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Dönemi/Yıl :Ekiml2022
Birleşim/Oturum :tll
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 03ll0l2022
Birleşim Günü :Pazartesi
Birleşim Saati : l0:00
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]. BİRLEŞİM GUNDEMİ

*İoaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- Rize il özel İdaresi sorumluluk sahasındaki Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin

korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanı]mak üzere " Mobil Atık Getirme
Merkezi" ne ihtiyaç duyulmuş olup, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin
edilemeyen 10 adet Mobil Atık Getirme Merkezinin satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik
ve İkllm Değişikliği Bakanlığından, Mobll Atık Getirme Merkezi alımında kullanılmak üzere

ü1.000,00,00 nakdi yardım talep edilmesine, Rize İl Özel İdaresi adına yardımla ilgili
konularda nize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin SAR|'ya yetki verilmesine ait Su

ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tekllflnin görüşülmesi.

a
Z' Raze İll, Ardeşen İlçesi, Ortaalan-Şenyurt-Yurtseven-Küçükköy Köylerinin içme suyunun

karşılandığı membanın yetersiz olması nedeniyle Ortaalan Köyü Sınırları içerisinde ve

orman arazjsinde bulunan 4.00 lt/sn debi]i Şelale lrmağının adı geçen köylerin müstakbel
insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılamak üzere, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler
Kanunu doğrultusunda tahsis edilmesine ait Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü teklifinin
görüşülmesi.

3- Rize il özel idare sınin 2022 mali yılı devir işlemlerinde banka nakit faz]ası olan

b26.440.000,00 nin bütçe kalemlerine ek ödenek kaydı yapılmasına ait oluşturuIan teklifin,
5302 sayılı İl Öze! İdaresi Kanununun 10. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmenliğinin 17. maddesi gereğince görüşülmesine ait Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin
görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

*öNERGE irB cCrN»EME ALINANLAR:

* MECLİS BAŞKANINCA ÖNERİİBNİPR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

İ1 Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi / Yıl : Ekim l2022
Birleşim / Oturum :2 l I

Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi :04ll0l2022
Birleşim Günü : Salı
Birleşim Saati : 10:00

2. BiruEşiM cüıvonui
*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1- Mülkiyeti Rize İl Özel İdaresine Kayıtlı olan Rize İli, çayeli ilçesi, yenipazar

Mahallesinde ve tapunun 1520 ada 3 parsel numaralı Betonarme Bina ve Arsa vasıflı
taşınmazı üzerinde bu|unan Eski Özel İdare Binasının zemin katında boş durumda
olan 119,2 m2 dükkan ile ilgili olarak Çayeli Şoför|er ve Otomobilciler Esnaf Odası
tarafından 10 yıllığına kiralanması talep edilmesine ait Emlak Komisyonu raporunun
görüşülmesl.

2' Rize İli Çayeli İlçesl, Yenipazar Mahallesinde ve tapunun t52o ada 3 parsel

numara]ı Betonarme Bina ve Arsa vasıflı taşınmazı üzerinde bulunan Eski Özel İdare
Binanın zemin katında boş durumda olan It9,2 m2 dükkan ile ilgili olarak Çayeli
Kaymakamlığı tarafından Aile Destek Merkezi birimi olarak kullanılmak üzere tahsis
edilmesine ait Emlak Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- İllrlrde meydana gelen aşırı yağıştarda otuşabilecek selleri önlemede önemli rol

oynayan menfez ve kanalların tıkanmasını önlemek amacıyla neler yapılabileceğin
araştırılması konusundaki Afet ve Yol Yapım ve Ulaşım HizmetIeri ortak Komisyon
raporunun görüşü|mesi..

*İuaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

*öNERGE irp cCıNnEME ALINANLAR:

* MECLİS BAŞKANINCA ÖNpRİreNıpR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

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

RizE IL özEL iıenpsi
ir cpNpı MEcLisi BAşKANLIĞI

kurumlarıyla koordinasyonu sağlama hususunda çalışma yapılmasına a

Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

im

: Ekim l2022
:3lI
: İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : 05l1012022
Birleşim Günü : Çarşamba
Birleşim Saati : 10:00

Eğitim ve Ar-Ge

3. BLRLEşLM cüuoaui
*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

L' Rize İl Özel İdaresinin 2022 mali yılı devir işlemlerinde banka nakit fazlası olan

b26.440.000,00 nin bütçe kalemlerine ek ödenek kaydı yapılmasına ait oluşturulan teklifin,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmenliğinin 17. maddesi gereğince görüşülmesine alt Plan Bütçe Komisyon raporunun
görüşülmesi.

2' Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesi 407 ada 5 parsel numaralı taşınmaz

üzerinde bulunan Rize İl Özel İdaresine ait L ve 2 numaralı bağımsız bölümün satışının
yapılmasına ait İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Rize İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan Rize İll, Fındıklı ilçesi, Merkez

Mahallesinde ve tapunun 390 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar İl Genel Meclisi Kararı
ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edilmiştir. Fındıklı İlçesi Merkez
Mahallesi 390 ada 4 parsel üzerinde bulunan Fındıklı Yurdu A b]ok binasının yeni açılan
öğrenci yurdundan sonra kapatıldığı, geçmiş dönem başvuruları, mevcut yatak kapasitesi,
boş yatak sayıları ve mezun olacak öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılan ihtiyaç

