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Rize İl Özel İdaresi İnsaı-ı Kaynakları ve Eğitiın Miidi-irli.iğiiııcle Şef Pozisyoıılıırda çalışaır Mı_ıl,ıaıırınet
AYDIN iIe Mııhasebeci Seına ÖNDER, Sı.ı Karıal Hizınet|eri Mi-idiirli-iğtiııde Şef kadrosııııcla çalışan Melrınet
ÇEPNİ ile Yol ve Ulaşıın Hizmetleri Müdi.irltiğtiııde V.H.K.İ Yaşar Ali ÇAKIR' a ikramiye verilınesine ait,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğtinün 05.05.2022tarlhve 10l01 sayılı teklifi görüştildü.

KARAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36. Maddesi gereğince; "Sözleşmeli ve işçi stotüsünrle
ÇolıŞanlar lıarİç olmak üzere İl O:et İckıı,esi Menıııı,lurıntı bcışcırı clurunılcu"ıncı göre trıplam nıen,ıLıt,
SclYlSl,run'% l0'unıı ve Devlet Mennırleırıncı ııygulancın cıylık kalscıyısının 20.000 gösterge rukanıı ile
ÇarPmü SOnLıcLt bulunaccık nıiktcırı geçmeıııek ü.zere, çcılıştıklcırı süreIerle (hcıslclık ve yıllık izinleri
dahil) orantılı olcırak, enciim.en kcırarı ile yıldcı en .ftızla iki kez ikrcınıiye öclenehilir" hükmti
bulı-urmaktadır.

İlgl teklifin değerlendirilmesi neticesinde; Rize İl Özel İdaresi iı,ısaır Kayııakları ve Eğitin-ı
Miidürliiğüııde Şef Pozisyoııı"ıııda çalışan Mı.ılraınınet AYD|N ile Mul-ıasebeci Seına ÖN»PR. Su Kanal
Hİzınetlerİ Mİidtirlüğiiııde Şef kadrosı-ıııda çalışaıı Mel-ıınet ÇEPNİ ile Yol ve Ulaşıın Hizınetleri Miidürliiğiinde
V.H.K.İ YaŞar Ali ÇAKIR' a 5302 Sayılı İI Özel İdaresi Kaı-ıı.ıı,ıuırı-ın 36. ınaddesiıre uyarınca hesapİanan
ikranıiye net tutarı olaıı b4.958r53 nin ödeırmesine,

Yukarıda belirtilen ikraıniyenin verilmesini, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaıruırun 26. Maddesinin
(d) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Gereği içiır kararın, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ğnsun Kaynakları ve Eğiiim
M üd ür l üğ ü) n e gönderilmesine

th
iL öZEL İDAREsi

Başkaı,ı Gerıel Sekreter tlnıit F{tisevin SARI

üy. Bayraın Ali ÇAPOĞLU karar Tarilıi üy. M. Cavit SARIAI-IME'IOĞt,L.r

üy. Hasarı eÜYÜ« l0.05.2022 üy. Kadir ÇELİK
üy. Recep ÜST Karar Sayısı

73
KararınÖzi:5302SayıIıİIÖzeIidaresiKaııııllı-ı.ı.ırın36.ıı-ıaddesiııegöre,Rizeffi
Kayrıakları ve Eğitinı Mtidiirliiği.iııde Şef Pozisyoı-ıtıı-ıda çalışaıı Mı.ılıaırıınet AYDlN ile Mıılıasebeci Seıııa
ÖNOPn, Su Kanal Hizınetleri Mtidi.irltiğiinde Şef kaclrosı-ıııda çalışan Mehınet ÇEPNİ ile Yol ve Ulaşıııı
Hizınetleri Mtidi.irli.iğiiııde V.H.K.İ Yaşar Ali ÇAKlR' a ı,ıet tutarı olan b4.958r53 ikraıniye ödenınesiı-ıe karar
veriIdi.

