
S.NO KARAR TARİHİ KARAR NOSU KONUSU

1 05.01.2022 1
Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti 

ödenmesi.

2 05.01.2022 2
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  49. maddesinin 4. fıkrası uyarınca yıllık 

sözleşme ile kısmi zamanlı personel çalıştırılması.

3 05.01.2022 3
5393 sayılı Kanunu'nun 49. maddesi 3. fıkrası uyarınca yıllık sözleşme ile 

tam zamanlı personel çalıştırılması.

4 05.01.2022 4 Kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması.

5 05.01.2022 5

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre, her ayın ilk haftasında 

yapılacak belediye meclisi toplantı gününün belirlenmesi ve bir ay tatil 

kararı alınması.

6 05.01.2022 6 Denetim komisyonunun kurulması.

7 05.01.2022 7 Denetimli özel halk otobüsleri taşıma ücretinin yeniden belirlenmesi.

8 05.01.2022 8 Belediyemiz taşınmazlarına yıkım kararı alınması.

9 02.02.2022 9
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belediyemize yapılan taşınmaz tahsis 

süresinin uzatılması.

10 02.02.2022 10 Belediye emir ve yasaklar yönetmeliğinin görüşülmesi.

11 02.02.2022 11 Kamulaştırma kararı alınması.

12 02.02.2022 12 Kamulaştırma kararı alınması.

13 12.02.2022 13 Kamulaştırma kararı alınması.

14 02.03.2022 14 Amatör Spor Klüplerine yardım ve destek sağlanması.

15 02.03.2022 15 2022 Yılı gelir ve gider bütçesi değişikliğiyle ek ödenek verilmesi.

16 02.03.2022 16 Cadde, sokak ismi verilmesi.

17 02.03.2022 17 Millet bahçesi düzenlenmesi.

18 02.03.2022 18
Amatör Spor Klüplerine yardım ve destek sağlanması konusunda hazırlanan 

plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.

19 02.03.2022 19
2022 yılı belediye gelir ve gider bütçesi değişikliğiyle ek ödenek verilmesi 

hususu ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

20 02.03.2022 20
Cadde sokak ismi verilmesi konusunda imar komisyon raporunun 

görüşülmesi.

21 06.04.2022 21 Belediye başkanlığı faaliyet raporunun görüşülmesi.

22 06.04.2022 22 2021 Yılı mali denetim raporunun görüşülmesi.

23 06.04.2022 23
Meclis üyeleri arasında ; 5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesine 

göre belediye encümen üyesi olarak iki üye seçilmesi.

24 06.04.20222 24 Plan ve bütçe komisyonunun kurulması.

25 06.04.2022 25 İmar komisyonunun kurulması.

26 06.04.2022 26 Doğalgaz hattı döşenmesi.

27 06.04.2022 27 Kamuya ait yapım işlerinden ücret alınmaması.

28 06.04.2022 28 Belediye meclis toplantısının canlı yayınlanması.

29 06.04.2022 29 Denetimli özel halk otobüsleri taşıma ücretinin yeniden belirlenmesi.

30 05.05.2022 30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmiş engelli kartı bulunan 

vatandaşların indirimli taşıma engellilik oranının belirlenmesi.

31 05.05.2022 31 Belediyemiz memur kadrolarında ihdas,iptal ve değişiklik yapılması.

32 05.05.2022 32
105 Ada 8 Parsel üzerinde yer alan Belediye eski hizmet binasının Rize 

valiliği/ il milli eğitim müdürlüğüne tahsisisi.

33 05.05.2022 33 Bedelsiz araç tahsisi (kamyon)

34 05.05.2022 34 Belediyemizin 2021 Mali yılı kesin hesaplarının görüşülmesi.

35 05.05.2022 35 Belediyemizin 2021 Mali yılı kesin hesaplarının görüşülmesi.

36 01.06.2022 36
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan sahil bölgesinde yer alan halı 

saha ücret tarifesinin belirlenmesi.

İYİDERE BELEDİYESİ 

2022 YILI MECLİS KARARLARI ÇİZELGESİ



37 01.06.2022 37 Ticari taksi yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

38 06.07.2022 38
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan sahil bölgesinde yer alan halı 

saha ücret tarifesinin belirlenmesi.

39 06.07.2022 39 Belediyemiz memur kadrolarında ihdas,iptal ve değişiklik yapılması.

40 06.07.2022 40 Denetimli özel halk otobüsü taşıma ücretinin belirlenmesi.

41 06.07.2022 41
Gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz ve indirimli seyahati konusunun 

görüşülmesi.

