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İYİDERE BELEDİYE MECLİSİNE 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

             Değerli İyidereliler ve Kıymetli Meclis Üyeleri; idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve 

amaçları doğrultusunda Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve 

gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle yoğun bir çalışma temposu 

ile tüm gücümüzle çalışmaktayız. Yürüttüğümüz faaliyetlerde ilçemizin öncelikli gereksinimlerini ön 

plana çıkararak, belediyemizin kısıtlı bütçe  kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli bir şekilde 

kullanımını sağlayarak, kayıp ve menfi kullanımını önleyerek ve yapılacak harcamalarda azami 

disiplin ve tasarrufu gözetmek suretiyle halkın menfaatini ön planda tutarak faaliyet yürütme gayret ve 

çabası içerisinde olduk.  

Attığımız her adımda, harcadığımız her bir kuruşta aziz milletimizin, İyidereli 

hemşerilerimizin ve doğmamış bebeğin hakkı olduğunun bilinci ile hareket etmekteyiz. Bu bilinç ile 

vaat ettiklerimizi gerçekleştirmeye, modern bir kentsel yapı oluşturmaya, gelecek nesilleri de düşünen 

bir belediyecilik anlayışı ile verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Belediyemiz nüfus yoğunluğunun düşük olması nedeniyle kamu kaynaklarından yeterince 

yararlanamamakta bu durumda ekonomik olarak bir takım sorunlar yaratmaktadır. Gelirlerimiz ile 

giderlerimizi karşılaştırdığımızda görülen mali imkânsızlık durumuna karşılık bu beraberlik ile 2021 

yılı içerisinde çok işler başardığımızı ve 2022 yılında da başarılı çalışmalarımızın devam edeceğine 

inanıyorum. 

Belediyemizin mevcut gelirleri ile kamuya ait olan birikmiş borçlarımızın ödenmesinde 

güçlük bulunmakta ve yapılandırmaya ihtiyaç duyulmaktaydı.7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince  belediyemizin vaktiyle düzenli 

olarak ödenemeyen sgk prim borçları, mal müdürlüğüne olan borçlar ve İller Bankasına olan 
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borçlarımız düzenli ödeme imkanına kavuşmuştur. Bu sayede bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile 

vatandaşların belediyemize olan borçları da yapılandırılma imkanına kavuşmuş ve alacak tahsilinde 

artış yaşanmıştır.  Gelinen nokta itibariyle gelir ve giderlerin düzenli takibi yapılmakta bu sayede de 

mal ve hizmet alımlarından doğan borçlarımız düzenli olarak ödenmekte, personel aylık maaş ve 

giderlerinde aksaklık yaşanmamaktadır.  

2021 Yılı içerisinde çalışmalarını başlattığımız, proje aşaması tamamlanan ve sahil dolgu 

alanına yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi TOKİ işbirliği ile hayata geçirilecektir. Bu proje 

2022 yılı içerisinde ihale edilecek ve umut ediyorum ki 2023 yılında halkımızın hizmetinde 

olacaktır.2021 yılı içerisinde yaptığımız yatırımlar ile ilçemizi doğalgaz ile buluşturmayı başardık. 

Bundan sonraki hedefimiz her mahallemize doğalgaz hattı döşemek ve tüm mahallelerimizi doğalgaz 

ile tanıştırmak olacaktır. Yine İyideremizin Rize İlinin giriş kapısı olması sebebiyle  ilçemize 

kazandırdırmayı düşündüğümüz İlçemize Trafik Amirliği kurulması projemiz için çalışmalarımızı 

tamamladık ilçemizde bulunan eski güneş federasyonu binasının yer aldığı yere Şehit İl Emniyet 

Müdürümüz Altuğ VERDİ adıyla anılacak olan Trafik Amirliği hizmet binası yapımı 2022 yılında 

başlayacak. İlçemiz Sarayköy mahallesine denizden kazanılan alana çocuk parkı yapımı projemizi 

ihale aşamasına getirdik. Önümüzdeki yıl bu alanı da çocuklarımızın ve kıymetli büyüklerinin 

kullanacağı bir alan olarak bitirmiş olacağız. 

Çağdaş, kentsel yaşam kalitesi yüksek, meydanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile içinde 

yaşadığı için mutlu olan insanların var olduğu, marka kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz. 

Bugüne kadar ilçemizin gelişimi adına yapılan her bir katkıya teşekkür ediyorum.  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 41 inci maddesi gereğince gereğince belediyemizin ilgili birimlerinden aldığım bilgiler 

doğrultusunda, 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında (2021 yılı içerisinde) Belediye 

Başkanlığımızca  yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerimize ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Takdir ve bilgilerinize arz ederim. 

 

Saffet METE 

Belediye Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 

A- Vizyon ve Misyon 

 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanun, Yönetmelik ve mevzuat hükümlerine 

uygun olarak belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili kamu 

hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapmak, mali 

kaynak ve diğer imkanları öncelik sıralaması gözetilerek en uygun şekilde değerlendirerek, yapılacak 

hizmet ve yatırımların gerçekleştirilmesi için, öncelik sıralamasına göre, iş programı doğrultusunda, 

İlçemizde yeşil alanların, ulaşım, kültürel faaliyetlerin, sağlık, spor, eğitim düzey ve imkanlarının, 

araç, gereç ve diğer imkanların artırılmasını, altyapı dahil olarak eksiklerin tamamlanarak, gerekli olan 

hizmetin, belediyemizden beklentilerinin cevap bulacağı standartta olarak halkımıza sunabilmesini, 

halkın yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükselmesini sağlamaktır.  

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır; 

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimlerde bulunmak. 

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 

tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 

yaptırmak. 

- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisler kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil 

her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 

trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek. 

- Borç almak, bağış kabul etmek. 
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- Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 

kişilerce açılmasına izin vermek. 

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

- Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini 

gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksulara vermek. 

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

- Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 

oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 

etmek ve işletmek, işlettirilmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

Belediyenin görevleri şunlardır; 

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 

trafik, defi ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm 

ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; 

ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile 

nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi bakımından önem taşıyan 

mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 

öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör 
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spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

- Belediye, kanunlarla başka bir kamu, kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

- Belediyenin görev, sorumluluklar ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel yapı 

Belediyemizin müdürlük/birimlerinin tamamı, Fethiye Mahallesi, Yalıboyu Caddesi No.:5 

53600 İyidere/RİZE adresinde bulunan, belediyemize tahsisli otopark dahil olarak yedi katlı belediye 

hizmet binasının tamamında hizmet vermektedirler. Binanın zemin katında Emlak ve Tahakkuk 

Servisi, Zabıta Amirliği, Su arıza birimi bulunmaktadır. Binanın 1. Katında Fen İşleri Müdürlüğü ve 

Arşiv Odası ile müdürlük personel odaları, Programcı, Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu ve 

Encümen Üyesi odası bulunmaktadır. Binanın 2. Katında Belediye Başkan Yardımcısı odası, Mali 

Hizmetler Müdürlüğü odası ve arşiv odası ile müdürlük personel odası, Sistem Odası, Meclis Toplantı 

Salonu, Encümen Toplantı Salonu yer almaktadır. Binanın 3.Katında Belediye Başkanı Makam Odası 

ve Sekreterliği ile Yazı İşleri Müdürlüğü Odasıve Arşivi yer almaktadır. Binanın 4. Katı işçi personel 

odası, arşiv odaları, ortak konferans salonundan oluşmaktaır. 5. Kat ise ortak kalorifer, asansör 

sisteminden oluşmakta, 1 adette mescit yer almaktadır. Hazar mahallesinde belediyemize ait, bir adet 

belediye mezbaha binası bulunmaktadır. Fıçıtaşı mahallesi mevkiinde turizme yönelik olarak 

planlanan belediyemize ait bir adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Kiraya verilen işyerleri, mesken (daire) 

ve diğer taşınmazlarda bulunmaktadır. 

