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Birleşim Tarihi : 0910512022
Birleşim Günü :Pazartesi
Birleşim Saati : 10:00

Dönemi / Yıl : Mayıs l2022
Birleşim/Oturum :IlI
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

1. BLRLEşLM cüuoaui

*İoaRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

1- 5442 sayılı İI İdaresi Kanunu' nun 2/D maddesi ile Sınır Anlaşmazlığı, Mülki

Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kuru]ması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmenl!ğinin 37.

Madde gereğince İl İdare Kurulunda görüşülmüş olup; Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi

Çayırdüzü Köyüne bağlı Derecik ve Yazyayla bağlılarının ana köyden ayrılarak
"Derecik Köyü" adıyla bağımsız köy kurulmasına ait İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü teklifinin görüşüImesi

2, 5442 sayı!ı İI İdaresl Kanunu' nun 2/D maddesi ile Sınır Anlaşmazlığı, Mülki

Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve KaldırıIması Hakkında Yönetmenliğinin 37.

Madde gereğince İl İdare Kurutunda görüşü!müş olup; Rlze İ]l, ÇamIıhemşin İlçesi

Çayırdüzü Köyüne bağlı Didi, Cami, Düz ve Fındıklı bağlıIarının ana köyden ayrılarak

"Dldl Köyü" adıyIa bağımsız köy kurulmasına ait İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü teklifinin görüşüImesi

3- İylaere Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı İIler İdaresi Genel Müdürlüğünden

ğ2.0O0.0O0,0O ödenek talep edilmiştir. Talep edilen ödenek İl Öze1 İdaresi

hesaplarına aktarılmış olup, İyidere Belediye Başkanlığı tarafından taIep

edilmektedir. 5302 sayılı İl Öze| İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince İyidere
Belediyesinin talebine istinaden hazırlanan protokolün görüşülmesine ait Mali
Hizmetler Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi.

*öNERGE irp cCnı»EME ALINANLAR:

* MECLİS BAŞKANINCA ÖNpRİı.pNı.gR:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

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

RizE |r öznr iıangsi
ir cpNpr vıpcı-isi naşraNrıĞı

: Mayıs l2022
:2l I

: İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : |010512022
Birleşim Gtinü : Salı
Birleşim Saati : 10:00

2. BLRLEşLM cüıvoaui

*İ»eRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

L- Oq.Oq.2O22 tarihinde İl Genel Meclisi Üyeliğinden istifa eden Milliyetçi Hareket
Partlsi Çayeli İI Genel Meclisi Üyesi Ahmet Rıza DERECİ' nın 2023 Nisan Ayına kadar
seçilmiş oIduğu komisyonlardaki kalan süreyi tamamlamak üzere |] Genet Meclisi
ÇalıŞma Yönetmenliğinin 20. maddesi hükmü gereğince yeni üyenin |şari oy ile seçlminin
yapılması.

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

2' İllmlzae 14 Tem muz 2)2tve 15 EylülZo2Ltarihlerinde aşırı yağışlar sebebiyle ciddi
bir afet YaŞanmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde yaşamsat konutlar, cami, oku!, çay
alım Yerleri ve vb yer|er zarar görmüştür. Afete maruz katan yerlerde bu güne kadar
afad bünyesinde ne kadar onarım yapıldığı, yapımı devam eden işlerin (duvar menfez
Vb) takİbinin yapılarak meclisimizin bilgilendirilmesi konusundaki Afet Komisyon
raporunun görüşülmesi.