çalışmaları değerlendirildiğinde bahse konu binaya ihtiyaç bulunmadığı ve tahsisin
kaldı rılmasına a it İma r Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4' Mülkiyeti Rize İl Özel İdaresine Kayıtlı olan Rize İll, İklzdere ilçesi, yeşilyurt

Mahallesinde ve tapunun 102 ada 14 parsel numaralı L.L92, 07 m2 yüzölçümüne sahip
ha]ihazırda "Koymakamlık Lojmanı" olarak kullanılmakta olan taşınmazın İklzdere

Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Bir|iğine tahsisi talep edilmesine ait Emlak
Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- İllrlrin tanıtımına ve imajına değer katan, el ürünleri üretimi yapan vatandaşların

markalaşması, pazarlama, hammadde tedariği vb konularda, DOKA ve diğer kamu

İ1 Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi/Yıl :Ekiml2022
Birleşim / Oturum :4 l I
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

*İıeRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- Rize İli Çamlıhemşin ilçesi Çayırdüzü Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda

358 ada 3 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan "OteI Alanı ve Konut Alanı" amaçlı
1/5O0O ölçekli nazım imar planı, 1,1tO00 ÖIçekli uygulama imar planı ve pIana esas

açıklama raporunun" onaylanmasına ait İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tekllflnin
görüşülmesi.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

2' Rar" İll, Ardeşen İlçesi Yeniyol Köyü sınır]arı içerisinde yer alan ve tapuda 104 ada

].3 ve 20 pa'rsel numarada kayıt!ı taşınmazIar üzerinde hazırlanan "Ticoret Alanı ve İmar
Yolıı" amaç|ı "L/5OO0 ölçekli nazım imar p|anı, t/IO00 ölçekli uygulama imar planı ve
plana esas açıklama raporunun onaytanmasına ait İmar Komisyonu raporunun
görüşülmesi.

3- Rlr. İli, Çamlıhemşin İlçesi Ortaklar Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 119

ada 10 parsel numarada kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlatılan "Ticoret Alonı ve İmor
Yoltı" amaçlı "L/5O00 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, 1/IOOO ölçekli koruma
amaçlı uygulama imar planı ve plana esas açıklama raporunun onaylanmasına ait İmar

Komisyonu ra porunu n görüşü lmesi.

4, İllmlz Turizminin verimli ve sürdürülebllir olarak gelişmesi lçln Uazı markaların

oluşturulması, özellikle yöremiz turizminin lokomotifi olan yaylalarımızın bozulmadan
korunması, kendini bu zamana kadar koruyabilmiş yaylaIarımızın tespiti, bunların bir

kaçının bazı eksik|ikIerinin giderilmesi ve örnek yaylalar oluşturulması için bir çalışma
yapılması ve bununla beraber yaylaların birbirine bağlayan tarihi yolların onarılarak
yürüyüş gruplarının hizmetine sunulmasının yöremiz doğa turizmine sunu]masına ait

Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi.

RizEIL özEL innnpsi
ir cpNBr MEcLisi BAşKANLIĞI
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BirleşimTarihi : 06lI0l2022
Birleşim Günü : Perşembe
Birleşim Saati : 10:00

4. BLRLEşLM cüu»Eı,ıi

iı aşkan V.
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Birleşim Tarihi : 07ll0l2022
Birleşim Günü : Cuma
Birleşim Saati : 10:00

5, BLRLEşIM cÜuoapıi

q&*

Dönemi / Yıl : Ekim l2022
Birleşim / Oturum :5 l 1

Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

*İDARİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- *'.. İll Derepazarı ilçesi Kirazdağı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 114 ada 11 parsel

numaralı taşınmaz için hazırlanan "Sosyal Tesis Alanı (Yaşlı Bakımevi)" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım
imar planı, L/LOOO Ölçekll uygulama imar planı ve plana esas açıklama raporunun" onaylanmasına
ait İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

2' Mülkiyeti Rize İl Özel İdaresine ait, Rize İli, Fındıklı İlçesi, Tatlısu Mahaliesinde bulunan

2.095,22 m2 yüzölçüm|ü 433 ada 47 parsel numaralı Çay bahçesi vasıflı taşınmazın satışının
yapılmasına ait İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tekllflnln görüşülmesi.

* KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

3- 
'O'*"mizde 

Turizm konaklama algısının, gerek pandeminin etkisi, gerek doğa turizmi ne

yakınlığı sebebiyle bungolov ev turizminde yoğunluk yaşanmaktadır. Bu sebeple ilimiz genelinde
yapılmış ve yapılması devam etmekte olan bungolov ev konaklama turizm tesis]eri inşa edilmesinin
standardının belirlenmesi için, İl Özel İdaresi İmar Müdürlüğü ve komisyonumuzca ortak çalışma
yapılarak araştırma yapılmasına ait Turizm ve İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

4' Son yıllarda bölgemizde lokal yağmurlar çok ciddi afetler oluşturmaktadır. Bu yağmurların

şiddetin ve zararın önleyici bilimsel veriler ışığında araştırma konusunda çalışma yapılmasına ait

Çevre ve Afet Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

*öNERGE iı.B ctrN»EME ALINANLAR:
*ÖNERGENİN KONUSU: Görevi başında vefat eden Rize İ1 Özel İdare personelleri ve İl Genel
Meclisi Üyelerinin isimlerinin tespit edilerek, isimlerinin köprü vb yerlere verilmesi huşundaki
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu önergesinin gündeme alınması

*MECLİS BAŞKANINCA ÖNERİıENıER:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.
Rasim

V.