2- Örgüt yapısı 

- Belediye Meclisi (Belediye Başkanı ve 9 üye) 

- Belediye Encümeni ( Meclis Üyeleri arasından 2 Üye ve, Mali Hiz.M. ve 1 Memur Üye) 

- Belediye Başkanı 

- Başkan Yardımcılığı  

- Müdürlükler 6 adet Müdürlük ve 2 Adet Amirlik oluşturulmuştur.(Yazı İşleri Müdürlüğü, 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Spor İşleri 

Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, İtfaiye Amirliği,).  
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-  5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili madde hükümleri gereğince üç kişiden oluşan Denetim 

Komisyonu, üç kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ve üç kişiden oluşan İmar 

Komisyonu oluşturulmuş ve görev yapmıştır. 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

- 12 adet bilgisayar 

- 8 adet yazıcı 

- 3 adet tarayıcı 

- 1 adet laptop 

- 1 adet fotokopi makinesi 

- 2 adet LCD TV 

- 1 adet sunucu 

- 1 adet projeksiyon cihazı 

- 2 adet tablet 

- 2 adet el terminali 

- 3 adet masa mikrofonu ve 4 adet el mikrofonu 

- 1 adet makbuz yazıcı 

- 1 adet sistem kabinet 

- 5 adet network switch 

- Belediye hizmet programı (EŞKOM) 

- Ofis programları 

- 1 adet sunucu lisans güncellemesi 

- 4 adet Windows 10 Pro lisansı 

- 26 kullanıcılı virüs paketi 

- TAKBİS tapu programı 

- Personel takip sistemi 

- Araç Takip Sistemi 

4- İnsan Kaynaklar 

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

ekinde verilen (D-5) tablo da yer alan belediyemizde, bu tabloya göre 67 adet memur, 34 adet sürekli 

işçi kadroları bulunmaktadır. 2021 yılı bitimi itibariyle 67 adet memur kadrosundan 8 adet’i dolu ve 

59 adet memur kadrosu boş bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 3 sözleşmeli (Eğitmen, 

Programcı, Harita Teknikeri) personel görev yapmaktadır.2021 yılı bitimi itibariyle, 5 adet işçi 

kadrosu doludur. KHK 696 Karar Sayılı KHK’nin Ek 20 nci maddesi gereği İyidere Belediyesi 

Personel Limited Şirketi kurulmuştur, 2021 yılı bitimi itibariyle 18 işçi personeli bulunmaktadır. 

Ayrıca İYİBELSAN Sosyal Etkinlikleri Tem.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.’ de 1 personel bulunmaktadır. 
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5- Sunulan Hizmetler 

- Zabıta Hizmetleri 

- Spor Müdürlüğü Hizmetleri 

- İmar ve Şehircilik Hizmetleri 

- Fen İşleri Hizmetleri 

- Temizlik Hizmetleri 

başta olmak üzere 5393 sayılı yasanın belediyelere vermiş olduğu görevler kapsamında yer alan diğer 

hizmetler. 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Belediyede yönetim belediye başkanı idaresinde başkan yardımcılığı ve diğer müdürlükler 

tarafından oluşmakta olup, birimlerde personel birinci derecede müdür ve amirlere karşı sorumlu, 

müdür ve amirler de belediye başkanına karşı sorumludur. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlem 

yürütülmektedir. 

7- Diğer Hususlar 

Belediye başkan yardımcısı belediye başkanının vermiş olduğu yetkilere göre işlerin 

koordinasyonu ile görevlendirilmiştir. 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Belediye hizmetlerinin daha iyi ve etkin yürütülmesi, toplumsal eşitlik yaklaşımının belediye 

genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasının sağlanması, yaşam boyu spor anlayışının 

içselleştirilmesini sağlamak için toplumsal eşitlik ilkesi perspektifi ile her bireyin spor faaliyetlerine 

erişiminin eşitlenmesi, çevresel konforun sağlanması ve kent temizliği çalışmalarının etkin 

yönetilmesi, kamusal alanların artırılması ve mevcut alanların sosyal, sportif, kültürel ve rekreasyonel 

faaliyetler için evrensel tasarım ilkeleriyle yeniden tasarlanması, tüm idari işlemlerin düzgün, hızlı ve  

yasalara uygun olarak yürütülmesi ve takibi. 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

Kanunlara ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak uygulama yapmak, Kültür, Sanat ve Sporu 

yaygınlaştırmak, Sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevre yaratmak, Hizmeti eşit dağıtmak, 

Adaletli olmak ve İletişimde samimi olamak, 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

1 YILLIK FAALİYET RAPORUDUR                                                                       

Belediyemizin 2021 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi   14.800.000.00 TL. 

Ek Bütçe ile verilen Ödenek;                                    2.000,000,00 TL 

Önceki Yıldan Devreden Ödenek;                            3.800.000,00 TL. 

Toplam  Ödenek                                                     20.600.000,00 TL 

2021 Yılı Net  Bütçe Geliri : 22.473.497,94 TL. 

2021 Yılı Bütçe Giderleri    : 18.020.032,94 TL. 

GELİRLERİMİZİN DAĞILIMI 

A- VERGİ GELİRLERİ      :                                                                          2.090.376,28 TL 

1- Mülkiyeti Üzerinden Alınan Vergiler             986.374,37 

2- Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri      750.930,76 

3- Harçlar                                                             353.008,27 

4- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler                62,88  

B- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ :                                            7.237.896,63 TL 

1- Mal ve Hizmet Satışı Gelirleri                       1.728.938,58 

2- Kurumlar Hasılatı               0,00 

3- Kira Gelirleri                                                   5.424.327,51 

4- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 84.630,54 

C- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR  :                                                     4.880.822,59 TL     

1- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil  İdarelerden  

    Alınan Bağış ve Yardımlar                                3.530.000,00 

2- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar      350.000,00 

3- Kuramlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve  

     Yardımlar.                                                            882.000,00 

4- Proje Yardımları         118.822,59 

D- DİĞER GELİRLER                                                                                   7.965.173,44 TL  

1- Faiz Gelirleri                                                         743,32 

2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar             7.515.294,31 
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3- Para Cezaları                                                    383.708,35 

4- Diğer Çeşitli Gelirler           65.427,46 

 

E-  SERMAYE GELİRLERİ   :                                         299.229,00 TL 

1- Taşınmaz Satış Gelirleri                                  100.104,00 

2- Taşınır Satış Gelirleri                                       199125,00 

      

                          TOPLAM  GELİR                                   :                          22.473.497,94 TL                                                                                        

NET GELİR TOPLAMI                                                   :                          22.473.497,94TL                         

                                              

2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ                                                                                      

A- PERSONAL  GİDERLERİ                                                                  :     2.356.342,98 TL 

     1- Memurlar                                                                            834.642,60 

     2- Sözleşmeli Personel                                                            260.703,41 

     3- İşçiler                                                                                  954.927,92 

     4- Diğer Personal                                                                    306.069,05 

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİD. :       297.751,72 TL 

          1-Memurlar                                                                           112.578,61 

2-Sözleşmeli Personel              4.152,79 

     3-İşçiler                                                                                 148.025,42 

4-Diğer Personel                                                                     32.994,90                        

C- MAL VE HİZMET ALIMLARI                                                              :11.060.255,82 TL 

     1- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları                   1.590.628,90 

     2- Yolluklar                                                                             20.872,82 

     3- Görev Giderleri                                                                   14.024,00 

     4- Hizmet Alımları                                                              2.471.428,88 

     5- Temsil ve Tanıtım Giderleri                                              343.203,26 

     6- Menkul Mal Gayrimaddi Hak Bakım Onarım Gid.       1.340.132,11 

     7- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri              5.263.247,47 

     8- Tedavi ve Cenaze Giderleri                                                 16.718,38 

     D- FAİZ GİDERLERİ                                                                                :             0,00 TL 

1- Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri                                                0,00 

E-  CARİ TRANSFERLER                                                                            :    69.237,32 TL  

      1-Görev Zararları                                                        29.608,32 
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      2- Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yapılan Transferler          39.629,00 

3- Hani Halkına Yapılan Transfereler              0,00 

      4- Gelirlerden Ayrılan Paylar                                                              0,00    

F- SERMAYE GİDERLERİ                                                                           : 4.232.989,32 TL  

    1- Mamul  Mal Alımları                                                           2.013.943,76 

    2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri                                             8.540,00 

    3- Gayrımenkul Alımları ve Kamulaştırması               979.831,49 

    4- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                              1.132.584,94 

    5- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                                     98.089,13 

G- SERMAYE TRANSFERLERİ           :     3.455,78 TL 

1- Yurtiçi Sermaye Transferleri                                                       3.455,78 

     BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                         :                    18.020.032,94 TL 

