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I- GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ :
Vatandaşlarımızın kentsel yaşam kalitesini artırmak.
VİZYON
:
Örnek Belediye olmak.
İlçemizde vatandaşların beklentilerini ve önceliklerini anlamak onları temin
edecek düzeyde hizmet üretmek, İlçemiz halkı ile çevre insanına gelişen teknolojik
imkanlarla birlikte hizmetin en iyisini ve üst düzeyde sunulması için gerekli çalışmaları
yapmak, fakir, dul, yetim ve kimsesizleri gözeterek onları korumak, imkanlar
ölçüsünde yardım etmek. İlçemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını gidermek, cenaze
defin işlerini yapmak. Yol, kanalizasyon gibi alt ve üst yapı hizmetlerini yapmak,
yaptırmak, ulaşım sorununu çözmek, istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi
yönünde çalışmalar yapmak. İlçenin gelişmesini ve büyümesini sağlamak, sosyal
etkinlikler doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal yardımlaşmayı
geliştirmek, ilçenin ve çevre insanının ihtiyacı olan yatırım hizmetlerini yerine
getirmek, yapmak ve yaptırmaya çalışmaktır.
Bu hizmetlerin yapılmasında hazırlanmış olan projeleri onaylatmak ve
uygulamaya çalışmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda ilçemizin gelişmesi ve büyümesi belirlenen stratejik
hedeflerin gerçekleştirilmesiyle oluşur.
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Kanunlarla verilen yetki, sorumluluk, usul-esas ve yasalara uygun olarak,
yerinde ve zamanında, ilçe halkının menfaatlerini ön planda gözeterek uygulamak ve
uygulatmaktır.
İlgili yasalarda yetki-görev ve sorumlulukları belirlenen Belediyeler Kurumsal
yapı olarakta yetki-görev ve sorumlulukları paylaşmıştır.
BELEDİYE BAŞKANI : İdarenin başıdır 5 yılda bir halk tarafından seçilir.
MECLİS

: Halk tarafından seçilir ve yetkili karar organıdır.

ENCÜMEN
: Belediyenin nüfusuna göre seçilmiş meclis üyeleri
arasından 1 yıl süreyle seçilmiş 2 üye ile Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye
Başkanınca Birim Amirleri arasından seçeceği üyelerden oluşur, kanunlarla kendisine
verilen görevleri ifa eder. Ayrıca daire müdürleri, şeflikler, amirlikler, teknik personel,
memurlar ile işçiler Belediyenin genel yapısını oluşturur. Her kadro yasa ve
yönetmenliklerle Belediyeye verilen görevleri kendi branşı içinde görev olarak kabul
eder ve yapar. Alt hizmet grubu temsil ettiği amirlik, şeflik yada müdürlerden, amirler
ve müdürler ise Belediye Başkanından sorumludur.
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel yapı:
Belediyemiz Kaleboğazı Mahallesi Eski Buğday Pazarı No:1’de 3 katlı ve karkas
binada faaliyet vermekte olup;
Bina bir zemin, 2 normal kattan oluşmaktadır. Toplam yapı alanı ise 541,86 m2
dir.
Binanın zemin katında kiralık işyerleri, Belediyemiz Zabıta Amirliği, Tahsilat
Şefliği, Emlak Servisi, Su Tahakkuk, Su Arıza ve İlan Bürosu hizmet vermektedir.
Normal 1.ci katında Fen Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2. ci.
katında Başkan ve Başkan Yardımcısı Odası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Meclis Salonu, Satın Alma Birimi, Basın ve Bilgi İşlem Birimi
bulunmaktadır.
2-Örgüt Yapısı:
İskilip belediyesinde bir Başkan ile 15 adet Meclis üyesinin yanında Norm
Kadro Uygulaması ile Belediye Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdürlüğü, Fen Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,
Park Bahçe Müdürlüğü, Sosyal ve Kültür Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü,
İtfaiye Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü‘nden oluşmaktadır.
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Belediye birimleri bilgisayar ağı sistemi ile donatılmış olup, bilgisayarlar
internete bağlı bulunmaktadır. Belediyemize ait iş ve işlemler bilgisayarla
yapılmaktadır.
İtfaiye ve Zabıta teşkilatımızda telsiz sistemi ile donatılmış, halkımızın Belediyeye
daha çabuk ulaşabilmesi için 153 Zabıta, 110 İtfaiye hatlarımız sürekli açıktır.
4-İnsan Kaynakları :
İlçemiz Belediye Başkanlığında Norm Kadro ile Belediyemiz için 122 memur ve
61 Sürekli İşçi Kadrosu mevcut olup, bunlardan 101 adet memur ile 42 adet işçi
kadrosu boş bulunmaktadır.
Halen Belediyemizde 21 adet 657 Sayılı Yasaya tabi Memur, 19 adet Kadrolu
İşçi, 7 adet Kadro Karşılığı, 2 Adet yarı zamanlı Sözleşmeli Personeli bulunmaktadır.
Ayrıca kurumumuzda hizmet alımı yolu ile 112 adet şirket personeli görev yapmaktadır.
5-Sunulan Hizmetler:
Belediye birimleri; insan kaynaklarını etkin, verimli, zamanında ve yerinde
kullanarak Belediyenin görevlerini ifa etmektedir. İlçenin temizliği, su ve kanalizasyon
işleri, mezarlık defin, yol kaldırım düzenleme işleri, diğer iş ve işlemler yapılmakta olup
ayrıntıları aşağıya çıkarılmıştır.
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ARAÇ VE TEKNİK DONANIM İLE İLGİLİ FAALİYETLER:
5-1 Belediyemiz makine parkında:
MEVCUT ARAÇLAR
SIRA NO
1