M. Caviı SARIAHMEToĞLU
İınar ve Kentse| İyileş. MürJ. V

ye

f3il:İ,!TBÜYüK



iı- grucünıgxi rRRaRı

Rize İli, Merkez İlçesi, Kocatepe Köyünde ve tapı-ınun 126 ada 19 ve 20 parsel numaı,alı
taşınmazlarının, 3 194 sayılı İnrar Kaııuııu eki yönetmelik olaır Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 44.
ve 45, nıadde hükümlerine istinaden, değişiklik tasarımıııda gösterildiği üzere öncelikle A parseline

"tevhid" edilırresi ve sonrasında B ve C parsellerine ifraz edilmesine ilişkiıı Rize İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdiirltiğii teklifi görüşüldü.

KARAR
İlgi teü(llnn değerlendirilmesi neticesinde, Rize İli. Merkez Ilçesi. Kocatepe Köyüırüıı köy

yerleşik alanı Rize İl İdare Kı-ırulunuır 30,06.1988 tarih ve 252 sayılı kararı ile oıraylanmıştır. Merkez
İlçesi, Kocatepe Köyünde bulunan |26 ada 19 ve 20 parsel numaralı taşınmaz\arının taınamı köy
yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Köy yerleşik alan sıırırları içerisinde 3194 sayılı İmar
Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İınar Yönetmeliğinin 44. ve 45. nradde hüküınleri
geçerIidir.

44. madde (Değişik: 02,09.|999123804 R.G'1 "Ilraz suretiyle elc{e eclilecek parsellerin ttıpu
kcıclcıstro veya tapulcınıcı harila,çında bulunan ve kcınıu eline geçnıiş bir yola ce1ıhesinin bulı,ınması

şarttır. Parselden terk sııreliyle yol oluşturulcımaz. Çıkmcız sokaklcırcı cephesi olan parseller ifiaz
edilemez. İficız suretiyle çıkmcız sokcık oluştrırulcıma.z. "

45. madde (Değişik: 02.09.1999/23804 R.G) "Köy ve nıezraların yerleşik alcınlcırında ve
civcırındcı ycıpılaccık ifrcız işlemlerinde parsel genişlikleri (l5.00) melreden pcırsel derinlikleri de (20.00)
metreclen cız olanuı:. IJi,uz ı;uü,etiyle en .flızlcı beş aclet parsel elde eclilir, iJrcız suretiyle elde edilen
pcırsellerde ikinci kez iJraz yapılanıaz"

Bu doğrultuda, Rize İli, Merkez İlçesi. Kocatepe Köyiinde ve tapunun 126 ada l9 ve 20 parsel
numaralı taşınmazlarının, İmar Kanı.ınuna istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 44.
vc 45. nraddç lrükünıleriıre istiıradeıı, değişiklik tasarınrıııda gösterildiği iizere öırcelikle A parseliıre
"tevhid" edilmesi ve sonrasında ise B ve C parsellerine ifraz edilmesiıre ilişkin değişiklik tasarımının
onaylaııınası, İl Özel İdaresi Kanunun 26.maddesinin () bendi gereğince kabul edildi.

6".eg( için kararın,.jl Öze| idaresi Genel Sekreterliğine (mar ve KentseI İyileştirme
kara verildi.

üseyin

{L]
iL öZEL İDAREsi

Başkaıı Geırel Sekreter Ünrit Hiiseyin SARI

[jye Bayram Ali ÇAPOĞLIJ karar Taıihi üy. M. Cavit SARIAI{METOĞLU

üy. Hasan BÜYÜK l0.05.2022 üy. Kadir ÇELİK
üye Recep ÜST' Karar Sayısı

74
Kararın Özü: Rize İli. Merkez İlçesi, Kocatepe Köyünde ve tapuııun 126 ada 19 ve 20 parsel

ırumaralı taşınmazlarının, 3194 sayılı İmar Kanunlı eki yönetmelik olan Plansız Alaıılar İmar
Yönetmeliği'nin 44. ve 45. madde hüktimlerine istiı-ıadeıı, değişiklik tasarınııırda gösterildiği üzere

öncelikle A parseline "tevhid" edilmesi ve sonrasında B ve C parsellerine ifraz edilmesine karar
verildi.