Hizmet Alımı süretiyle Şirket elemanlarına verilen ücretler  

Temizlik Hizmetleri :   1.073.531,18  

Su Hizmetlere           :      767.176,54 

      TOPLAM            :   1.840.707,72   

        GİDERLERİN DAĞILIMI  

PERSONEL GİDERLERİ       :  %   23,29 

SOSYAL GÜV.KURUMU     :  %     1,65 

YATIRIM GİDERLERİ          :  %   64,75 

DİĞER İDARİ GİDERLER     : %   10,31 

      GENEL                               : % 100,00 

PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇEYE ORANI 

(Hizmet Alımı Personel giderleri : 1.840.707,72 Dahil) 

Uygulama 

Yılı 

Bir Önceki Yıl 

Bütçe Geliri 

Toplamı 

213 Sayılı 

VUK’na göre 

Yeniden 

Değ.Oranı 

Değerlendirilmiş 

en son yıl Bütçe 

Geliri 

Uygulama yılı 

Bütçesindeki 

Personel 

Giderleri 

Toplamı 

Personel 

Gîderlerinin 

Bütçe 

gelirlerine 

oranı 

  (2020)       

(A) 

     (B) (AXB)+A)=C         (D) DX100/C=%   

2021 15.544.479,99       % 36,20 21.171.581,75 4.233.707,00 19,99712 

2021 YILI AYLIK GELİR VE GİDER İCMALİ 

AYLAR GELİR GİDER 
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OCAK 780.956,22 603.795,81 

ŞUBAT 1.045.806,07 2.791.492,49 

MART 778.408,18 954.329,47 

NİSAN 1.834.108,94 2.026.199,18 

MAYIS 579.444,25 577.408,46 

HAZİRAN 928.014,58 973.457,20 

TEMMUZ 1.745.928,11 1.167.266,91 

AĞUSTOS 1.586.209,91 1.403.483,29 

EYLÜL 839.035,81 1.036.871,87 

EKİM 1.177.078,49 1.124.595,94 

KASIM 1.209.023,64 1.051.869,39 

ARALIK 9.969.483,74 4.309.262,93 

GENELTOPLAM 22.473.497,94 18.020.032,94 

  İYİDERE BELEDİYESİ BORÇ TABLOSU   

S.NO KURUM ADI   

1 TEDAŞ 493.621,00 

2 MAL MÜDÜRLÜĞÜ 31/12.2020 SANU  YENİ 2.933.418,00 

3 EMEKLİ SANDIĞI 75.000,00 

4 ÖZEL İDARE 65.757,00 

5 SSK 675.321,00 

6 KALKINMA AJANSLARI 214.667,00 

7 İLLER BANKASI  39.371.983,30 

8 BELEDİYE BİRLİKLERİ 42.324,00 

9 TRABZON VE RİZE KATI ATIK BİRLİĞİ 524.061,00 

10 RİZESU YAP-İŞ (ANDON İÇME SUYU BİRLİĞİ) 605.302,00 

11 PERSONELE 0 

12 PİYASA BORÇLARI 

 
1.250.000,00 
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TOPLAM 

 

           46.251.454,30 

 

 

2-  Mali Denetim Sonuçları 

Belediye meclisinin 2022 Ocak ayı toplantısında oluşturulan denetim komisyonunca 2021 yılı 

hesap ve işlemleri denetlenerek denetim raporu meclis başkanlığına sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye 

Kanununun Denetim Komisyonu başlıklı 25 inci maddesi, Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 

başlıklı 26 ncı maddesine uygun olarak işlem yürütülmüştür. Herhangi bir olumsuz duruma 

rastlanılmamıştır.  

 

B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2021 yılı içerisinde; 

2020 yılı kesin hesabı hazırlanmış ve meclise sunulmuştur.  

2021 yılı bütçesi hazırlanmış ve meclise sunulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının çalışmalarında 

kullanılmak üzere Mahalli İdareler Veri Derleme çalışması yapılarak gönderilmiştir. 

Yıl içerisinde gerek duyulan ödenekler için aktarma yapılmıştır. 

Kamu Hesapları Bilgi Sistemine Mali Bilgiler 3 aylık dönemler halinde girilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı Veri Kontrol ve Aktarım Sistemine bilgiler girilmiştir. 

Ödemelere ait harcama belgelerinin yasa, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak 

muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. 

Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni 

muayeneleri, egzoz muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi 

prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında eksiksiz olarak tamamlanmıştır. 

Emlak ve Tahsilat Servisi; 

2020 yılında çıkan 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan 700 ü aşkın vatandaş 

telefonla aranarak tek tek haberdar edilmiş olup akabinde 444 kişiye yapılandırma yapılmıştır. 
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Sonrasında 2021 yılında çıkan 7326 sayılı kanun kapsamında ise bir önceki yapılandırmadan 

yararlanmayan vatandaşlar tekrar aranmış olup 59 adet daha yapılandırma yapılmıştır. 

2020 yılında belediye meclisi olarak kabul ettiğimiz MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) 

kapsamında tespiti yapılan tüm mahallelerimizdeki kapı numaraları bastırılarak olması gereken 

yerlerine tarafımızca 2020 yılı sonunda yerleştirilmeye başlanmış olup 2021 yılında tamamlanmıştır. 

Sarayköy, Yalıköy, Çanakçeşme ve Üstüpiler mahallelerinde yer alan Küme evleri dizilimi 

cadde ve sokak olarak değiştirilerek; aranan adreslerin bulunmasına kolaylık imkânı sağlanmıştır. 

Değiştirilen kapı numaraları ise yenilenerek güncel şekilde kapılara çakılmıştır.  

Belediyemizde kullanılmakta olan EŞKOM programındaki kent bilgi sistemi yaptığımız 

numarataj çalışması ile düzene kavuşturulmuş olup, mahalle sınırlarımızda yer alan tüm evlerin 

fotoğrafı çekilmiş ve excel üzerinde tarafımızca şablon hazırlanarak mevcut su abonelerinin 

bulundukları adresler güncel hale getirilmiş, her evin kapı numarasına göre ev fotoğrafları ile beraber 

emlak vergilerinin kim tarafından ödendiğinin tespiti düzgün bir zemin üzerine oturtulmuştur. 

2021 yılı boyunca 324 adet intikal işlemi için tarafımızca rayiç bedel evrakı düzenlenerek bu 

işlemlerden toplamda 8.100,00 TL gelir elde edilmiştir.  

Belediyemiz toplam 3077 su abonesine hizmet verilmektedir. Toplam abonelerimizin 359’u 

akıllı sayaç, kalan 2718’i normal sayaç kullanmaktadır. 2021 yılında 186 adet yeni su abonelik kaydı 

yapılmıştır. 

İlçemiz Yapraklar mahallesi Adatepe sokakta mevcut şebeke suyu 2021 yılı içerisinde 

getirilmiş olup 57 haneye su bağlantısı yapılarak abonelik işlemleri tamamlanmıştır. 

2021 yılı boyunca toplamda 1.144.700,41 TL su ücreti vatandaşa tahakkuk ettirilmiş olup % 

91 tahsilat oranı ile 1.041.546,47 TL tutarında su tahsilatı yapılmıştır. 

2021 yılı boyunca 1.023.785,36 TL tutarında emlak vergisi tahakkuk ettirilmiş olup   % 83 

tahsilat oranı ile 850.609,28 TL tutarında emlak vergisi tahsilatı yapılmıştır. 

2018 yılında mevcut tahsilat tutarı 1.345.956,82 TL iken bu tutar; 2019 yılında 2.775.430,56 

TL, 2020 yılında 3.284.926,65 TL 2021 yılında ise 4.008.568,06 TL ye ulaşmış olup belediyemizin 

alacakları ciddi oranda tahsil edilmiştir. 

2021 yılında 442 mesken/işyeri, 802 arazi ve 86 arsa olmak üzere toplam 1330 beyan kayıt 

altına alınmıştır. Yine 2021 yılında 5 çevre temizlik vergisi beyanı için işlem yapılmıştır.  

2021 yılı içerisinde 723.886,34-TL bina vergisi, 213.697,90-TL arsa vergisi, 33.651,69-TL 

arazi vergisi ve 59.891,64-TL ÇTV,78.863,97-TL Mesken ÇTV, Toplam 138.755,61-TL çevre 

temizlik vergisi tahsil edilmiştir. 

2021 yılsonu itibariyle Emlak Servisi rakamları; 

Aktif Emlak Vergisi Mükellef Sayısı 4342 

Aktif Emlak Beyan Sayısı 35.176 

Tahakkuk Düzeltme Sayısı      52 
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Emlak Vergisi Ceza İhbarname Sayısı     75 

 

2021 sonu itibariyle 9 tanesi yıl içerisinde kaydı yapılmak üzere toplam 268 ilan reklam 

vergisi mükellefimiz bulunmaktadır. Belediyemize ait taşınmazlarda 109 adet kiracımız 

bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde 88.821,18-TL kira geliri tahsil edilmiştir. 