4

PLAKA
Kepçe

CİNSİ
Yükleyici

MARKASI
HMK 102 S

MODELİ
2004

2

936

Yükleyici

Caterpillar

1985

“

3

120/G

Greyder

Caterpillar

1985

“

4

19 FE 941

Traktör

Mas.Fer.

2004

“

5

19 FF 349

Traktör

Mas.Fer.

2004

“

7

19 FA 659

Traktör

Fiat 54 C

1997

“

8

Kompresör

Kırıcı

Atlascoop

1985

“

9

J.Kaynak Mak.

1980

“

10

Kanal Kazıcı

Ekskavatör Kazıcı Kep.

Hidromek

2011

“

11

19 FK 509

Damperli Kamyon

AS 900

1993

“

12

19 UM 895

Damperli Kamyon

BMC

2004

“

13

19 FJ 106

Damperli Kamyon

Mercedes

2016

“

14

19 FE 883

4x2 Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2004

Su Arıza

15

19 AAJ 236

Ford Cargo Kanal Açma Aracı

Ford

2018

“

16

19 FH 379

4 Tekerlekli Motosiklet

Shineray

2009

İtfaiye

17

19 FK 248

Ford Ranger

2009

“

18

19 FG 740

4x2 Açık Kasalı Çift Kabin
Kamyonet
Arazöz

Isuzu

2009

“

19

19 DF 583

Arazöz

Ford D 1210

1981

“

20

19 DE 514

Arazöz

Ford D 1210

1980

“

21

19 FC 796

İtfaiye

Ford D 1210

1977

“

22

19 DS 871

İtfaiye

Ford Cargo

1985

“

23

19 FG 100

İtfaiye Magırus

Magırus

1980

“

24

19 FN 112

İtfaiye Magirus

Magirus

1986

“

25

19 FD 651

Yol Yıkama Aracı

BMC Fatih

1995

“

26

19 FB 375

Ford Cargo Vidanjör

Ford

2015

“

27

19 FK 883

Hizmet Aracı Binek

Hyundaı

2010

Özel Kalem

28

19 FN 290

Renault Laguna

Renault

2001

“

29

19 FC 770

Kamyonet

Fiat 35 NC

1987

Tem.Park-Bahçe

30

Traktör Çekmeli Tip

31

Yol Süpürme
Makinası
19 FL 002

Çöp Kamyonu

32

19 FB 230

33

-

-

-

AÇIKLAMA
Fen İşleri

-

“

“

“

Mıtsubıshı

2010

“

“

“

Ford Cargo(Yol Süpürme)

