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t l _]5 ımar kentsel

Rize İli, Güneysu İlçesi, Yukarı Islahiye Köyünde bulunan 367 ada,8 ve 9 parsel
numaralı taşınmazların 3|94 sayılı İmar Kanununun l5, ve l6. madde hükümleri
gereği, değişiklik tasarımında gösterildiği üzere'oTevhid" (birleştirme) edilmesine
ait teklifi n eörüsülmesi.

2 l3(ı ımar kentsel
Rize İli, Merkez İlçesi, Yolveren Köyünde 120 ada,2 parsel numaralı taşınmazın
değişiklik tasarımında gösterildiği üzere A ve B parsellerine "ifraz" edilmesi ve
olusan c narselinin "vola terk" edilmesine ait teklifinin sörüşülmesi

3 l37 ımar kentsel
Rize İli, Hemşin İlçesi, Kantarlı Köyünde bulunan l03 ada, 13 ve 14 parsel numaralı
taşınmazların 3l94 sayılı İmar Kanununun l5. ve l6. Madde hükümleri gereği, değişiklik
tasarımında sösterildiği üzere "Tevhid" (birleştirme) edilmesine ait teklifin görüşülmesi.

4 l3tt ımar kentsel
Rize İli, İkizdere İlçesi, Çiçekli Köyünde bulunan, l01 ada 73 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Ahmet KARABACAK tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine
aykırı olarak yapılan iziİsiz yapı için, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği
b5.672,35 idari para cezası verilmesiıre ait teklifin görüşülmesi.

5 lJ9 Mali
Hizmetler

İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi gereğince İl Encümeni gündemine alınan İl

Özel İdaresinin 2023 mali yılına ait gelir ve gider hazırlık bütçe tasarısının
sörüsülınesi.

İl Özel İdaresi Kanuııun 28. maddesinin 3.fıkrası gereğince Valilik Makamıırca onaylanarak İl

Encüıneniııin haftalık olağan toplarıtısında görüşülmek üzere gündeme alınması uygurı bulunan (:i,) adet teklifin-
görüşülmesine ilişkin t}6.(}9.2(}]2 tarihli İl Encüıneni toplaı-ıtısı gündeınidir.
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l l .l() ımar kentsel

Rize İli, Güneysu İlçesi, Gürgen Köyü hudutIarı dahilinde akan kangel dere
yatağında taşkın riski oluşturacak derecede biriken toplam 3.505 m'dere dolgu
malzemesinin iJ52.575.00 (KDV Hariç) muhammen bedelle satış ve boşaltma
ihalesinin 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.maddesi gereğince açık artırma usulüyle
vaoılması.

, 1..1l ımar kentsel

Rize İli, Merkez İlçesi, Zincirliköprü Köyü hudutları ile Çorapçılar
Mahallesi sınırlarında akan dere yatağı üzerinde Kaspar Madencilik İnşaat
Taahhüt Nakliye Ticaret Limited Şirkİti tarafindan kaçak olarak 72.00 m3

dere malzemesi alındığı tespit edilmiş olup,32l3 sayılı Maden Kanunu 12.

maddesi gereğince iJ43.200,00 idari para ceza§ verilmesine ait teklifin
görüşülmesi.

3 l,t2 ımar kentsel

Rize İli, Çayeli İlçesi, Şairler Deresi hudutları dahilinde dere yatağında Ay-
Su Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi tarafindan kaçak olarak 75.00 m3

II (a) grubu dere malzemesi alındığı tespit edilmiş olup, 3213 sayılı Maden
Kanunu 12. maddesi gereğince iJ22.500,00 idari para cezas;, verilmesi ve
yediemin olarak teslim edilen 75.00 m3 II 1a) grubu madenin ilgili firmaya
iJ4.500,00 karşılığında satılmasına ait teklifin görüşülmesi.

İl Özel İdaresi Kanunuıı 28. ınaddesiııin 3.fıkrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak İl

Encümeninin lıaftalık olağan toplantısıırda görüşülınek üzere güııdeme alıııması uygun bulunaır (.i) adet teklifin
görüşülmesine ilişkin ! } {ii),:lüi'i,,i tarihli İl Encüıınenitoplantısı giindeınidir.
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Kanuı-ıtııı 28. ınaddesiııin 3.fıkrası gereğiııce Valilik Makaınınca onaylaııarak İl

oIağan toplaııtısıııda görüşülınek i.izere gündeme alınınası uygtııı buIunan i.i) adet teklifin
.,l{).ıi(},.]1 {}.a,,| tarih I i İ l Encüınen i toplaı-ıtısı gündeın idir.
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l l43 ımar kentsel

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Armağan Köyünde bulunan
parselin değişiklik tasarımında gösterildiği uzere
Kanununun 15. ve 16. Madde hükümleri gereği, A
parselin "yola terk" edilmesine ait teklifin sörüsülmesi

I90 ada 3 numaralı
3|94 siy;ii il;
harfi ile gösterilen

2 l41 ımar kentsel

Rize İli, Derepazarı İlçesi, Sandıktaş Köyünde bulunan l0l ada,24ve25 parsel
numaralı taşınmazların 3|94 sayılı İmar Kanununun l5. ve l6. madde hükümleri
gereği, değişiklik tasarımında gösterildiği üzere ootevhid" (birleştirme) edilmesine
ait teklifin görüşülmesi.
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l l45 ımar kentsel
Rize ili, Kalkandere İlçesi, Çayırlı Köyünde bulunan, 165 ada 6 parsel numaralı taşınmaz
üzerinde Hayrullah BAKIRCI tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine

aykırı olarak yapılan izinsiz yapı için, yapı salıibiııe aynı kaırunun 42. ıııaddesi gereği

bl1 ,617,99 idari para cezası verilmesine ait teklifin görüşülıııesi.

2 1.16 ımar kentsel

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağ|ayan Köyünde bulunan 203 ada 27 numaralı
parselin değişiklik tasarımında gösterildiği üzere A ve B olarak gösterilen
kısmının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Madde hükümlerine
istinaden "yola terk" edilmesine ait teklifin görüşülmesi.

3 1.t7 ımar kentsel

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyünde bulunan 108 ada 20 numaralı
parselin değişiklik tasarımında gösterildiği üzere A olarak gösterilen
kısmının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Madde hükümlerine
istinaden ooyola terk" edilmesine ait teklifin görüşülmesi.

il Özel İdaresi Kanı_ıırı.ıı-ı 28. ınaddesiııiı-ı 3.fıkrası gereğince Valilik Makaıırıırca oııaylaı-ıarak İl

Enctiıneniııin lıaftalık olağan topIaııtısırıda görüştilınek üzere güııdeıne alınınası uygun buluııan i.,ii adet teklifin

görtişülınesine ilişkin ..ı i'.ili},.ıii :' tarihIi İl Enci-iınenitoplantısı gtindeınidir.
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