Belediyemiz alacakları için 679 adet ödeme emri çıkartılıp tebligat yapılmıştır. Ayrıca otopark 

yönetmeliği gereği takip edilmesi gereken borçlu inşaat sahiplerine tebliğler yapılmıştır. 

7244 sayılı kanun kapsamında Zabıta Müdürlüğünün tespitleri doğrultulusunda ilçemizde 

faaliyet gösteren işletmelerden İlan ve Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergilerinde kapalı 

kaldıkları oranda indirim yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz kiracılarına da kira indirimi yapılmıştır. 

İyidere Belediye Başkanlığının kanunlarda belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli 

gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri yürütülmüştür. 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Yapılan tespit neticesinde, 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan ve projelendirilen altyapı 

ve diğer yatırımlarımız, araç ve gereçlerle ilgili bilgiler aşağıda çıkartılmıştır. Çalışmalarımızı 2 teknik 

eleman, 2 öperatör, 4 şoför, 3 Su işleri personeli, 2 fen işleri personeli ve 1 Makina ikmal personeli ile 

birlikte yürütülmektedir. 

  ÇALIŞMALARIMIZ   

-İyidere (Rize) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi ihalesi 08.10.2018 

tarihinde yer teslimi yapılarak işin yapımına başlanmış olup Kanalizasyon, İçmesuyu ve Yağmursuyu 

yapım çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar işin tamamlanması planlanmaktadır. 

Derin Deniz Deşarj hattı bu ihale kapsamında yapılması için çalışmalar devam etmektedir. 

Tamamlanan yeni içme suyu şebeke hatlarında yeni abone bağlantıları devam etmektedir, yaklaşık % 

80 abone yeni içme suyu şebeke sisteminden faydalanmaktadır. Tamamlanan kanalizasyon şebeke 

hatlarında binaların atıksu bağlantı işlemleri devam etmektedir, yaklaşık % 60 abone yeni 

kanalizasyon şebeke sistemini kullanmaya başlamıştır.  

-Varda içme suyu yapımı tamamlanmış olup isale hatlarının test edilmesi işi devam 

etmektedir. Sisteme alınması için arıtma tesisinin faaliyete geçmesi beklenmektedir.  

-Belediyemizin girişimleri neticesinde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu 

ihale kapsamında İlçemizin Sarayköy mahallesinin tamamı ve Hazar Mahallesinin ana kavşaktan 

Meteler petrole kadar yaya kaldırımları sökülerek baskı beton yapılmıştır. Ayrıca İyidere merkezinde 

bulunan ana caddenin tretuvar kaplamaları yapılmıştır. 
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-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ırmakların islahı için D.S.İ. Bölge Müdürlüğü tarafından 

yapılan ihale kapsamında ıslah çalışmaları devam etmektedir.  

-Girişimlerimiz neticesinde İller Bankası A.Ş. ile  İyidere merkezde bulunan bütün cadde ve 

sokakların üst yapı yenileme çalışmaları, ihalesi devam etmekte olan İyidere ( Rize ) İçmesuyu, 

Kanalizasyon ve Yağmur suyu Yapım İşi kapsamına alınarak devam etmektedir.  

-Belediyemiz tarafından takibi yapılan ve 2021 yılında projesi hazırlanan İyidere Millet 

Bahçesi projesi TOKİ tarafından  2022 yılı Haziran ayına kadar ihaleye çıkacağı belirtilmiştir. 

-Belediyemiz 2021 yılı içerisinde 8 adet ihale yapılmıştır. Yapılan ihaleler kabulü yapılarak 

tamamlanmıştır. İhaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

İhale Kayıt 

Numarası 
İhale Adı 

İhale 

Tarihi ve 

Saati 

İ

İhale 

Türü 

İhale 

Usulü 
Yüklenici 

Sözleşme 

Bedeli 

2020/665324 

AKARYAKIT 

MAL ALIMI 

İŞİ 

28.12.2020 

10:00 
Mal Açık 

M.T. PETROL,PETROL ÜRÜN VE 

GEREÇLERİ GIDA TEMİZLİK 

TEKEL MADDELERİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

462.250,00 TL 

2021/743979 

İYİDERE 

BELEDİYESİ 

CEPHE 

YENİLEME 

YAPIM İŞİ 

19.

11.2021 

14:00 

Yapım 

Pazarlık 

(MD 21 

B) 

YAŞAR KATİPOĞLU – 

KATİPOĞLU MÜHENDİSLİK 
432.654,20 TL 

2021/659329 
Hazır Beton 

Mal Alımı 

12.

11.2021 

10:00 

Mal Açık ŞAR İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. 921.088,00 TL 

2021/583131 

YENİ 

BELEDİYE 

BİNASI 

TEFRİŞAT 

MAL ALIMI 

27.09.2021 

14:00 
Mal 

Pazarlık 

(MD 21 

F) 

MESUT EV OFİS MOBİLYA 

SANAYİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT 

NAKLİYAT HALI MEDİKAL İÇ 

VE DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

379.856,00 TL 

2021/476858 

6+1 

m³HİDROLİK 

SIKIŞTIRMALI 

19.08.2021 

13:30 
Mal 

Pazarlık 

(MD 21 

B) 

KARBA OTOMOTİV ANONİM 

ŞİRKETİ. 
550.000,00 TL 
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ÇÖP 

TOPLAMA 

ARACI 

2021/287972 

BETONARME 

İSTİNAT 

DUVARI 

YAPIM İŞİ 

10.06.2021 

10:30 
Yapım Açık ASLAN AYDIN – AYDIN İNŞAAT 640.000,00 TL 

2021/68129 TAŞ DUVAR 
23.02.2021 

10:00 
Yapım Açık 

ÖZDEMİR 

TAŞIMACILIKTAAHHÜT 

TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ 

300.336,00 TL 

2021/66457 HAZIR BETON 
25.02.2021 

10:00 
Mal Açık ŞAR İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. 476.000,00 TL 

 

-Yukarıda belirtilen ihaleler kapsamında Yol Betonlaması için 5.584 m³ C 25/30 hazır beton 

kullanılmıştır. ( Yaklaşık olarak 5,10 km yol betonlaması yapılmıştır.) Taş duvar  ihaleleri kapsamında 

1.900 m³ taş duvar yapılmıştır.   

-İlçemiz su şebekesinde ve ishale hatlarında meydana gelen muhtelif arızalara anında 

müdahale edilerek en kısa süre içerisinde arızalar giderilip ilçemizin içme suyu ihtiyacı sağlanmıştır. 

2020 yılında depolarımızın bakımı, sinyalizasyon hattı ile depoların motorlarının bakım ve onarımları 

yapılmıştır.  

-İlçemiz kanalizasyon şebekesinde ve terfi hatlarında meydana gelen muhtelif arızalara anında 

müdahale edilmiştir.  

-2021 Yılı içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hidromek marka Greyder Hibe 

verilerek envanterimize katılmıştır. Yine hibe ödenekler ile DMO kanalıyla Ford Trucks marka 

Arazöz ve Ford Trucks  marka Kombine Kanal Açma Aracı belediyemiz envanterimize katılmıştır. 

-Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin, GPS tabanlı Araç Takip Sistemi ile internet 

üzerinden 24 saat izlenebileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sayede, araç ve iş makinelerimizin gerçek 

zamanlı olarak internet ortamında dijital ve uydu haritaları üzerinde hız, güzergâh, kat edilen mesafe, 

bulundukları konum, nokta ve adres bilgisi raporlanabilmekte, ayrıca geçmişe yönelik raporlar da 

alınabilmektedir. 

-İlçemizdeki vatandaşların, kış mevsimi gereği yaşanan yoğun kar yağışı ve aşırı yağmur sel 

gibi doğal afetlerden olumsuz etkilenmemesi; can ve mal güvenliğinin sağlanması için, iş makinesi, 

araç, ekipmanlar ve tecrübeli ekiplerimizle, Karla mücadele Merkezinde 24 saat tam kapasite 
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çalışılacak şekilde planlamalar yapılmış, bunun için ihtiyaç duyulacak olan zincir, halat, yağmurluk, 

çizme gibi gerekli tüm malzemeler önceden temin edilmiştir. 