Ford

2014

“

“

“

19 FJ 022

Ford Cargo(Yol Süpürme)

Ford

2016

“

“

“

34

Kepçe

102 S Hidromek

Hidromek

2013

“

“

“

35

19 FH 418

Cenaze Yıkama Aracı

Mıtsubıshı

2010

36

19 FL 001

Cenaze Taşıma Aracı

Ford

2010

37

19 FL 973

Renault Kangoo

Renault

2011

İmar İşl.

38

19 FK 249

Kapalı Kasa Kamyonet

2009

Zabıta

39

19 FG 093

Çift Kabin Pikap (İlaçlama Aracı)

Fort Transit
Connect
Dacia

2004

“

Cenaze Hizmetleri
“

“

“

5-2-BORDÜR YAPIMI, BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME VE TAMİRATI
Belediyemizce ilçemizin, muhtelif mahalle ve sokaklarına 6.858,00 metre beton
bordür ve beton yağmur oluğu döşenmesi ve tamiratı yapılmıştır.
5-3 YOL YAPIM (Kilitli Beton Parke Döşenmesi ve Tamiratı )
2018 Mali yılında 15.000,00-m2 parke tamiratı
döşemesi yapılmıştır.

ve 24.800,00-m2 yeni

parke

5-4 KANALİZASYON-ARITMA VE İÇME SUYU YAPIM HİZMETLERİ
2013 mali yılında İlçemizin tamamını kapsayan KANALİZASYON altyapı inşaatına
başlanılmış olup, % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan (BELDES) Belediyelerin
Altyapısının Desteklenmesi Projesi(SUKAP) kapsamında 9.224.107,19.-TL ve
9.224.107,19.-TL’si İller Bankasından Kredi Kullanarak Belediyemizce 180 ay vadeli
ödenmek üzere toplam 18.448.214,38.-TL’ye mal olmuş yapımı 2014 yılında tamamlanmış
olup halkımızın hizmetine sunulmuştur.
2014 mali yılında yapımına başlanan Kanalizasyon Arıtma Tesisi % 50’si Merkezi
Yönetim Bütçesine konulan (BELDES) Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi
Projesi(SUKAP) kapsamında 3.860.643,38.-TL ve 3.860.643,38.-TL’si İller Bankasından
Kredi Kullanarak Belediyemizce 180 ay vadeli ödenmek üzere toplam 7.721.286,76.-TL’ye
mal olmuş yapımı 2015 yılında tamamlanmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Yılda 1.075.100,000 M3 su arıtılarak doğaya salınımı gerçekleşmektedir.
2015 mali yılında İlçemizin tamamını kapsayan İçme Suyu altyapı inşaatına
başlanılmış olup, % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan (BELDES) Belediyelerin
Altyapısının Desteklenmesi Projesi(SUKAP) kapsamında 5.020.522,56.-TL ve
5.020.522,56.-TL’si İller Bankasından Kredi Kullanarak Belediyemizce 180 ay vadeli
ödenmek üzere toplam 10.041.045,12.-TL’ye mal olmuş yapımı 2017 yılında tamamlanmış
olup halkımızın hizmetine sunulmuştur.
5-5-AYNİ - NAKTİ YARDIMLAR
İlçemiz merkezinde ikamet eden dul yetim ve ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç
olduğunu belgelemiş 49 kişiye 16.450.00.-TL nakti yardım, yine bakıma muhtaç dul,
yetim gelir düzeyi düşük 325 aileye 79.004,65.-TL’lik gıda yardımı yapılmıştır.
Belediyemizce fakir, fukara, garip ve gurabaya Ramazan ayı boyunca İftarda Ramazan
çadırı kurularak beslenme ihtiyaçları karşılandı.
5-6 NİKAH İŞLEMLERİ
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yeni evlenecek çiftlerin nikah işlemleri
yapılmakta olup 2018 Mali Yılında 104 kişinin nikahları yapılmıştır. Her yıl nikah
işlemlerine ait evraklar İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından teftişi yapılmaktadır.
5-7 YOL YAPIM VE YOLLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER
1-2018 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz iş makineleri ile 120,00 metre imar yolu açma
ve genişletme çalışması işi yapılmıştır.
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2-2018 Mali yılında Muhtelif zamanlarda şehir içindeki stabilize yollarda tesviye ve
kumlama çalışmaları yapıldı. Greyder ile yapılan tesviye miktarı: 15.000.00-m2’dir.
3-2018 yılında muhtelif yerlere yapılan, kumlama, mıcır ve dolgu miktarı yaklaşık
1.000,000-m3’dür.
4-2018 yılında kış mevsiminde ilçemiz sınırları içerisinde
sokaklarda karla mücadele çalışması yapıldı.