üy.
Recep üST
Ssçilınşğyr

M..cavit SARlAHMEToĞLU
İmar ve Kentsel İyileş. Miid. V

üy.

bl vc Ulaşıır-ı IIiz. Mild. V.

Geırel sekreter

, üy.
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İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Çİmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne)

Rize İli, ArdeŞen İlÇesi_Beyazkaya Köyünde ve tapunun l l7 ada 3 parsel numaralı taşınmazın ..A, B, C,D ve E" Parsellerine İfraz edilmesine ilişkin 
-İl 

Özel İdaİesi İmar ve «.rİ"İ İyİı"ştirr. ıvıtiotırıtıgtınün teklifigörüşüldü,

KARAR
. İıgi teklifin değerlendiriImesi neticesinde, Rıze İıı, Ardeşen İlçesi Beyazkaya köyünün köy yerleşik alanıRize İl Encümenininlııoıızoıl tarih ve 57 sayıh kararİ ile onaylanmıştır. Ardeşen iıç*;;;fö ılovuiro.taPunun ll7 ada 3 Parsel numaralı taşınmazının bir kısmı köy yİrleşik uırn ,,r,rİun içerisinde bir lısmının da

YerleŞik alan sınırları dışında ka|dığı tespit edilmiştir. 3l9a sayılı'i."; K;;;;,}'nun 2ı. Maddesi (Değişik:
8/8/2011-KHK-648 /22md) 

_gereğince; köy'yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumımda yerleşik alansınırı 5403 saYılı kanun hükümlerine tabi olmaksaın ifraz haıtı olarİk kabul edilir. Köy yerleşik alan sınırı içindekalan kısımlarda,3l94 sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan plansız Alanlar yönetmeliğinin 44. ve 45.Madde hükümleri, köY YerleŞik alan sınırı dışında kalan kısımlarda ise yönetme liğin 62 madde hükümlerigeçerlidir.

44, maddesinde (DeğiŞik: 02.09. |ggglZ3804 R.G) *İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastroveYa taPulama horitasında bulunan ve kamu eline geçmİş İir yota cephesinin bulunması şarttır. parselden terksuretiYle Yol oluŞturulamaz, Çıkrnaz sokaklara 
""phZsİ 

olİn pİsellerİ7ro, ,dıl.i"r. i/r:;'r;;;İİ|,İr*}" ,oıroı,oluşturulamaz;"

45' maddesinde (DeğiŞik: 02.09.19 gg/23804 R.G) ' Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında
YaPılacak ifraz iŞlemlerinde parsel genişlikleri (t5.00)'metreden parsel derİnliklİri de (20.00) metreden azolamaz, İfraz suretiYle en fazfa beş alet parset elde ediİı, ıfraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifrazyapılamaz"

62, maddesi"^!: "*! ölÇek Planı bulunmayan iskan dışı alanlardo yapılacak ifrazlardan sonra eldee_dilecek her Parsel 5000 m' den kaçak olamaz. Bu p'arsellerin topu kadastro uİyİ tİpaoma haritasında bulunankamu eline geÇmiŞ bir Yola, YaPılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması zorunludur. parselden terksuretiYle Yol oluŞturulamaz. Yeni yerleşim alanı oluşturma amaçlİ ifraz işlemi jopııomor. 2510 sayııtı iskanKanunu uYarınca hazırlanan tarımsal iskay rr9ieleri kapsamınaİ yapııaşma o*İ"r'toşr*qyan tarımsal amaçlıifrazlarda yola cephe koşulu aranmaz'' denilmektedir.

.Rize İli, ArdeŞen İlÇesi Beyazkaya Köyünde ve tapunun l17 ada3 parsel numaraIı taşınmazların, imar Kanunu.nun27, Madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkaİılan Plansız A|anlar ir;r-İ;;;enliğinin 44. ve 45. maddehükümlerine istinaden değiŞiklik tasanmında gosterildigi üzere "A, B, C, D ve E,, parsellerine İfraz edilmesine ilişkindeğiŞiklik tasanmının onaylanması; ll Özel İoaĞsi Kanuıİun 26.maddesinin () bendi g.rJğİr.. tubul edildi.

