MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI
Belediye Meclisinin olağan toplantısı 01.07.2015 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, Melek
ÖZBAYRAK, Turgay ATASELİM ve Filiz UZUN YARIMCI’nın katılımlarıyla toplandı.
üyelerden Tekin ERGÜNAL katılmadı. Başkan arkadaşlar ekseriyet vardır oturumu
açıyorum dedi. Başkan arkadaşlar Haziran 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 beş maddelik
olup,gündemin ilk konusu Kale mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine ait 401 ada,12
parselde öğrenci yurdu olarak yapılan mevzii imar planının görüşülmesidir.. Bildiğiniz üzere
İlçe milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine haziran ayı meclis toplantısında konu
gündemimize gelmiş ve komisyona havale etmiştik.Konu ile ilgili şehir plancısı tarafından
mevzi imar planı hazırlanmış olup,komisyonumuzca da olumlu görüş belirtilmiştir. Komisyon
raporunun okutuyorum dedi ve okundu.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır dedi. Söz
alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında komisyon raporunu desteklediklerini söyledi.
Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzda raporu doğrultusunda kale mahallesinde mülkiyeti
Maliye hazinesine ait 401 ada,12 no’lu parselde “ öğrenci yurdu “ olarak yapılan mevzi imar
planının aynen onanmasını meclisimize teklif ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama
sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 01.07.2015
Karar No : 20

Kale Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine ait 401 ada,12 no’lu parselde “ Öğrenci
Yurdu “ olarak yapılan mevzi imar planının aynen onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin 2.nci konusu Yemişlik Mahallesinde mülkiyeti Çoruh
Üniversitesine ait 362 ada,5,10,11,12,16,17,19,21,23 ve 368 ada 98,115,117 ve 119 no’lu
parsellerin üzerinde bulunan alana üniversite alanı olarak yapılan mevzi imar planının
görüşülmesidir.Yine haziran ayı meclis toplantısında Artvin Çoruh Üniversitesi talebi üzerine
gündeme gelen konu imar komisyonumuza havale edilmişti.Konu ile ilgili şehir plancısı

tarafından hazırlanan mevzi imar planı ile ilgili komisyonumuzun olumlu raporu
olup,okutuyorum dedi ve okundu. Başkan konu ile ilgili söz almak isteyen varmıdır
dedi,üyelerden söz alan olmadı.Başkan arkadaşlar imar komisyonumuzda raporu
doğrultusunda Yemişlik Mahallesinde mülkiyeti Artvin Çoruh Üniversitesine ait 362
ada,5,10,11,12,16,17,19,21,23 ve 368 ada 98,115,117 ve 119 no’lu parsellerde bulunan alana
“ Üniversite Alanı “ olarak yapılan mevzi ,imar planının aynen onanmasını meclisimize teklif
ve oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 01.07.2015
Karar No

: 21

Yemişlik Mahallesinde mülkiyeti Artvin Çoruh Üniversitesine ait 362
ada,5,10,11,12,16,17,19,21,23 ve 368 ada 98,115,117 ve 119 no’lu parsellerde bulunan
alana “ Üniversite Alanı “ olarak yapılan mevzi imar planının aynen onanmasına oybirliği
ile karar verildi.

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemimizin 3.ncü konusu ilçemizdeki çatı katları ile ilgili
yapılması gereken düzenlemenin görüşülmesidir dedi. Konu ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün planlı alanlar imar yönetmeliğine göre düzenleme yapılması talepleri
vardır.Bu konu ile ilgili daha detaylı bir araştırma yapmak üzere imar komisyonuna
havalesine teklif ediyorum dedi,teklif oybirliği ile kabul edildi.
Başkan arkadaşlar gündemin 4.ncü konusu Belediyemiz sınırları içerisinde kalan ve
04.09.2013 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Kavak 1-2 Regulatörleri ve HES
projesi ile ilgili 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının Rize İdari Mahkemesinin
11.05.2015 tarihli 2015/17E,2015/268 K ve 2015/39E,2015/269 K no’lu kararı ile iptal
edildiğinden ilgi tarih ve sayılı meclis kararının Rize İdari Mahkemesinin kararı gereği
meclisimizce de iptal edilmesi konusudur dedi.Konu ile ilgili söz almak isteyenler varmıdır
dedi,üyelerden söz alan olmadı. Başkan arkadaşlar 04.09.2013 tarih ve 27 sayılı Belediye
meclis kararı ile onaylanan Kavak 1-2 Regülatörleri ve HES projesinin Belediye sınırları
içerisinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli Nazım imar

planlarının Rize İdari Mahkemesinin 11.05.2015 tarihli 2015/17E,2015/268 K ve
2015/39E,2015/269 K no’lu kararı gereğince iptal edilmesini meclisimize teklif ve oylarınıza
sunuyorum dedi, yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar Tarihi : 01.07.2015
Karar No : 22

04.09.2013 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Kavak 1-2
Regülatörleri ve HES projesinin Belediye sınırları içerisinde kalan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının
Rize
İdari
Mahkemesinin 11.05.2015 tarihli 2015/17E,2015/268 K ve 2015/39E,2015/269 K no’lu
kararı gereğince iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

Başkan arkadaşlar gündemin son konusu Arhavi Elektrik Üretimi Ticaret A.Ş tarafından
sunulan Kavak Hes Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararına istinaden Belediyemiz sınırları
içerisinde kalan bölümler ile ilgili imar plan değişikliği talepleridir dedi.Başkan arkadaşlar
Rize İdare mahkemesi Kavak Hes Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararını 18.09.2014 tarih ve
2013/161 E,2014/522 K no’lu kararı ile iptal etmiş ve buna istinaden ilgili firma yeni ÇED
olumlu kararı ve ÇED olumlu belgesi ile Belediyemize müracaat etmiş olup, Belediye sınırları
içerisinde kalan bölümleri ile ilgili nazım imar planının ve uygulama imar planının
onanmasını talep etmektedirler.Başkan arkadaşlar konu ile ilgili görüşü olan varmıdır dedi.
Söz alan üyelerden Tevfik ERÇİÇEK konuşmasında konunun imar komisyonuna havale
edilerek değerlendirilmesinin uygun olacağını söyledi. Başkan arkadaşlar konunun
araştırılmak üzere imar komisyonuna havalesini teklif ediyorum dedi, teklif oybirliği ile kabul
edildi.

Başkan arkadaşlar gündemimizde görüşülecek konular bitmiştir. 02.09.2015 Çarşamba
günü saat 15.00’de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum dedi. 01.07.2015

Başkan
Coşkun HEKİMOĞLU

Katip
Melek ÖZBAYRAK

Katip
H. Tahsin KURDOĞLU