ARAÇ GEREÇ VE İŞ MAKİNELERİ     

Belediyemizin hizmetlerinin görülmesinde kullanılan araç listesi 2021 itibari ile aşağıda 

belirtilmiştir.  

Damperli Kamyon   4 adet 

Çift Kabin Pickup  3 adet 

Cenaze Aracı   2 adet 

Çöp Kamyonu   2 adet 

Arazöz    2 adet 

Kanal Açma Aracı   2 adet 

Tek Kabin Kamyonet  1 adet 

Greyder   1 adet 

Lastikli Yükleyici  2 adet 

Beko Loader   1 adet 

Paletli Ekskavatör  1 adet 

İtfaiye Aracı   1 adet 

Tamir Bakım Aracı  1 adet  

Hizmet Aracı    1 adet  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

-Vaktiyle İller Bankasına müracaat edilerek yürütülen çalışmalar neticesinde mahallelerimizin 

tamamının sayısal ortamda halihazır harita alımı işi hibe olarak sağlanan mali kaynakla, 1/1000 ve 

1/5000 ölçekli halihazır haritalar üretilerek ve bu halihazır haritalar 2008 yılında onaylanarak iş 

tamamlanmıştır. Halihazır harita alımı işinin tamamlanmasıyla birlikte jeolojik/jeoteknik etütleri de 

içeren imar planı yapımı için Jeolojik/Jeoteknik etüt çalışmasına başlanılarak tamamlanmış ve imar 

planının mahallelerimize yaygınlaştırılarak, tüm mahallelerimizi, belediye ve mücavir alan sınırı 

dahilinde kalan alanın tamamını kapsayacak şekilde imar planı yapımı işinin ihalesi yapılarak 

22/05/2014 tarihli sözleşmesine göre işe başlanılmıştır.  

Yapımı devam etmekte olan Plan çalışması 03.03.2021 tarihinde 18 sayılı Belediye Meclisi 

kararı ile İyidere 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon 

Uygulama İmar Planı onaylanarak kabul edilmiştir. 

Belediye Meclisince 03.03.2021 tarih 18 sayılı kararı ile kabul edilen İyidere 1/5000 Ölçekli 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 

olarak askı sürecinde yapılan itirazlar neticesinde, imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen toplam 
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13 adet itiraz dilekçesi 09.04.2021 tarih ve 2021/33 sayılı Belediye Meclis Kararına bağlanarak uygun 

bulunanların İller Bankası Anonim şirketi Mekânsal Planlama Daire Başkanlığından değerlendirilmesi 

istenmiştir. 

 Söz konusu itiraz dilekçeleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmenlikleri, Planlamaya esas 

kurum görüşleri, önceki plan kararları ve uygulamaları, kadastral durum, plan bütünlüğü, şehircilik, 

ilkeleri, planlama esas ve teknikleri, ile kamu yararı çerçevesinde incelenip değerlendirilerek Askı 

sonrası İtirazlara ilişkin düzenlemeler yapılarak düzenleme yapılan İyidere (Rize) İlave ve Revizyon 

İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Planın yürürlüğe girdiği 09.04.2021 tarihi ile 31.12.2021 tarihleri arasında imar planlarıyla 

ilgili olarak 7 adet imar planı tadilatı talep edilmiştir. 

 Bu tadilatlar; 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ FIÇITAŞI MAHALLESİ 121 ADA 46 NOLU PARSELDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞALGAZ DAĞITIM TESİSİ AMAÇLI UYGULAMA İMAR 

PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ FIÇITAŞI MAHALLESİ 121 ADA 46 NOLU PARSELDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞALGAZ DAĞITIM TESİSİ AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ HAZAR MAHALLESİ SANAYİ TESİS ALANI GELİŞTİRME 

AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ HAZAR MAHALLESİ SANAYİ TESİS ALANI GELİŞTİRME 

AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ TRAFO ALANI KONUM 

DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ FETHİYE MAHALLESİ SOSYAL TESİS ALANI AMAÇLI 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

- RİZE İLİ İYİDERE İLÇESİ FETHİYE MAHALLESİ YURT ALANI AMAÇLI 

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

Olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilen taleplerden 7 

adet imar planı tadilatı 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.  

 01.01.2021 tarih ve 31.12.2021 tarihleri arasında pandemi salgınından dolayı inşaat faaliyetleri 

durduğundan yeni yapı ruhsatı düzenlenmemiş olup, mevcutta inşaatı devam eden yapıya ait isim 

değişikliği ruhsatı ve tadilat ruhsatı düzenmiş olup, yapılan düzenlemede 3.603,68 TL harç ve ücret 

alınmıştır. Ayrıca 4 adet asansör tescil belgesi düzenleyerek 7.200,00 TL. ücret alınmıştır.  

 İyidere Belediyesi İmar planı sınırları içerisinde 7 adet İmar durum belgesi hazırlanmış olup 

imar durum belgesi için toplam 5.551,01 TL tahsil edilmiştir. 

İyidere Belediyesi İmar planı sınırları içerisinde 6 adet parselasyon planı (yola terk, tevhit, 

ifraz vb.) dosyası kontrolleri yapılmış olup toplam 375,32 TL tahsil edilmiştir. 

İyidere Belediyesi İmarla İlgili olarak Proje ve diğer dosyaların expertizlerce incelenmesi 

karşılığında 1.800,00 Tl inceleme ücreti almıştır. 

İyidere Belediyesi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi uyarınca 1 adet rapor tanzim 

edilerek encümene sunulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği toplamda 

167.527,25 TL. idari para cezası uygulanmıştır. 

-3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi gereği; (Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike 

arz eden yapılar, metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğunu 

tespit etmiş olduğumuz yapılar) ile ‘’6306 sayılı kanun kapsamında Riskli Yapı tespiti yapılmış 
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yapılar’’ kapsamında 14 adet yapıya işlem yapılmış olup 2 yapının bu kapsamlarda yıkımı 

gerçekleştirilmiş olup 12 adet yapının süreci devam etmektedir. 

-Girişimlerimiz neticesinde Yalıköy ve Sarayköy mahallelerimizde Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığınca 4 adet mendireğin yapımı ve kıyının deniz hareketlerinin tahribatından 

korunmasına yönelik tedbir alınması sağlanmıştır. Kıyının korunmasına yönelik çalışmalar öngörülen 

ödenek imkanları ve program dahilinde devam etmektedir.  

-İlçemiz Fethiye Mahallesinin kıyı kesiminin tamamını kapsayan alanda hazırlamış 

olduğumuz rekreasyon alanı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu gereği Dolgu İmar planı hazırlatılmış denizden doldurularak kazanılacak alan için dolgu 

çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

Rize İli, İyidere İlçesi, Merkez Mahallesinde, 114 Ada 2 ve 3 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 

tapudan yol olarak terkine için açılmış olan kamulaştırma devam etmektedir. 
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 Yapımı devam eden hizmet binalarının güney kısmında bulunan 144 Ada 14 Parsel ve 144 Ada 12 

Parsellerde ilçemizde yaşanan 14 Temmuz 2021 ve 22 Temmuz 2021 sel felaketi nedeniyle heyelan 

meydana gelmiş olup, yaşanan heyelan nedeniyle yapımı devam eden kamu hizmet binaları risk 

altında kalmıştır. Yine güney kısmında 144 Ada 5 Parsel, 144 Ada 11 Parsel ve 144 Ada 15 

Parsellerde olası muhtemel sel vb. afetlerde ayni nedenlerden ötürü tehlike ve risk arz ettiğinden bahse 

konu parsellerde afet riskine karşı önlem alınması gereğinden 144 Ada 14 Parsel, 144 Ada 12 Parsel, 

144 Ada 5 Parsel, 144 Ada 11 Parsel ve 144 Ada 15 parselde yer alan taşınmazlar İmar Planında 

Kısmen Resmi Kurum alanında kalan kısımlar için kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. 
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 Tapu kaydına göre Rize İli, İyidere İlçesi, Fethiye Mahallesi, 44-23 pafta, 147 ada, 1 parsel 

(12,83 m2) ve 129 ada, 5 parsel (74,78 m2) No. da kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazlar, Belediyemiz 

İmar Planında Meydan olarak ayrılan alanda kalmaktadır. 

