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Sıra Kar. No giniMi TEKLİFİN KONUSU

l l l5 ımar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Gülbahar Mahallesinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile
işletme yetkisi İl Özel İdaresine devredilen balıkçı barınağında Recep YENİGÜN
(merhum) adına kirada bulunan kayık çekek yerinin tüm haklarıyla beraber Hasan
Kahraman YENİGÜN adlı şahsa devredilmesine ait teklifin görüşülmesi.

2 ll(ı ımar kentsel
Rize ili, Merkez İlçesi, islampaşa Mahallesinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile
işletme yetkisi İl Özel İdaresine devredilen balıkçı bannağında Sevinç TOPÇU adına kirada
bulunan kayık çekek yerinin tüm haklarıyla beraber Murat AK adlı şahsa devredilmesine ait
teklifin sörüşülmesi.

3 Il7 ımar kentsel
Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Dikkaya Köyünde bulunan, |'75 ada l02 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde Sabit SERİN tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine
aykırı olarak yapılan izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği
blO.792.46 idari nara cezası verilmesine ait teklifin sörüsülmesi.

4 l ltt ımar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Üçkaya Köyünde bulunan, l96 parsel numaralı taşınmaz üzerinde
Onur BERK tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. middesine aykırı olarak yapılan
izinsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği ü1.091,10 idari para
cezası verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

5 ll9 ımar kentsel
Rize İli, Fındıklı İlçesi, Yeniköy Köyünde, 107 ada, 2 nolu parselde Selahattin

ÇAVUŞOĞLU tarafından 3l94 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine aykırı yapılan inşaat
için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım Kararı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

6 l2a ımar kentsel
Rize İli, Çayeli İlçesi, Yamaç Köyünde, Memiş ÇAKIR tarafından 3l94 sayılı imar
Kanununun 32. maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun maddesi gereği "Yıkım
korarı" alınmasına ait teklifin sörüsülmesi.

7 l2l ımar kentsel
Rize İli, Ardeşen İlçesi, Akkaya Köyünde bulunan l72 ada 8 ve 9 nolu parselin değişiklik
tasarımında gösterildiği üzere A parseline "tevhid" edilmesi ve sonrasında "B ve C»
parse l lerine " ifraz" edi lmesine ait tekl i fi nin sörüsülmesi

8 l22 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Şenyurt Köyünde bulunan 2l8 ada l nolu parsel numaralı
taşınmazın, İmar Kanununun27. Madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkanlan
Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğinin 44. ve 45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik
tasarımında gösterildiği üzere "A ve B" parsellerine "ifra,z" edilmesine ait teklifinin
görüşülmesi

9 l23 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Şenyuı,t Köyünde bulunan l8l ada 5 nolu parsel numaralı
taşınınazın, İmar Kanununun 27. Madde hükümleri ve İmar Kanununa istinaden çıkarılan
Plansız Alanlar İınar Yönetmenliğinin 44. ve 45. Madde hükümIerine istinaden değişiklik
tasarımında gösterildiği izere "A, B ve C" parselIerine "ifrazo' edilmesine ait teklifinin
eörüsülmesi

l0 l2,| ımar kentsel
Rize İli, Hemşin İlçesi, Çamlıtepe Köyünde bulunan 126 ada, 4 ve 5 parsel numaralı
taşınmazların 3l94 sayılı İmar Kanununun l5. Ve l6. Madde hükümleri gereği, değişiklik
tasarımında gösterildiği üzere "Tevhid" (birleştirme) edilmesine ait teklifin görüşülmesi.

ll l25 ımar kentsel
Rize ili, Derepazarı ilçesi, Bürücek Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 101 ada,8
parsel numarada kayıtlı toplam 3.465,8l ııı'r,iiz()Içiiııı]ii aliıııııı 2.64_j.()7 ııı''lik l<ısııııııııı
''I(oııııt r\laııı'" tılaı,ali 1,ılaııltıııabilıııcsi içiıı.5_1{)l sııl,ılı İl t"lzel İılııı,csi l(anıııııı'ııuıı 2(ı.

Mııdı|csi gcı,cğiııcc "Kanııı Yararı l(arırı"ıııı,ı alınıııasıııa ilişl<iıı tcl<lilııı göriiştilıııcsi.

İ1 Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fıkrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl

Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan i 1 !1

adet teklifin görüşülmesine ilişkin {}il.{11Ç ){i^l.,] tarihli İ1 Encümeni toplantısı gündemidir. \ 
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l l26 ımar kentsel
Rize İli, İyidere İlçesi, YalıkOy Mahallesiı-ıde bulunan ve BakanIar Kurulu Kararı ile
işleııne yetkisi İl ÖzeI İdaresine devredilen balıkçı barınağında AIi Haydaı DENİZCİ
(merhunı) adına kirada bulunan kayık çekek yerinin tüın haklarıyla beraber Seda EKŞİ adlı
şahsa devredilmesine ait teklifin görüşülınesi.