muhtelif cadde ve

5-2018 yılında muhtelif zamanlarda İtfaiye ekipleri ile koordineli olarak cadde ve
sokakların yıkanmasına ve çıkan hafriyatların alınması işleri yapılmıştır.
6-2018 yılında İlçemizde mevcut bulunan yaya yollarında engellilerin rahat hareket
etmelerini sağlamak için düzenlemeler yapıldı. İlçemizde ana yollara hız kesici aparatlar
monte edildi.
7-Hacıpiri Mahallesi Kazanlı Mevkiine bölgede yaşayan vatandaşların talebi üzerine
1 adet kutu menfez inşa edilmiştir.
8-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bağ ve bahçe yollarının tesviyesi ve kumlanması
yapılmıştır.
9-İlçemizin çeşitli mahalle, cadde ve sokaklarında yaya yollarında karo döşeme ile
eskiyen yaya yollarının tadilatı yapıldı. Ayrıca Belediyemiz hizmet binası içerisinde ve
muhtelif umumi tuvaletlerde karo, fayans döşeme işi yapıldı bu işlerin yapımında
655,00-m2 karo, 807,00-m2 mermer ve 600,00-m2 fayans döşeme işi yapılmıştır.
10-2018 Yılı içerisinde Bahabey Mahallesi, Meydan Mahallesi, Büyüktaş Mahallesi,
Erenler Mahallesi, Yeni Cami Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Kaleboğazı Mahallesi,
Tabakhane Caddesi, Ulaştepe Mahallesi, Hacıpiri Mahallesi, Mutaflar Mahallesi,
Ekizoğlu Mahallesi, Sakarya Mahallesi sıcak asfalt tamiratları için yol satıh kaplama işi
kapsamında 4.000,00 M2’lik alan sıcak asfalt malzemesi ile kaplandı.
11-Çarşı Camii yanında bulunan Kent Meydanına ve Belediye Parkı çevre-peyzaj
düzenlemesi yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu.
12-Ulaştepe Mahallesi, Hacıpiri Mahallesi, Tabakhane Mahallesi, Sakarya Mahalesi
ve Kaleboğazı Mahallesi’nde toplamda 250 M3’lük istinat duvarı yapılmıştır.
13-Virane halde bulunan Kasaplar Hali binaların bir kısmı yıkılıp çevre-peyzaj
düzenlemesi yapılarak modern bir görünüme kavuşturulmuştur.
14-İlçemizin muhtelif cadde, sokak ve mahallelerinde yol genişletme, yola dolgu,
imar yolu, muhtelif merdiven kenarlarına korkuluk ile çeşitli yerlerin kumlama
işlemleri yapılmıştır.
5-8 ARAÇ ALIMI BAKIM VE ONARIMLARI
Belediyemizce Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, İtfaiye Hizmetlerinde ve
diğer servislerin hizmetlerinde kullanılan araçlar ve iş makinalarının genel olarak
tamir, bakım, onarımları zamanında yapılmıştır.
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Belediyemizce Fen Hizmetleri, nakliye-ulaştırma ve diğer işlerde kullandığımız
araç ve gereçler genel olarak tamir-bakım ve onarımdan geçirilmiştir.
5-9 KİLİT TAŞI YAPIMI
İlçemiz merkezinde muhtelif mahalle ve sokaklarının çamurdan kurtulması ve
insanlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya yönelik yıl içerisinde
yeni döşenen ve tamirat yapılan kilitli parke miktarı 39.800.00-m2’dir.
5-10 KARO YAPIMI
İlçemizin çeşitli mahalle cadde ve sokaklarında yaya yollarında yeni döşeme ve
tamirat olarak, ayrıca hizmet binalarımızda yapılan tadilat ve tamirat işlerinde 2018 yılı
içerisinde 655,00-m2 karo, 807,00-m2 mermer ve 600,00-m2 fayans döşeme işi yapılmıştır.
5-11 YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN İNŞAAT MALZEMELERİ
2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 12 ton demir kullanılmıştır. 6200 Torba
çimento, 500 torba kireç, 150,00 M2 tel örgü kullanılmıştır. Muhtelif inşaat işleri için
416,00 M3 hazır beton kullanılmıştır.
5-12 SU ŞEBEKE DÖŞEMESİ VE TAMİRAT İŞLERİ
2018 yılında şehir içme sularının temin edildiği Gelin Pınarı ve Ulu Yazı kaynak
sularının çıkış noktalarından itibaren şehrimize kadar olan 23 km’lik isale hattı
periyodik olarak kontrol edilip, hat üzerinde bulunan dinlenme maslakları temizlenerek
dezenfekte edilmiştir.
Yazıkıran deposu 500 tonluk, Kale yolu deposu 800 tonluk, Tedaş arkası 2000
tonluk olup, bu depolarla şehrimizin su çıkmayan yerleri kalmamıştır. Yeni içme suyu
hattına abone bağlantılarına devam edilmiştir.
Yazıkıran, Kale, Kaleboğazı ve Hacıkarani ana su deposu 24 saat gaz kloru ile
klorlanmakta ve günlük olarak ölçümleri yapılmaktadır. Muhtelif yerlerden alınan su
numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yaptırılmıştır.
Şehir içme suyu haricinde Hacı Ali Kaynak, Yivlik Kaynak ve Taslı Kaynak
sularının isale hattı ve maslakları rutin olarak kontrol edilerek şehre düzenli su gelmesi
sağlanmıştır.
Yıl içerisinde tıkanan kanalizasyonları açma ve abone bağlama işlemleri
yapılmıştır.