 Menderes Caddesi ile Kazımkarabekir caddesini bağlayan Bizim Sokak yolunun trafiğe 

açılabilmesi için Planda Meydan olarak ayrılan alanda kalan bahse konu taşınmazların 

kamulaştırılması gerekmekte olup gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

-2021 yılı içerisinde bakanlıklar ve ilgili kurum/kuruluşlardan belediyemize gelen yönetmelik, 

genelge, tebliğ, yazı, diğer belgeler ve vatandaşlarımızın dilekçeleri usulüne göre Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (Ebys) ile kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilmiş, cevap verilmesi gerekenler 

ilgili birimlerden takip edilerek cevap verilmesi sağlanmıştır. 

-Belediyemize gelen tüm yazışmalar dosya sistemine göre düzenli olarak dosyalanmış ve Yazı 

İşleri Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir. 

-Mahalli İdareler ve ilgili kuruluşlardan gelen istatistik bilgilerin istendiği formlar 

doldurularak zamanında gönderilmiştir. 

-Personelin özlük dosyaları kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir. Personelle ilgili tüm 

yazışmalar, izin, rapor ve diğer bilgi ve belgeler ilgililerin dosyalarına konularak muhafaza 

edilmektedir.  

 

Evrak Dağılım 

TOPLAM GELEN 1207 

TOPLAM GİDEN 1294 
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CİMER Şikayet/Talep/Bilgi Edinme 

TOPLAM GELEN  44 

CEVAP VERİLEN  44 

 

MECLİS ÇALIŞMALARI 

2021 yılı içerisinde Belediye Meclisi çalışmaları, 5393 sayılı Belediye  Kanununda yer aldığı 

gibi usulüne göre belirlenen yer ve zamanlarda gündemi belirlenerek ve toplantıları yapılarak aylar 

itibariyle yapılmıştır. Belediye Meclisi toplantı tutanakları ve karar özetleri ayrı dosyalarda muhafaza 

edilmektedir.   

Her toplantı döneminde ve süresi içerisinde alınan kararlar, usulüne göre,  Mülki İdare 

Amirine gönderilmiştir. 

Meclis tarafından alınan kararlar çıkarılarak Belediyemizin ilgili birimlerine zamanında 

verilmiştir.   

Meclis kararları ilan tahtasına asılarak, ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuştur. 

2021 YILI OLAĞAN TOPLANTI SAYISI 11 

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SAYISI 1 

2021 YILI TOPLAM OTURUM SAYISI 15 

2021 YILI KARAR SAYISI 87 

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI 

2021 yılı içerisinde belediye encümeni çalışmaları, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen 

usul ve esaslar çerçevesinde yapılmıştır. Belediye encümeni kararlarının her biri encümen karar 

defterine işlenmiştir. 

Belediye Encümeni kararları ilgisine göre, belediye Müdürlük ve birimlerine verilmiştir. 

Tebliğ edilmesi gereken belediye encümeni kararları tebliğ süresi içerisinde, ilgilisine tebliğ edilmiştir.  

2021 YILI ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI 48 

2021 YILI ENCÜMEN KARAR SAYISI 132 

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU 
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2021 yılı içerisinde, evlendirme memurluğumuza evlenme akitleri yapılması için müracaat 

eden 39 çiftin evlenme akitleri Evlendirme Yönetmeliğine göre yapılmış ve “Mernis Evlenme 

Bildirimi” süresi içerisinde ilçe Nüfus Müdürlüğüne verilmiştir. 
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DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 

2021 yılı içerisinde, İlçemizin tanıtılması yönünden ve belediyemiz tarafından yapılmakta olan 

alt yapı ve diğer çalışmalarımızı içeren yatırımlarımıza ait bilgiler www.iyidere.bel.tr adlı internet 

sayfamızda yayınlanmakta ve halkımızın bilgilenmesi sağlanmaktadır.  Ayrıca bu çalışmalarımızı 

gösteren fotoğraflar halkımızın bilgilenmesi amacıyla belediyemizin panolarına yerleştirilerek 

sergilenmiştir. Çalışmalarımız sürekli olarak, bu panolarda sergilenmektedir.  

 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

-Futbol, Basketbol ve Voleybol branşında yaz spor okulları açıldı, toplamda 164 öğrenci 

katıldı. 

 

 

-Amatör Spor Kulüplerimize her anlamda destek olundu ve toplam 3 kulübümüze spor 

malzeme yardımı yapıldı. İlçemizdeki 4 okulumuzu ziyaret edilip ihtiyaçları doğrultusunda 

okullarımıza spor malzeme yardımı yapıldı.  

-İlimizi Bölgesel Amatör liginde temsil eden takımlarımıza ziyaret gerçekleştirdik. 
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-Futbol kursumuza toplamda 77 öğrenci katılım sağladı. 

 

-Basketbol kursumuza toplamda 24 öğrenci katılım sağladı. 

 

 

-Voleybol kursu düzenlendi, 63 sporcu katıldı. 
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-2010-2011 doğumlu çocuklar ile futbol minikler Kategorisinde Rize Cup u12 şenliğine 

katıldık. 

 

 

 



 

 

27 

ZABITA AMİRLİĞİ 

           5393 Sayılı belediye kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15 maddesi 

gereğince, Belediye sınırı içerisinde, halkımızın sağlık ve selameti bakımından ve diğer konularda 

yetkili makamların alacakları kararların yürütülmesine yardımcı olmak mevzuata aykırılıkların tespiti, 

gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak, Zabıta Birimimizce gerekli çalışmalar 

yürütülmektedir. 

İyidere Belediyesi Zabıta Amirliği 2021 yılında 1 Zabıta Amiri, 1 Zabıta Memuru ve memur 4  

Adet Memur personelle görevini yürütmüştür.  

ÇALIŞMALARIMIZ 

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (l) bendi gereğince gerekli denetimler 

yapılmıştır. 

-Halkımıza hizmet vermek üzere faaliyette bulunan eğlence ve istirahat yerlerinin temizlik ve 

intizamları ve mevzuata uygunlukları yönünden denetimleri sürekli olarak yapılmaktadır. 

-Gıda üreten ve/veya satan iş yerleri sürekli olarak Sağlık Grup Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İlçe müdürlüğü görevlileriyle işbirliği içerisinde denetlenmektedir. Gerek duyulan 

hallerde sağlık personeli tarafından gıda numuneleri alınmakta, Rize Halk Sağlığı Laboratuvarında 

incelenerek, uygun olmayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

-Yapılan denetimler sonucu Mezbaha dışında kaçak hayvan kesimleri önlenmiştir. Mezbahane 

dışında kaçak olarak hayvan kesimleri tespit edilerek yasal işlem yapılmaktadır. Et ve et ürünleri 

satışının yapıldığı işyerleri usulüne uygun olarak denetlenmekte ve işlem yapılmaktadır. 

-Çeşitli bölgelerden içme suyu numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarında incelenerek 

çıkan sonuçlarına göre ilaçlama (klorlama) ve diğer tedbirler alınmaktadır. 

-Cadde, sokak ve çevre temizliğine azamı ölçüde dikkat edilmekte ve önem verilmektedir. Bu 

konuda sürekli olarak kontrol yapılmaktadır. 

-Açıkta ve uygun olmayacak şekilde gıda satışı yapanlarla ilgili olarak gerekli önlemler 

alınmakta, bu şekilde ve mahzuru olacak şekilde satış yapanlar hakkında işlem yapılmaktadır. 

-Halkımıza hizmet veren istirahat ve eğlence yerleri ve diğer işyerlerinin açılabilmesi için 

İşyeri Açma  ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince inceleme ve işlem yapılmaktadır. 

-Milli ve dini bayramlar ile özellik taşıyan diğer günlerde yapılacak olan törenlerde belediye 

başkanlığına düşen tüm görev ve hizmetler yerine getirilmektedir. Mevzuatın gerektirdiği hükümlere 

göre, zabıta hizmetleri aksamadan yürütülmektedir. 

-2021 yılı içerisinde 2 adet sıhhi müessese 1 adet gayri sıhhi müessese ve 2 adet umuma açık 

ve istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplamda 5 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 

-Usulüne göre Tatil günleri çalışma ruhsatları da verilmektedir. Halk sağlığına ilişkin olarak, 

umuma ait temizlik hizmetlerinin aksamaması için azami gayret gösterilmektedir. 

-Belediye yasaklarına uymayanların tespiti, yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi, bunlara 

ilişkin gerekli tedbirin alınması ve işlemin yapılması için sürekli olarak denetimler yapılmaktadır.  
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-2021 yılı içerisinde 5326 sayılı kanunun 38/1. Maddesi kapsamında toplam 15 adet idari 

yaptırım kararı uygulanmıştır. Yine 5326 sayılı kanunun 32/1. Maddesi kapsamında toplam 1 adet 

idari yaptırım kararı uygulanmıştır. 

