MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin olağan toplantısı 02.09.2015 Çarşamba günü saat 15.00’da
Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında
üyelerden, H.Tahsin KURDOĞLU, T.Turgay HATİNOĞLU, Sedat BATUMOĞLU,
Serkan ERGİN, Ayhan ÖZTÜRK, Süheyla ZAİM, Tevfik ERÇİÇEK, , Turgay
ATASELİM, Tekin ERGÜNAL ve Filiz UZUN YARIMCI’nın katılımlarıyla toplandı.
üyelerden Melek ÖZBAYRAK katılmadı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu
açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Temmuz ayı olağan meclis toplantısı karar ve
tutanaklarını okutuyorum dedi ve okundu. Bu karar ve tutanaklara itirazı olan var mıdır dedi.
Üyelerden itiraz eden olmadı. Başkan arkadaşlar gündeme geçmeden önce gündem dışı
önergesi olan varmıdır dedi. Üyelerden önerge veren olmadı.Başkan arkadaşlar gündemimiz
tek maddeden ibaret olup,Kavak Hes projesi ile ilgili imar plan değişikliği talebinin
görüşülmesidir.Bildiğiniz üzere Temmuz ayı meclis toplantısında 04.09.2013 tarih ve 27
sayılı meclis kararı ile onayladığımız Kavak 1-II Regülatörleri ve HES projesinin Belediye
sınırları içerisinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli Nazım imar
planlarının Rize İdare Mahkemesinin 11.05.2015 tarihli kararı gereği iptal etmiştik. Yine
aynı meclis toplantısında Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş tarafından yeni ÇED
olumlu kararı ve ÇED olumlu belgesi ile belediyemize yeniden imar plan değişikleri ile
ilgili müracaatları olmuş ve konuyu değerlendirmek üzere imar komisyonuna havale
etmiştik.Ancak Rize İdare Mahkemesi 10.07.2015 tarih ve 2015/ 298 E-2015/408 K no’lu
kararı ile ÇED olumlu kararı ve ÇED olumlu belgesini de iptal etmiştir.Bu nedenle imar
komisyonumuzda imar plan değişikliği talebinin değerlendirmeye alınmaması yönünde görüş
belirtmiş olup, komisyon raporunu okutuyorum dedi ve okuttu. Konu ile ilgili söz almak
isteyen varmıdır dedi,üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar Arhavi Elektrik Üretimi
ve Ticaret A.Ş tarafından 19.06.2015 tarihli dilekçe ile talep edilen Kavak HES projesi ile
ilgili imar plan değişikliğinin Rize İdare Mahkemesinin ilgili kararı gereği reddini
meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği
ile kabul edildi.
Karar Tarihi : 02.09.2015
Karar No
: 23
Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş tarafından 19.06.2015 tarihinde Belediyemize
sunulan yeni ÇED olumlu kararı ve ÇED olumlu belgesi ile Kavak I-II Regülatörleri ve
HES projesi kapsamında Belediye imar planı sınırları içerisinde kalan kısmı için istenen
Revizyon imar plan değişikliği ile Nazım imar plan değişikliği talebinin Rize İdare
Mahkemesinin 10.07.2015 tarih ve 2015/208E. 2015/408K. sayılı kararı gereği yeni ÇED
Olumlu Kararı ve ÇED Olumlu Belgesi iptal edildiğinden Kavak I-II Regülatörleri ve HES
projesi ile ilgili imar plan değişiklikleri talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
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Başkan arkadaşlar imar komisyonundaki ikinci madde çatı katları ile ilgili olup,henüz
bu konuda çalışmalar tamamlanmadığından gündemimize gelmemiştir.
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Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 07.10.2015 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 02.09.2015
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