42 06.07.2022 42 Belediyemize ait 115 ada 4 Nolu parselde bulunan taşınmaz satışı.

43 06.07.2022 43 İçmesuyu inşaatı işi için iller bankası A.ş den ek kredi kullanılması.

44 06.07.2022 44 Ticari taksi yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

45 06.07.2022 45
İlçemiz yapraklar mahalesinde cadde ve sokak değişikliği yapılması ve  

isimlendirilmesi.

46 07.09.2022 46 Belediyemiz "tekniker" Norm kadrosuna sözleşmeli personel temini.

47 07.09.2022 47

İlçemiz Hazar mahallesinde bulunan Kıbrıs Gazisi Kibar YAĞCI sokak isminini 

kaldırılarak yerine Kıbrıs Gazisi İbrahim ÇİFTÇİ sokak veya çiftlik sokak 

isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

48 07.09.2022 48 2022 yılı belediye gelir ve gider bütçesi değişikliğiyle ek ödenek verilmesi.

49 07.09.2022 49
Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti 

ödenmesi.

50 07.09.2022 50
Tarım arazisinin ticari konut alanına çevrilmesinin ve kamu yararı kararı 

alınması konusunun görüşülmesi.

51 07.09.2022 51 Hazır beton malzemesi alım iş için iller bankası A.Ş. Den Kredi kullanılması.

52 07.09.2022 52 Kamulaştırma kararı alınması.

53 07.09.2022 53
İlçemiz Fethiye Mah. 314 ada 4 parsel no.da plan tadilatı yapılması 

konusunun görüşülmesi.

54 07.09.2022 54
2022 yılı belediye gelir ve gider bütçesi değişikliğiyle ek ödenek verilmesi 

hususu ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

55 05.10.2022 55
Kira artış oranları ve kira bedelinin tespiti konusunun plan ve bütçe 

komisyonuna havale edilmesi.

56 05.10.2022 56
2023 Yılında uygulanacak beşediye ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun 

plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi.

57 05.10.2022 57
2023 Yılında uygulanacak atıksu alt yapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri 

belirlenmesi konusunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi.

58 05.10.2022 58
2023 yılı belediye bütçe tasarısının plan ve bütçe komisyonuna havale 

edilmesi.

59 05.10.2022 59

İlçemiz fethiye Mah. 314 ada 4 parsel no.da plan tadilatı yapılmasına dair 

hazırlanan imar planı değişikliği konusunda imar komisyon raporunun 

görüşülmesi.

60 05.10.2022 60
Atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine dair 

yönetmelik.

61 05.10.2022 61

Rize İl Afet Müdürlüğünün 23.09.2022 tarih ve 384252 sayılı yazısı ile 

aktarılan ödeneğin afetten zarar gören yol ve alt yapı hasarlarının 

giderilmesi ve yine afet riski taşıyan alanların acale kamulaştırılmasında 

kullamıllması

62 02.11.2022 62
2023 Yılında uygulanacak belediye ücret tarifelerinin belirlenmesi komisyon 

raporunun görüşülmesi.

63 02.11.2022 63
2023 yılında uygulanacak atıksu alt yapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri 

tarifelerinin belirlenmesi komisyon raporunun görüşülmesi.

64 02.11.2022 64 2023 yılı belediye bütçe tasarısının görüşülmesi ve kabul edilmesi.

65 02.11.2022 65
Kira artış oranları ve kira bedelinin tespiti konusunda komisyon raporunun 

görüşülmesi.



66 02.11.2022 66
İyidere belediyesine ait 13 no.lu (ilave 3 no.lu hat) hattın işletme hattının 

feshi  ve encümen kararının onanması.

67 02.11.2022 67 Millet bahçesi amaçlı plan değişikliği talebi.

68 02.11.2022 68 İller bankası A.Ş den kredi kullanılması

69 07.12.2022 69
Sokak aydınlatma direği alım işinde kullanılmak üzere iller bankası A.Ş den 

kredi kullanılması.

70 07.12.2022 70
2942 Sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesi uyarınca kamulaştırma 

kararı alınması.

71 07.12.2022 71 Kamulaştırma kararı alınması.(Fethiye mah. 314 ada 4 parsel)

72 07.12.2022 72 İlave su deposu ve içme suyu terfi merkezi.

73 08.12.2022 73 2022 yılı Belediye gelir ve gider bütçesi değişikliğiyle ek ödenek verilmesi.

74 08.12.2022 74 İş makinası alınması konusunun görüşülmesi.


