
:{y,ğ} \
\ffi-*"\
iL öZEL lD^RESi

Toplantı Tarih ve Saati

Toplantı Sıra Nosu
Toplantı Yeri

T.C.
RizEiL özBı- inanpsi

Yazı İşleri Müdürlüğü

iı- BNcüı,ıENi TopLANTI GüNDEMi
: 0'1.06 )().),?, Sıılı S ıı iı 1 : !l , Q0

: 2022 l 14

: İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İl Özel idaresi Kanunun 28. maddesinin 3.fikrası gereğince Valilik Makamınca onaylanarak il Encümeninin
olağan toPlantısında görİ.İşülmek üzere gündeme alınması uygun bulunan (t4) adet teklifiçgöı:üşülmesine
07.06.2022 tarihli İl Encümeni toplantısı gündemidir.

SARI

haftalık
ilişkin

Sıra (ar. Nc ninivıi TEKLİFIN KONUSU

l 79 ımar kentsel
i\rzt lll, lvlerKez ılÇesl, KüÇükÇaYır Köyünde bulunan, 127 ada 6 parsel nu11aruıituşnrn.a, iirerirdeRamazan SUKAS taraflndan 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırİ olarak yapılanizinsiz yapı iÇin, yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi g.regı İ,a.s9ı,94 idari para cezasıveriImesine ait teklifin görüşülmesi.

2

3 8l

fl0 ımar kentsel
^lZğ lll, ÇaYell rlÇe§l, Uzundere Köyünde bulunan, l55 ada 8 parse! numaralı taşınmaz tızerınae
YaŞar DEMRCİ tarafından 3l94 sayıIı imar Kanunu'nun 32. madİesine uyı.İ., oı*ut yapılan izinsiz
YtP' j!İ!, YaPı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği a6.4318s ioarı |r.. ..r"., verilmesine
ait teklifi n sörüsülmesi.

ımar kentsel
Rize Ili, Çayeli İIçesi, Çataldere rtly_
Fatma KORK taraflndan 3l94 sayılı imar Kanunu'nun 32. macidesine aykırı olarak yapıIan izinsiz
YaPı iÇin, YaPı sahibine aynı kanunun 42. macl<lesi gereği l:l7,756,3z idari para cezası verilmesine
ait teklifin görüsülmesi.

4 t12 ımar kentsel
nrzt lll, ÇaYell llÇesl, YenlCe KöYünde bulunan, 126 ada ll parsel numaralı taşınmaz tızerinde yaşar
ÇAKAR tarafından 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 3r,, madd'esine uyn,rİoİu*i yapılan izinsiz yapı
iÇin,_yapı sahibine aynl kanunun 42. maddesi gereği İı6.378,28 idari prr"..rur, verilmesine aitteklifin göriisülmesi.

5 tl3 Imar kentsel
I\lZÇ lll, rKlZutI'§ llÇesl, uemIrKaPl KOYüncle bulunan, l98 ada l2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde
EYüP KARA tarafından 3l94 saYılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı olarak yapılan izinsizyapı
iÇin,,yapı sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği tı7.57J,ıı idari para cezasr verilmesine aitteklifin eörüsülmesi.

6 84 ımar kentsel
r\lzÇ lll, lvrttKgZ rlÇesl ZlnclrllKoPrü KöYü hudutları ile Çorapçılar Mahallesi sınırlarında dere yatağı
üzerinde KasPar Madencilik İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret Lİmitea şirketi tarafından izinsiz kaçJkolarak l08,00 m3 dere dolgu_malzemesi alındığı İespit edilmiş 

"lrp, 
İzıı ,"vılı Maden Kanunu l2.maddesi gereğince i64.800.00 idari oara cezası verilmecine nif telrlifi. oariic;iı-^.i
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tl5

tl6

ımar kentsel
r\lzÇ lll, lvtEtKğZ llÇesl, raZarKOY KOYünde, l14 ada,28 nolu parselde Mustaf'a ER tarafından 3l94
saYılı Iınar Kanununun 32.maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun maddesi gereği,,yıkım
Korarı" alınmasına ait teklifin görüşülmesi.

ımar kentsel
Rize Ili, Merkez İlçesi, Balıkçılar
3l94 saYılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun maddesi gereği

9 87 ımar kentsel
\lZÇ ıll, lvlgrKÇz üıÇesl, lJeŞIePe KOYünde, l15 ada l nolu parselde Nurahmet KOSİF tarafındİn3l94 saYılı İmar Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun maddesi geregi"yıkım kararı" alınmasına ait teklifin sörfisiilmesi

t0 tl8 Imar kentsel
\rZÇ ltl, UçreP'dzarl rlÇesı, YanlKtaŞ KöYünde, l28 ada" l5-16 nolu parselde Neziha BAYRAKTAR
tarafından 3l94 saYılı imar Kanununun j2. Maddesine aykırı yapılan inşaat için aynı kanun maddesi
sereği "yıkım kararı" alınmasına ait feklifin oöritcii|mpai

tl 89 ımar kentsel
tllzt llı, uerepazar| üıçesı, sandıktaş.Köyünde, l76 ada, l nolu parselde RecŞ AıiKALYONCUOĞLU tarafından 3l94 sayıİı imaİ Kanununun 32. Maddesine aykırı yapılan inşaat için
aynı kanun maddesi gereği "yıkım kararı" alınmasına ait teklifin söriisiilmesi

l2

l3 9l

90 ımar kentsel
Rize İli, Çurnl*
tasarımındagösteriIdiği üzere "AveB" parsellerine"ifraz"edilmesineaitteklifiningörtişülm"eİi

Imar kentsel
İl1YlIyiderellçesi,.YalıköyMahallesindebuıunaUzcl ldaresiılc devredilen balıkçı barınağın(la Mehmet Ali TARAKÇI adına kirada bulunan kayık
Çekek Yerinin tüm haklarıyla beraber Yunus Eınre CEVAHiR adlı şahsa devredilmesine ait teklifin
s.örüsülmesi-

l4 92 Imar kentsel
I\lzÇ lıl, ArQeŞen ılÇesl, ŞenltllK KöYünde bulunan l38 ada 66 parsel numaralı taşınmaz üzerinde
Cumali DELİBAŞ tarafından 3194 İayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırİ olarak yapılan
izinsiz YaPı iÇin, yapl sahibine aynı kanunun 42. maddesi gereği iı78.335,45 idari p..r'..ru.,
Verilmesine ait teklifin görüşülmesi.

Sekreter