3- nlr" Belediyesi ile Rize İl Öze| idaresi arasında yapılan protokol doğrultusunda, Rize
belediYesine tahsis edllen Kombine Kanal Açma Aracı, Rize Belediyesi ite ortaklaşa
Yürütülmesi sağlanması ve oluşabilecek asılsız ihbarların önüne geçilmesi ve hizmetin
amaclna uYgun olarak sağlık!ı bir şekilde yürütülebilmesi için iştem başına ücret
tarifesInin beIirlenmesi, kanal açma ve çekim işlemleri için ayrı ayrı tarifelerin
beIirlenmesi, hizmet mesafesi yerleşim yerterine göre farklılık göstereceği için ayrıca
kilometre baŞına araç nakIiye ücret tarifesinin belirlenmesine ait Su ve Kanal Hizmetleri
komisyonu ile plan Bütçe komisyonu ortak raporunun görüşülmesi

4- nlze İll, iklzdere ilçesi, llıca Köyünün içme ve kullanma suyunun karşılanması amacı
i]e İkizdere Belediyesi ile yapılan ön görüşmelerde, köyün içme suyu ihtiyacının ikizdere
Belediyesi içme suyu kaynaklarından karşılanabileceği tespit edilmiş olup, ikızdere
Belediyesi Başkanlığı i]e il Özel İdaresi arasında içme suyu protokolü yapıtması için İl

Özel İdaresine yetki verilmesine ait Su ve Kanat Hizmetleri Komişyon raporunun
görüşülmesi.

İl Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi / Yıl : Mayıs l2022
Birleşim / Oturum :3 l I
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : l|l05l2022
Birleşim Günü : Çarşamba
Birleşim Saati : 10:00

3, BLRLEşLM cüıvnEui

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1- nlr. İll, Kalkandere İlçesi Fındıklı Köyü Muhtarlığının Köy ihtiyar heyeti kararı ile

mekAnsal adres kayıt sistemindeki (makas) "Babadağı Mevkii" mahalle isminin daha
önce "Ataköy Mevkii" olduğu ve köy halkı tarafından da bu isimle bilindiği, Babadağı
Mevkii olarak bilinen yerin YeşiIköy Köyü tarafında olması nedeniyle adres
karışık|ığına neden olduğu belirtilerek değiştirilmesi ta!ep edilmiştir. 5442 sayılı İl

İdare Kanununun 2. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Kalkandere İlçesi Fındıklı
Köyünün "Babadağı Mevkii" isminin "Ataköy Mevki" olarak değiştirilmesine ait İmar
Komisyon raporunun görüşülmesi

*İDARİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

*öNERGE irB cinşnEME ALINANLAR:

* MECLİS BAŞI«NINCA ÖNERİLENLER:

*Bir sonraki birleşim saatinin belirlenmesi.

I

Başkan V.
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Dönemi / Yıl : Mayıs l2022
Birleşim/Oturum :4ll
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : I2l05l2022
Birleşim Günü : Perşembe
Birleşim Saati : 11:30

ie"ıVı,ı. tıı,ınr§i

4. BLRLEşLM cüıvnaui

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1- Rize İli Merkez ilçesi Yolveren Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda !20 ada,2
Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Resul TOPTAN. tarafından hazırlanan "Ticaret Alanı ve
İmar Yolu amaçlı " L/SOOO ölçekli nazım imar p|anı , L/LOOO ölçekli uygulama imar planı ve
Plana esas açıklama raporunun" onaylanmasına ait İmar Komisyon raporunun görüşülmesi

2- Rİze İli Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri, Fırtına Vadisi Doğal Sit Alanında 29OO hektar
alan için İl Özel İdaresi tarafından hazır|anan " I/5OOO ve 1/10OO ölçekli Koruma Amaçiı
Nazım ve Uygulama İmar Planları lle Plana Esas Açıklama raporlarının" onaylanmasına ait
İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- nlr. İll, Merkez itçesi, Güneysu ve Salarha Vadileri boyunca belirlenen 190 hektarlık
alanda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 1/5Oo0 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/10OO
ölÇekli Ilave Uygulama İmar Planı İ] genel Meclisinin 03,o2.2o22 tarih ve 20 sayılı kararı ile
onaYlanmıŞ olup, onaylanan ilave imar planları taşınmaz sahipleri tarafından da il özel
İdaresine itirazlarda bulunulmuştur. Bu kapsamda ilave imar planlarına yapılan 78 adet
itiraz dilekÇesinin incelenerek karara bağtanmasına ait imar Komisyon raporunun
görüşülmesi

4- nl.. İll Çamlıhemşin ilçesi Zilkale Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda I28 ada, L7