-Özel halk otobüsleri ve ticari taksilerin ruhsatlandırma işlemleri ve denetimleri yapılmaktadır. 

Yapılan denetimler neticesinde İyidere Belediye Meclisince yayınlanan 05.06.2008 tarih ve 45 sayılı 

İyidere Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği kapsamında toplam 1 adet cezai işlem uygulanmış 

olup toplam ceza tutarı 1.125,00 TL. dir.  

-2021 yılı içerisinde İlçemiz genelinde herhangi bir mühürlüme olayı olmamıştır.  

- 2021 yılı içerisinde belediyemize buluntu ve kayıp eşya gelmemiştir. 

-Bölgemiz dâhilinde anayol cadde ve meydanlarda nizam ve intizamı bozan çevreyi kirleten 

geliş-geçişi engelleyen sağlığa zararlı ürünler satma girişiminde bulunan seyyar satıcılarla mücadele 

edilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

-Bölgemiz dâhilinde moloz ve hafriyat dökülmesi muhtemel olan yerlerin kontrolleri yapılmış 

olup, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışmalar yapılarak bölge dahilinde kaçak kazı ve 

çalışmalara müsaade edilmemiştir.  

-2021 yılı içerisinde Kurban Komisyon kararı gereği ilçemizde kurulan kurban pazarı 

Belediyemiz Zabıta Ekiplerince devamlı kontrol altında tutularak denetimleri yapılmıştır. 

-İlçemiz esnaflarına periyodik olarak etiket denetimi yapılarak 2021 yılı içerisinde 48 adet 

denetim yapılmıştır.  

-Kamu kurum ve kuruluşlarının anonsları ile vatandaşlara ait ölüm ilanları ve başkanlık 

makamınca havale edilerek amirliğimize gönderilen sosyal ve kültürel amaçlı ilanlar ile ihale ilanları 

ve meclis ilanları düzenli olarak anons edilmiş ve tutanakları tanzim edilerek ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilmiştir. 

-İlan ve reklam vergisi yönünden gerekli takip ve tespitler yapılmaktadır. 

-Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından ayrıca Veterinerlik hizmetleri ve Cenaze hizmetleri 

de yürütülmektedir.  

ET GIDA SATIŞ YERLERİNİN DENETLENMESİ 

Et satışı yapılan kasap ve et yerlerinin denetimi, Zabıta Hizmetleri Birimi, Belediyemiz ve 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elemanları arasında koordinasyon kurularak ve birlikte, düzenli 

olarak yapılmaktadır. Bu konuda giderilmesi gerekli olan eksikler ve alınması gereken tedbirlere 

ilişkin olarak gerek görülen çalışmalar yürütülmektedir.   

 

SAHİPSİZ HAYVANLAR 

 

Sokak hayvanlarına dair kuduz ve iç dış parazit aşılama; bakım, tedavi, beslenme ve 

popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma çalışmalarını belirli periyotlar halinde 
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yürütülmektedir.5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği beslenmesi ve çiftleştirilmesi yasaklı 

türler içerisinde bulunan tehlikeli köpek ırklarına karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Sahipli 

hayvanlara kuduz aşısı uygulanmaktadır. 2021 yılında başıboş hayvanların muayeneleri yapılarak 

küpeleri takıldıktan sonra tedavileri yapılarak alındıkları ortama geri bırakılmaları faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

HAŞEREYLE MÜCADELE 

   Sulak ve bataklık alanlar ve çöp konteynerleri, usulüne göre ilaçlama dahil olarak gerekli 

görülen tedbirlerin alınmasını içerecek şekilde kontrol altında bulundurulmaktadır. Sivrisinek, 

karasinek ve kemirgenlerle ilaçlama uygulamaları dahil olarak mücadele yapılmıştır. Bataklık veya 

uygun çevre koşullarına sahip olmadığı tespit edilen yerlerle ilgili olarak yasal işlem ve/veya 

iyileştirme işleri yapılmaktadır. 

HAYVAN ISLAHI BAKIM VE MUAYENE HİZMETLERİ 

          Halkımıza ait olan sahipli hayvanların ıslahları, muayene ve tedavi hizmetleri düzenli bir 

şekilde belediyemizin ilgili birimince yapılmaktadır. 2020 yılında önemli sayıda hasta hayvan 

muayene edilmiştir. Yine bu kapsamda salgın hastalıklarla mücadele ve önlemleri ilçemiz Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülmektedir.  

BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR 

EĞİTİM            

-Belediyemizce, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize hayırsever işadamlarımız, 

kurum/kuruluşlar tarafından giysi temin edilmesi sağlanmıştır.  

-Belediye başkanlığımızca, Rize   bezinin (feretiko ) üretimi, tanıtımı ve yaygınlaşması için 

katkılarımız sürdürülmektedir. 

-Üzüm ve pekmez üretimi faaliyetleri, tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik 

çalışmaların desteklenmesi sürdürülmekte, İlçemizde yetişen ve satışı yapılan Kokulu üzüm pekmezi 

ile Mandalinanın Coğrafi İşaretli Ürün olarak nitelendirilmesi maksadıyla Üniversite ile koordine 

kurularak Coğrafi İşaretler Başkanlığına belediyemizce başvuru yapılmış olup süreç devam 

etmektedir. 

-İyidere Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından belediyemizin girişim ve çabalarıyla ve 

işbirliğiyle Üniversite öğrencilerine burs verilmesi sağlanmıştır.  

          -SAĞLIK  

           İlçemizde sağlık hizmetleri İyidere İlçe Devlet Hastanesi ve bağlı 112 Acil Servis, Yapraklar 

Mahallesi Sağlık Ocağı, Çiftlik köyü Sağlık Ocağı, Hazar Mahallesi Sağlık Evi, B.Çiftlik köyü  ve 

Yaylacılar köyü Sağlık Evi tarafından yürütülmektedir. İyidere İlçe Devlet Hastanesi ile değişik 

zamanlarda birlikte ve belli aralıklarla sağlık taraması, gıda kontrolü ve işyeri denetimleri 

yapılmaktadır.  

-SOSYAL HİZMETLER 

-Belediyemizin bütçesine konulan fakir ve muhtaçlara yardım ödeneğinden fakir ve muhtaç 

vatandaşlarımızla ihtiyaç halinde asker ailelerine yardımlar yapılmaktadır. 
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-2021 yılı Ramazan ayı dolayısıyla hayırsever işadamlarımızın katkılarıyla, ihtiyaç sahibi 

ailelerimize yiyecek ve giyecek yardımı yapılmıştır. 

-İlçemizin kurum ve kuruluşlarına temizlik malzemesi yardım ve destek sağlanmıştır.  

-Yaşlı, yatalak hasta ve sakatlara gerekli hizmetin ve desteğin verilmesi sağlanmıştır.  

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİNDE BİRİMLERCE SUNULAN HİZMETLERE İLAVE 

OLARAK YER VERİLMESİNE GEREK DUYULAN BİLGİLER AŞAĞIDADIR. 

Halihazır Harita Alımı 

Belediye alanın tamamının 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal halihazır haritası çıkartılmıştır.  

     Yol yapım, Bakım, Onarım ve Yeni Yol Açılması Çalışmaları 

Mahallelerimizin yollarında bakım ve onarım, genişletme ve mıcır serilerek stabilize 

çalışmaları yapılmıştır.  Mahallelerimizde önemli miktarda kaldırım ve yol beton kaplama işi 

yapılmıştır.  

Mücavir Alan Çalışması 

Hazar mahallesi sınırından itibaren ve kendirli beldesi yol ayrımına kadar İyidere-İkizdere 

Devlet Karayolu güzergahı mevkiinde ve sahil devlet karayolunun Güneyinde Denizgören, Köşklü, 

Yaylacılar, Kalecik köyleri sınırı dahilinde kalan bir kısım alanın 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci 

maddesine göre mücavir alan olarak belediyemizin sorumluluğu altına alınması için çalışma yapılmış, 

buna ilişkin talebimiz Rize Valiliği aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiş, 

Karadeniz Sahil Devlet Karayolu güzergahı üzerinde Köşklü Köyünden belirlenen miktarda alan 

Belediyemizin sınırı içerisine alınarak, 5393 sayılı Kanun gereği onaylanmış, adres ve numaralamaya 

ilişkin Yönetmelik gereği gerekli işlemler yürütülerek sonuçlandırılmıştır.    