Ğı-u
CCJ;-- üy"

Hasan BÜYÜK Recep PS}
SeÇilmiŞ üye 

/irü}Yl"

l 0 r. 
-JL-,. A-\![*".-,\_>

M.'Cavit SARlAHMEToĞLU
İmar ve Kentsel İyileş. Müd. V

Genel Sekreter Ümit Htlseyin SARI
Bayram Ali ÇAPOĞLU M. Cavit SARIAHMETOĞLU
Hasan gÜYür

Kadir ÇELİK
Recep ÜST Karar Sayısı

Kararın Özü: Rize İli, ArdeŞen İlçesi Beyazkaya Köyünde ve tapunun l l7 ada 3 parsel numaralı tuş,nr-,
"A, B, C, D ve E" Parsellerine ifraz edilmesine İlişl.in İeğişiklik tasarımının onaylanmasına karar verildi.

Gereği için

m

ol ve Ulaşım IIiz. Müd. V.
ye
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Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Dikkaya Köyünde bulunan ve tapunun 175 ada 39 parsel numaralı
taşınmazının o'A ve B" parsellerine ifraz edilmesine ilişkin Rize İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğünün teklifi görüşüldü.

KARAR
İlgi teklifin değerlendirilmesi neticesinde, İl Genel Meclisinin 04.06,2015 tarih ve 63 sayılı

kararına göre, Çamlıhemşin İlçesi, Dikkaya Köyünde bulunan I75 ada39 parselin bir kısmı köy yerleşik
alan sınırları içerisinde bir kısmı ise dışında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunun "madde 27- Köy
yerleŞik alan sınırlarının parselleri balmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun
ht;kümlerine tabi olmalçsızın ifraz hattı olarak kabul edilir" denilmektedir.

Bu doğrultuda, Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Dikkaya Köyünde bulunan I75 ada 39 parsel
numaralı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27. madde hükümlerine istinaden değişiklik
tasarımında gösterildiği izere "A ve B" parsellerine ifraz edilmesine ilişkin değişiklik tasarımrnın
onaylanması; İl Özel İdaresi Kanunu'nun26. maddesinin () bendi gereğince kabul 

"ailal.
Gereği için kararın, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ğmar ve Kentsel İyileştirme

M üd ür l üğ ün e) gönderilmesine karar verildi.

GLU
ye

c-l.Jr!-- üy"
Hasan BÜYÜK Receo üST
Seçilmiş Üye SeçLlııifÜ/e

/J,W

üvd
Kadir

Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. V

Başkan Genel Seketer V. Yunus Emre AYAR
üy. Bayram Ali ÇAPOĞLU karar Tarihi üy. M. Cavit SARIAHMETOĞLU
üy. Hasan gÜYür I0.05.2022 Uye Kadir ÇELİK
üy. Recep ÜST Karar Sayısı

76
Kararın Özü: Rize İli, Çamlıhemşin
numaralı taşınmazının "A ve B"
onaylanmasına karar verildi.

İlçesi, Dikkaya Kö
parsellerine ifraz edilmesine ilişkin değişiklik tasarımının

üy.
B. AliÇ

SeçjJnfi
,. b",XiiınııııiroĞıu
İmar ve Kentsel İyileş. Müd. V
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Başkan Genel Sekreter V. Erol BIYIK
üy. Bayram Ali ÇAPOĞLU karar Tarihi üy. M. Cavit SARIAHMETOĞLU
üy. Hasan gÜYÜr |7.05.2022 üy" Kadir ÇELİK
üy. Recep ÜST Karar Sayısı

77
Kararın Ozü: Rize İli, Çayeli İlçesi, D
numarada kaYltlı toPlam 2,129,43 m',ı,'iizi)lçtiı-ıılii liışııııııaı.ııı 628^25 ııı"lik kısınıııııı ",|,icr,ırtıt,,1ltırıı (rc:,ıltıı.uıı,