Parsel numaralı taŞınmaz üzerinde Zilkale Köyü Muhtarlığı. tarafından hazırlanan "Tercihli
Kullanım Alanı amaçlı " L/SOOO ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği, 1/10OO
ÖlÇekll koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plana esas açıklama raporunun"
onaylanmasına ait İmar Komisyon raporunun görüşülmesi

5- İyidere Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden
ğ2.000.000,00 ödenek talep edilmiştir. Talep edilen ödenek Il özel idaresi hesaplarına
aktarılmış olup, iyidere Belediye Başkanlığı tarafından talep edilmektedir. 5302 sayılı il özel
İdaresi Kanununu n 64. Maddesi gereğince İyidere Belediyesinin talebine istinaden
hazırlanan protokolün görüşülmesine ait Plan Bütçe Komisyon raporunun Jörüşülmesi.
*öNpRcB irB cüNnEME ALINANLAR:

İ1 Genel Meclisi Başkanı
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Dönemi/Yıl :Mayıs l2022
Birleşim / Oturum :5 l I
Toplantı Yeri : İl Gen. Mec. Topl. Sal.

Birleşim Tarihi : I3l05l2022
Birleşim Günü : Cuma
Birleşim Saati : 10:00
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5. BLRLEşLM cÜwnaui

*İ»eRİ TEKLİFLER (Birimlerden gelen Vali havaleli)

L- nize İli Merkez ilçesi Örnekköy Köyü sınırları içerisinde yer alan ve tapuda 103 ada, 4 ve 6
parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan "Ticaret A]anı amaçlı " !/1OOO ölçekli nazım imar planı,
Llt}ll Ölçekli uygulama imar planı ve plana esas açıklama raporunun" onaylanmasına ait imarve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi

*KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

2' İlimiz genellnde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bal üretimine katkı sağlamak amacıyla

ilimizde bulunan bal ormanlarının ince|enmesi ve yenilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalar
yapılması konusundaki Tarım Komisyonu raporunun görüşülmesi

3- İllmizde yaşanan kar yağışı sonrasında kar temizleme çalışmaları sırasında çöp
konteynırlarımızın zarar gördüğü ve bir kısmının kaybolduğu görülmüştür. Eksiklerin tamamlanması
ve mevcutların standardize edilmesi gerekli incelemelerin yapılması konusundaki Çevre ve Sağlık
komisyonu raporunun görüşülmesi

*öNERGE iı.p c(x»EME ALINANLAR:
ÖNrcnCnNİN KONUSU: i|imız genelinde il Özel idaresi sorumlutuk sahasında kaç noktada
hasar meydana geldiği ve meydana gelen bu hasarların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmaların
incelenerek İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi konusundaki önergemizin gündeme alınmasına ait
Afet Komisyon u Önergesi.

ÖNnnCnNİN KONUSU Bölgemizde turizmin yeniden (sezonun açılması) hareketlenmesi
dolayısıyla oluşabilecek eksiklik ve aksaklıkların tespit edilmesiyle ve çalışma yapılması
konusundaki Turizm Komisyon önergesi.

ÖNERCENİN KONUSU: Bölgemizde, başta Çay Tarımı ve Bahçe tarımın de kullanılan önemli
ölçüde maliyet giderlerine süip olan Gübre talebine çözüm bulmak için. İlimiz Çay sektöriinün
kuru çay üretim aşamasında elde edilen yaklaşık 50 000 ton Çay Odunu (çöpü) atığmdan gübre
üretimi için yapılan bir dizi çahşmalar neticesinde. Ükemiz dAhilinde benzeri üretim yapan
tesislerle görüşmeler yapılması ve araştırma çalışmaları yapılmasına ait Tarım Komisyonu önergesi.

ÖNEnCBNİN KONUSU: 5 Haziran Dtinya Çevre Günü olması vesilesiyle çevremizde
farkındalık oluşturacak faaliyetlerle ilgili çalışma yapılması konusundaki a! Çevre Sağlık
Komisyonu raporunun görüşülmesi

İl Genel Meclisi Başkanı