2 l27 ımar kentsel
Rize İli, Çayeli İlçesi, Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapuda l469 ada, 1

parsel numaı,ada kayıtlı taşınmazın tamamının "llçc linıııivt:t Vl i]ıli]ı,liiğtı lıizıııct l-ıiniısı
\ ı})ııı,ı" işi l<al,ısaıııııı,1,1. i iı)l s;ır ılı İl (")zt,l İılııı,csi l(ııııtııııı'ıııııı 2(ı. ]\4ııilılcsi ıcrciiııcc
"Kıııııı \'ıırarı l(arııı,ı"ııııı illıı-ııl,ıtısıııit ilişl<iıı tc1.1iliı,ı ı(iı,iişiilıııcsi.

3 l2ıl ımar kentsel
Rize İli, Çayeli İlçesi, Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapuda l469 ada, l

parsel numarada kayıtlı taşınmazın tamamının'-llçc Iııııııilcı lv1 iıdiirltlğ(i Iıizıııct [ıiıııısı
\,itl)ıılı' işi liiıpsııııııııı.ln. j_l{)2 sıı_ı ılı ]l ı")zul İiliıı,e si l(anııııtı'ıııııı ](ı. ]\,1ııtltlcsi ucrcğiııcc
"l(ııııııılaştıı,ııııı Kıır:ırı"nııı a]ıı,ıııı;ısııııı ilişI<in ttıklillıı uiiı [işiilırıcsi.

4 l29 ımar kentsel

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Zilkale Köyünde bulunan l54 ada 2 nolu parsel numaralı
taşınıxazın, İınar Kanununun 2]. Madde hükümleri ve İmar Kanuntına istinaden çıkarılan
Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğinin 44. ve 45. Madde hükümlerine istinaden değişiklik
tasarımında gösterildiği üzere "A, B ve C" parsellerine "ifraz" edilmesine ait teklifinin
görüşüIınesi

5 I.10 ımar kentsel
Rize İli, Fındıklı İlçesi, Yaylacılar Köyünde bulunan |64 ada,8, 9, l0 ve ll parsel
numaralı taşınmazların 3l94 sayılı İmar Kanununun l5. Ve l6. Madde hükümleri gereği,
değişiklik tasarımında gösteriIdiği üzere "Tevhid" (birleştirıne) edilmesine ait teklifin
eörüsülmesi.

6 l3l Mali
Hizmetler

İl Özel İdaresiı"ıin 2022 mali yılı bütçesinin harcama ka|emleri arasında
ödenek aktarılmasına ait teklifin görüşülmesi.

İl Özel İdaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fıkrasl gereğince Valilik Makanıınca onaylanarak İl

Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan i{ı)

adet teklifin görüşülmesine ilişkiır iı,ıiiç.,i{},/.i tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.
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l l32 ımar kentsel

Rize İli, Derepazarı İlçesi, Kirazdağı Köyün, ll4 ada l l parsel numaralı
taşınmaz üzerinde bulunan eski ilkokul binası ve arsanın kiraya verilmesi
(Bürüt m2 x 250 TL) 57.666,25 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı
D.İ.K.nun 45,maddesi gereğince (Açık Artırma) Usulü) ile kiralama
ihalesinin yapılmasına ait teklifin görüşülmesi

2 ı33 ımar kentsel

Ilizc İli^ Merkez İlçcsi ()rnckköy Köylincle.
g(ıstcriIdiği iizcrc. 3 l 94 sar ılı İıııar Kıııuııtııı l 5. r,c
istiı,ıacleıı n hıırIl ilc bclirtiIeıı l<ısnrıır "İlıclcıs"
görüşii[ıııesi.

ılcğişilı l ili tıısiı.ı,ıı-ııı ı-ıtlıı

l (ı. \,lııtltie lıtilı iiııı l.,ı,i ıı.,
ctli]ıııcsiııc tıit {clıli llı,ı

J l3"l
Insan

kavnakları

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kaııtıııu'ııun 36. ınaddesiııe göre, Rize İl Özel İdaresi
Personellerinden Şof-ör Yi-iksel nııhi ÇİÇEK'e ikranıiye verilı-ı-ıesiııe ait teklifinin
göriişiilınesi.

İl Özel İdaresi Kanunun 28. nıaddesiırin 3.fıkrası gereğince Valilik Makamınca oıiaylanarak il
Encümeninin haftalık olağan toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan i i i
adet teklifin görüşülmesine ilişkiıı ,ı.i.iii,i li},i.,j tarihli İ1 Encümeni toplantısı gündemidir.
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