():al jtlarc.ıi Kunııııu'ııtın 26. ıııucltltı,ıi gcrcğiııca "Kıınıu I'ıırıırı Kıırıırı" alını-ı-ıasına karar verildi

Rize İli, Çayeli İlçesi, Derecik Köyü sıııırları içerisinde yer alan ve tapuda 121 ada l4 parse| numarada

Kuıııııııı'ıııııı 26. ırı«drle,Çi gercğiııc:c "I{rıııııı I'arıırı KOrurı" ııın a|ııın"ıasıııa ilişkin Rize İl Özel İdaresi, imar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü sayılı teklifi görüşüIdü.

KARAR
Rize İli, Çaye|1 İIÇesi, Drecik Köyü sıı-ıırları içerisinde yer alan ve tapuda 121 ada l4 parsel numarada

kaYıtlı toPlam 2.129,43 ı'ı'ı'Yiiziilçiiııılii taşınııııızıı,ı (ı2B,25 ı-ıır'lik "']'icurtıl ılltırıı (rc,ı.lıırtııı, krınt.ıklııııırı ı,ıı.)"
olaı'al< Plaıılaıia['ıilıııcsi ve tarım dışı amaçlı kullanım izinlerinin Rize İl Özel idaresine veriImesi İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Bahse konu talep 26.11.2020 tarihli İl Toprak Koruma Kurulunda görüşülmüş olup 26.11,2020 tarih ve
100/5 saYı|ı kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görülmüştür. Aynı zamanda 5403 sayı|ı Kanunun l3.
maddesinin (d) bendi hükmü gereğince Bakanlık Makam Oluru ile "Kunİu I'ıırtırı l(ıırurırıııı"alııııı-ıası gcıckıiği
ıı Tarım ve orman Müdürlüğünün yazısı ile İl Özel İdaresine bi|dirilmiştir.

Bu doğrultuda Rize İli, ÇayeIi İlçesi, Derecik köyü sıııırları içerisinde yer alan ve tapuda 12l ada l4
Parsel ı-ıumarada kaYıtlı toPlam 2.129,43 ın'yüztilçüı-ıılii taşıııına,ı,nı (ı2B,25 ıİı.'lik kısıı-ııııııı ""l,ic:tırıı/ /1lt.ını
(rc,ılrıruıı, krıııalrlunıa ı'ıı.)" olarak planlanması ve tafıııı clışı aıııaçla ktıllanıı-ıı iziııleriniıı alına[ıi|ı-ııcsi amacı
doğrultusunda 5302 saYılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince "Kamıı yararı Karürı,, alınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Valilik Makamına sunulmasına müteakip kararın, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ğmor ve Kenrsel
İYileŞtirme Mütlürlüğü'ne) gönderilmesine 17.05.2022tarihinde karar verildi.

Başkan (§"
8:"J.?uffi, l

ff,,
üy"

Recep ÜST

/İtwİ
M.tavit SARIAHMETOĞLU
İmar ve Kentsel İyileş. Müd. V

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26. maddesi gereği ONAY'
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Başkan Genel Sekreter V. Erol BIYIK
üy. Bayram ell ÇerOĞrU karar Tarihi üy. M. Cavit SARIAHMproĞru
Uye Hasan gÜYÜr 17.05.2022 üy" Kadir ÇPl.İr
üy. Recep üST Karar Sayısı

78
Kararın Özü: Rize ili, Ç ve tapunun ıos 6u@
taŞınmazlarlnın, 3l94 sayılı İmar Kanunu eki yönetmelik olan Plansız Alanlar İmar yönetmeliği,nin 44. ve 45,
madde hükümlerine istinaden, değişiklik tasarımında gösterildiği üzere öncelikle A parsetine ..tevhid,, edilmesi
ve sonraşında B, c ve D parsellerine ifraz edilmesine kar4r veriıdi.