Denizden Doldurma ve Kurutma Yoluyla  Arazi Kazanılması 

Fıçıtaşı mahallesi mevkii sahil kesiminde, Karadeniz Sahil Yolu İyileştirme Projesi 

kapsamında yapılan bölünmüş yolun geçiş güzergahı dolayısıyla dolgu yapılarak kapatılması 

zorunluluğu ortaya çıkan 58.241,77 m2. yüzölçümlü dolgu alanı ve 60.388,27 m2. yüzölçümlü kıyı 

tesisi içi su alanı dahil kıyı tesisi olarak toplam 118.630,04 m2. yüzölçümlü alanın değerlendirilmesi 

amacıyla, bu gibi yerlerde yapılması mümkün olan park, gezinti, dinlenme, sergileme, turizme yönelik 

kıyı yapısı, diğer yapı ve tesislerin yapılması ve ilçemize kazandırılmasını temin etmek üzere imar 

planı ve ilave ve değişikliği teklifi hazırlanarak, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre onay işlemi için Rize 

Valiliği aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiş ve Bakanlıkça onaylanmıştır. Onaylı 

imar planına göre uygulama işine de başlanılmıştır. Bahse konu alanın Yat Limanı olarak hizmete 

sunulması çalışmaları devam etmektedir. 

Yönetmelikler 

İyidere Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 31 sayılı karan ile kabul edilen Zabıta 

Talimatnamesi yürürlükten kaldırılarak, İyidere Belediye Meclisince 02/02/2022 tarihli ve 2022/10 

sayılı kararı ile kabul edilerek 301l sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler 

Hakkında Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun araçlarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe 

konulmuştur. 
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Performans Sonuçları Tablosu 

Gerçekleşmeler, öngörülen program, hedef ve göstergelere uygundur.   

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Gerçekleşmelerin, öngörülen program, hedef ve göstergelere uygun olduğu gözlenmektedir. 

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

İdarenin ve İdareyle ilgili veya ilişkili görülen gerekli bilgilerin düzenli olarak edinilerek 

toplanması, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik olarak gerekli çalışma yapılmaktadır.         

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 

3621 sayılı Kıyı Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanunla değişik 486 

sayılı Kanun, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 

Ulaştırma ve Trafik mevzuatı, diğer ilgili Kanun, Yönetmelik v.d. yasal ve idari mevzuat 

gereği Belediyenin yetki, görev, sorumluluk ve imtiyazlarıdır. 

B- Zayıflıklar 

Belediye hizmetlerinin verilmesi için gerekli olan mali kaynağın edinilmesinde, 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

gereğince ayrılan payın ve belediye gelirlerinin yetersiz kalması ve projelere yeterli desteğin 

verilmemesidir. 

C- Değerlendirme 

- Belediyenin yetki, görev, sorumluluk ve imtiyazları dahilinde olarak planlanan yatırım ve 

hizmetlerin vaktinde, gerektiği şekliyle verilebilmesi için, projelerimizin desteklenmesi, araç, 

gereç, iş makinesi ve diğer eksiklerin giderilmesi, fiziki imkanların artırılması amacıyla mali 

kaynak temini, mali ve diğer imkanların ekonomik ve en uygun şekilde değerlendirilmesi, 

birimlerin ihtiyacı olan personel eksiğinin tamamlanması gereğinin bulunduğu görülmektedir. 

ÖNERİ ve TEDBİRLER 

-Belediye gelir getirici faaliyetlerin artırılması, harcamaların verimlilik, etkinlik ve denetim 

ilkesine göre yapılması gerekmektedir.  

-Personel eğitimine yönelik faaliyetin artırılması gerekmektedir. 

-Modern ve ilçemiz ihtiyaçlarını karşılayacak itfaiye araç gereçlerinin temin edilmesi 

gerekmektedir. 
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-Belediye tarafından verilmesi gerekli olan hizmetler kapsamında kalan, belediye gelirleriyle 

yapımlarının mümkün olamayacağı açıkça görülen, özellikle kamulaştırma vb. gibi yatırımların 

öncelikli ve genel kamu hizmeti olarak değerlendirilerek, mali kaynak aktarılmasını da içerecek 

şekilde üretilecek çözümlerle desteklenmesi gerekmektedir. 
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EKLER : 

Ek -2 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

İyidere-14.04.2022  

 

 

                                                                                                                Saffet METE 

                                                                                             İyidere Belediye Başkanı 

                                                                                                            (İMZA) 
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Ek -4 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

İyidere-14.04.2022 

 

 

                                                                                                      Murat KOLAY 

                                                                                                   Mali Hizmetler Müdürü 

                                                                                                           (İMZA) 

 



 

 

 

T.C. 

RİZE İLİ 

İYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sayı          : 82874022-040.05-                                                                                    14.04.2021 

Konu        : Faaliyet Raporu 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 

(Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Faaliyet raporu” başlıklı 56 ncı maddesi; “Belediye 

Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 

belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, 

bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de 

yer verilir. 

Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun 

bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.”5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası “Mahallî idarelerce hazırlanan idare 

faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler 

genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve 

Cumhurbaşkanlığına gönderilir.” 

Hükmüne göre, belediyemizce hazırlanan faaliyet raporu Nisan Ayı toplantısında Meclise 

sunulmuş ve bir örneği ilişiktedir. Bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                                

Saffet METE 
Belediye Başkanı 

 

Ek  : 2020 Yılı Faaliyet Raporu (33 sayfa) (CD) (1 adet) 

Dağıtım  : 

Gereği    :                                                           Bilgi : 

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığına                                              Rize Valiliğine (Ek konulmadı) 

   (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 

2-Sayıştay Başkanlığına 

 

___________________________________________________________________________ 



 

 

T.C. 

RİZE İLİ 

İYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sayı          : 82874022-040.05-                                                                                    20.04.2021 

Konu        : Faaliyet Raporu 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Faaliyet raporu” başlıklı 56 ncı maddesi; “Belediye 

Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 

belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, 

bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de 

yer verilir.  

Faaliyet Raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun 

bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası“Mahallî idarelerce hazırlanan idare 

faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler 

genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve 

Cumhurbaşkanlığına gönderilir.”             

 Hükmüne göre, belediyemizce hazırlanan faaliyet raporu Nisan Ayı toplantısında Meclise 

sunulmuş ve bir örneği ilişiktedir.  

Bilgilerinize arz ederim.   

                                                                                                                              Saffet METE 

                                                                                                                           Belediye Başkanı  

Ek  : 2020 Yılı Faaliyet Raporu (33 sayfa) (CD) (1 adet) 

Dağıtım  : 

Gereği    :                                                           Bilgi : 

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Yerel Yönetimler               Rize Valiliğine (Ek konulmadı) 

   Genel Müdürlüğü) 

2-Sayıştay Başkanlığına 

___________________________________________________________________________ 

Fıçıtaşı Mahallesi, Atatürk Meydanı, No.:8 53600 İyidere/RİZE                                                                        

Bilgi için :  

Telefon No:(0 464) 321 25 65  Faks No: (0 464) 321 26 40        Erdinç YILDIRAN 



 

 

T.C. 

RİZE İLİ 

İYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sayı          : 82874022-040.05-                                                                                    20.04.2021 

Konu        : Faaliyet Raporu 

RİZE VALİLİĞİNE 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Faaliyet raporu” başlıklı 56 ncı maddesi; “Belediye 

Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 

belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, 

bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de 

yer verilir. 

Faaliyet Raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun 

bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası“Mahallî idarelerce hazırlanan idare 

faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler 

genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve 

Cumhurbaşkanlığına gönderilir.” 

Hükmüne göre, belediyemizce hazırlanan faaliyet raporu Nisan Ayı toplantısında Meclise 

sunulmuş ve bir örneği ilişiktedir.  

                   Bilgilerinize arz ederim.   

                                                                                                                              Saffet METE 

                                                                                                                           Belediye Başkanı  

Ek  : 2020 Yılı Faaliyet Raporu (33 sayfa) (CD) (1 adet) 

Dağıtım  : 

Gereği    :                                                           Bilgi : 

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Yerel Yönetimler               Rize Valiliğine (Ek konulmadı) 

   Genel Müdürlüğü) 

2-Sayıştay Başkanlığına 

___________________________________________________________________________ 

   

   


