parsel numaralı L.7LL,L9 m2 yüzölçümüne sahip
"bahÇeli kargİr İlkokul" vasıflı taşınmazının "Yaşlı ve Enge|li Bakım Merkezi,, olarak kullanılmak
üzere 10 yıllığına kiralanması talep edılmesine ait imar ve kentsel iyileştirme Müdürlüğü
teklifinin görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

2- 
'olg.mizde, 

baŞta Çay Tarımı ve Bahçe tarımın de kullanılan önemli ölçüde maliyet
giderlerİne sahİP olan Gübre talebine çözüm bulmak için. ilimiz çay sektörünün kuru çay
üretim aşamasında elde edilen yaklaşık 50 ooo ton Çay odunu (çöpü) atığından gübre üretimi
iÇİn YaPılan bİr dizi Çalışmalar neticesinde. Ülkemız dAhilinde benzeri üretim yapan tesislerle
görüŞmeler YaPılması ve araştırma çalışmaları yapılmasına ait Tarım Komisyonu raporunun
görüşülmesi.

3- T"i..in ve doğal YaŞam talebinin yüksek rakımlı köylerde ve yaylalarda yaygınlaşması
neticesinde oluŞan Plansız yapılaşma ve ulaşım ihtiyacı sonucunda bölgemiz coğrafyası
sürdürü|ebİlrik aÇısından zor bir yaşanmakta, bu olumsuz ge|işmelerin imara kapalı alanlarda
Plansız YaPılaŞma sonuÇları çevreye verdiği olumsuz etkiler ve bölge turizmi için
sürdürülebilrik aÇısından olumsuzluklarının yerinde tespıtının yapılmasına ait imar, çevresağlık ve Turizm komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

4' Rize il özel idaresi Mülkiyetinde bulunan taşınmazların yönetimi hususunda idarenin
ÇalıŞmaları desteklemek adına öncelikli olarak idare mülkiyetinde bulunan taşınmazların
tesPİti (taŞınmazların mülkiyeti hususunda kapsam ve kısıtlamalar dahil) diğerleri meclis
tarafından kabul edilen stratejik plan ve 2022 bütçe planlaması doğrultusunda taşınmazların
satışı halinde gerekli çalışmaların yapılmasına ait Em]ak Gelir kt
görüşülmesi. 

"vl\,ı y9llrılıqlqııll ydPll|ıld5llld d]L EmlaK ueılr KomıTonu raporunun

İl Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi / Yıl : Temmuz l2022
Birleşim / Oturum :3 l I
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

*İ»,qnİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- MülkiYeti nİze il Özel idaresine Kayıtlı olan Rize ili, pazar ilçesi, pazarMahallesinde ve
taPunun 875 ada 1 (mülga 14 ada) parsel numaralı 514,48 m2 yüzölçümüne sahip ,,Arsa,,

vasıflı taŞınmazının "İlçe Emniyet Müdürlüğü" yapılmak üzere 10.01.2018 tarih ve 8 sayılı il
Genel Meclisi Kararı iIe tahsis edilmiştir Ancak Emniyet Müdürlüğü inşaat Emlak Dairesi
BaŞkanlığınca YaPılan değerlendirmede, ilçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması için
Yeterli olmadığından dolayı tahsisin kaldırılmasına ait İmar ve Kentse] iyileştirme Müdürlüğü
teklifinin görüşülmesi.

2' ArdeŞen, Pazar, Tunca Belediyeleri ve Rize il özel idaresi içme suyu ihtiyaçlarının
müŞterek sistemle sağlanmasına ve dağıtımına yönelik olarak tesisler protokotünü imzalaması
iÇin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin SAR|' ya yetki verilmesine ait Su ve Kanal
H izmetleri Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

3- *''. İll, Pazar İlÇesi, Akbucak köy sınırları içerisinde ve orman arazisinde bulunduğu tespit
edilmİŞtir. Akbucak KöYüne ait müstakbel insan ve hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak
üzere Sobesor Mevkiinde bulunan membadakı 10,00 lt/sn lik içme ve kullanma suyunun ve
Herzesah Mevkilnde bu]unan membadakl 2.5 lt/sn lik içme ve ku]lanma suyunun, 3202 sayılı
KöYe Yönelik Hizmetler Kanunu doğrultusunda Akbucak Köyüne tahsis edilmesine ait Su Kanal
Hizmetleri Müdü rlüğü teklifinin görüşülmesi.

*K0MİSY0NDAN GELEN RAPhRLı|R:

4- iııl.l1ıroe sürekli yağan yağmurlar ciddi afetler meydana getirmektedir. Bu doğrultuda Afet
öncesi ne gibi önlemler alınabilir, Afet hasarları önlemlerle daha aza nası] düşürülebilir ve bu
doğrultuda Afet Komisyonu olarak ilgili kurumlarla çalışma yapılması ait Afet Komisyonu
raporunun görüşülmesi.

*öNERGE irp cüNpEME ALINANLAR:

.. 
r.v.

RIZE ir Özrr İnanpsİ
ir cpNpı MEcLisi BAşKANLIĞI,,ffl*u****

BirleşimTarihi :0610712022
Birleşim Günü : Çarşamba
Birleşim Saati : 10:00

3. BİRLEŞİM cÜwogui

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

: Temmuz l2022
:4ll
: İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 07l0712022
Birleşim Günü : Perşembe
Birleşim Saati : 10:00

4. BLRLEşLM cüunEui

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1- Mülkiyeti Rize il özel idaresine Kayıtlı olan Rize ilı, Derepazarı ilçesi, Kirazdağı

Mahallesinde ve tapunun LL4 ada 11 parsel numaralı L.72L,I9 m2 yüzölçümüne sahip_
"bahÇeli kargir ilkokul" vasıflı taşınmazının "Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi" olarak kullanılmak
üzere 10 Yıllığına kiralanması talep edilmesine ait İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

2' alr"İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyünde ve tapunun 1O8 ada 20 parsel numaralı taşınmazı
iÇin hazırlanan "1,fSOOO ve L/LOOO Ölçekli Nazım ve Uygulama imar planları ve plana Esas
AÇıklama raporlarının onaylanmasına ait İmar Komlsyonu raporunun görüşülmesi.

3- Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 203 ada 27

Parsel numaralı taŞınmazı için hazırlanan "Ticaret Alanı ve İmar yolu" amaçlı "I/5ooo ölçeklı
Nazım İmar Planı ve l/lOOO Ölçekli Uygulama İmar planı ve plana Esas Açıklama raporlarının
onaylanmasına ait İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- ni." İli, Çamlıhemşin İlçesi, Şenyuva Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 114 ada 5

Parsel numaralı taŞınmaz üzerinde hazırlanan "Günübirlik Tesis Alanı ve imar yolu,, amaçlı
"L/5O0O ölÇekli koruma amaçlı nazım imar planı , L/Looo ö!çekli koruma amaçlı uygulama imar
Planı ve Plana esas aÇıklama raporunun onaylanmasına ait imar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.

5- Teklif edilen ham yol ve bakım ve onarım programlarının yapılması için etüt yapılması,

ivedilik arz eden Yolların tespiti, zorunluluk arz eden durumların sıralanması bunların
YaPıİabilirliği Ve kapasite ile doğru orantılı olarak incelenmesi için geniş bir çalışma
yapılmasına ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Komisyon raporunun görüşülmesi.

*İnaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

*öNERGE iı-p cürNoEME ALINANLAR:

İl Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi/ Yıl : Temmuz l2022
Birleşim/Oturum :5l1
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

BirleşimTarihi : 08/0712022
Birleşim Günü : Cuma
Birleşim Saati : 10:00

5. BLRLEşLM cüwnaui
*İo,qnİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleti)

1- Rize ili ÇaYeli İtÇesi, Yenipazar Mahallesinde ve tapunun 1,520ada, 3 parsel
numaralı Betonarme Bina ve Arsa vasıflı taşınmazı üzerinde bulunan Eski özel idare
Binanın zemin katında boş durumda olan !Ig,2 m2 dükkan ile ilgili olarak çayelikaymakamlığı tarafından Aile Destek Merkezi birimi olarak kultanıtmak üzere tahsis
edilmesine ait imar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teklifinin görüşütmesi.

2- Rl" ÇaYeli KaPtanpaşa Kuran Kursu inşaat bakım ve onarımı için özcan HALAç,ın
Şartlı BağıŞ YaPmaslna ilişkin başvurunun, 5302 sayılı il özel idaresi Kanununun ].O.
Maddesi gereğince il Genel Mectisine sunulmasına ait Mali Hizmetler Müdürlüğü
teklifinin görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

3- İıi'iz genelinde el emeği ile üretilen ürünlerin neler olduğu, üretim ve imalatları
konusunda YaŞanan sıkıntılar hakkında çalışmalar yapılması na aitAr _ Ge Komisyon
raporun görüşülmesi.

*MECLİS BAŞ KANINCA Öıvrnİırıvıgn:

4'-'SZO2 saYılı İl Özel İdaresi Kanunıın 12.maddesi gereğince il Genel Meclisinin
2022 dönemindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi

*öNERGE irp cüıN»EME ALINANLAR:
öNrcncnNıN koNusu : İıimiz Turizminin verimli ve sürdürülebilir olarak gelişmesiiÇin bazı markaların oluşturulması, özellikle yöremiz turizminin lokomotifi olan

YaYlalarımızın bozulmadan korunması, kendini bu zamana kadar koruyabilmiş
YaYlalarımızın tesPiti, bunların bir kaçının bazı eksikliklerinin giderilmesi ve örnek
YaYlalar oluŞturulması için bir çalışm a yapı|ması ve bununla berabJr yayla|arınbirbirine
\ağlaYan tarihi Yolların onarılarakyürüyüş gruplarının hizmetine sunulmasmm yöremiz
doğa turizmine sunulmas ına ait Tuiizmk;;ryon, ön"Çri;i, ;;;deme alınması

?



ÖNnncnNİıv roNUSU: Son yıllarda bölgemizde lokal yağmurlar çok ciddi afetler
oluŞturmaktadır. Bu yağmurların şiddetin ve zafar|n önleyici bilimsel veriler ışığında
araŞtırma konusunda çalışma yapılmasına ait Çevre ve Afet Komisyonu ortak
önergesinin gündeme alınması

ÖNBncuNİN KONUSU: İlimizin tanıtımına ve imajına değer katan, el ürünleri üretimi
yapan vatandaşların markalaşması, pazarlama, hammadde tedariği vb konularda,DoKA
ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyonu sağlama husunda çalışma yapılmasına ait
Eğitim ve Ar-Ge komisyonu ortak önergesinin gündeme alınması

ÖNERCBNİN KONUSU: Bölgemizde Turizm konaklama algısının, gerek pandemi nin
etkisi, gerek doğa turizmi ne yakınlığı sebebiyle bungolov ev turizminde yoğunluk
yaŞanmaktadır. Bu sebeple ilimiz genelinde yapılmış ve yapılması devam etmekte olan
b.ungolov ev konaklama turizmtesisleri inşa edilmesinin standardının belirlnmesi için, İl
Özel İdaresi İmar Müdürlüğü ve komisyonumuzca ortak çalışma yapılarak uruştrr-u
yapılmasına ait Turizm ve İmar Komisyonu ortak önergesinin gündeme alınması

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İl Genel Meclisi Başkanı