Rize İli, ÇamlıhemŞin İlçesi, Güllü Köyünde ve tapunun 105 ada 2 ve 9 parsel numaralı taşınmazlarının,
3194 saYılı İmar Kanunu eki yönetmelik olan Plansı) Alanlar İmar yöneİmeliği,nin 44. v'e 45. madde
hükümlerine istinaden, değişiklik tasarımında gösterildiği üzere öncelikle A parseline ,,tevhid,, edilmesi ve
sonrasında B, C ve D parsellerine ifraz edilmesine ilişkin Rize İl Özel İdarİsi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü teklifi görüşüldü.

KARAR
. İlgl tetlitn değerlendirilmesi neticesinde, Rize İıi, çamlıhemşin İlçesi Gülıü köyünün köy yerleşik alanı

Rize İl Encümeninin 20ll0l20|l tarih ve lO sayılı kararİ İle onaylanmıştır. çamııııemşİ; iıç.;İ'G'üİd-İtıytınoe
taPunun l05 ada 2 ve 9 parsel numaralı taşınmazının bir kısmı köy yerleşik alan sınırlaİı içeİisinde bir kısmının
da YerleŞik alan sınırları_dışında kaldığı tespit edilmiştir. 3194 sayİh İrnar Kanunu,nun2i. Maddesi (Değişik:
8l8/20l l-KHK-648 /22md) gereğince; köy yerleşik alan sınırlarınıİ parselleri bölmesi durumunda yerişii alan
sınırı 5403 saYılı kanun hükümlerine tabi olmahızın fraz hattı olarak kabul editir. Köy yerleşik alan sınıİı içinde
kalan klsımlarda, 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar ydnetmeliğinin 44, ve 45.
Madde hükümleri, köy yerleşik alan sının dışında kalan kısımlarda ise yönetmeliğin 62 Ğoo" hükümleri
geçerlidir.

44. maddesinde (DeğiŞik: 02.09.1999/23804R,G)"İfraz suretiyle elde edilecekparsellerin tapu kadastro
veYa taPulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. pirselden terk
suretiYle Yol oluŞturulamaz. Çılcrnaz sokaklara cephesi olan parsellerl7ro, edilemez. Ifraz suretiyle çıkınaz sokak
oluşturulamaz; "

45. maddesinde (DeğiŞik: 02.09.1999123804 R.G) ' /(öy ve mezraların yerleşik alanlarındq ve civarında
YaPılaca\ ifraz iŞlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) metreden parsel derintikleri de (20,00) metreden az
olamaz. İfraz suretiyle enfazla beş aİet parsel elde ediİl, ifraz ,urİtiyl, elde edilen parsellerde İkinci kere ıfraz
yapılamaz"

62. maddesİnde "Üs' ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde
e_dilecek her Parsel 5000 m' den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro uİyİ tapulama haritasında bulunan
kamu eline geÇmiŞ bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metİe cephesi bulİnmaİı zorunludur. parselden terk
suretiYle Yol oluŞturulamaz, Yeni yerleşim alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. 2510 sayılı İskan
Kanunu uYqrınca hazırlanan tarımsal iskan projeleri kapsamında yapılaşmo omorİ toşımaycın tarımial amaçlı
ifrazlarda yola cephe koşulu aranmaz" denilmektedir.

Bu doğrultuda, Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Güllü Köyünde ve tapunun l05 ada 2ve9 parsel numaralı
taŞınmazlarının, İmar Kanunu'nun 27. madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkarılan İıanr2 Alanlar
İmar Yönetmeliği'nin 44. ve 45. madde hükümlerine istinaden, değişiklik tasarımında gösterildiği üzere öncelikle
A Parseline "tevhİd" edilmesi ve sonrasında ise B, C ve D parselterine ifraz ed]lmesine ııışlin değişiklik
tasarımının onaylanması, İlÖzel İdaresi Kanunun 26.maddesinin ğl bendi gereğince kabuledildi.

Gereği iÇin kararın, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Qmar ve Kentsel İyileştirme Müdürtüğüne)
gönderilmesine kara verildi.
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