5-13 HARFİYAT İŞLERİ
2018 yılı içerisinde iş makinalarımızla yaklaşık olarak 4.000,000 M3 harfiyat işi
yapılmıştır.
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5-14 KÜÇÜK ONARIMLAR
Belediyemize ait Hizmet Binalarında, Sosyal Tesislerinde ve umumi
tuvaletlerinde yıl içerisinde küçük çaplı basit tadilatlar, tamiratlar ve onarımlar
yapılmıştır. (Boya-Badana-Kalebodur-Fayans-Elektrik-Su Tesisatı- Kapı ve Pencere
Tamiratları vb.). Yıl içinde Belediye hizmet binasında ve sosyal tesislerinde 2.000,00m2 alan plastik ve yağlı boya ile boyama işlemi yapılmıştır.

5-15 BİNA ONARIM VE TAMİRATLARI
1. Belediyemizce yapımı, tamirat ve tadilatı binaların kroki ve planları çizilmiştir.
2. Belediyemizce, ilçemizde ihtiyaç sahibi olan muhtaç kişilere ait evlerde yapılan
incelemeler
neticesinde yapılan küçük çaplı tamirat ve onarımlarımız
sürdürülüp muhtaç ailelerimiz sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşama imkanına
kavuşturulmuştur.
5-16 BETON VE DEMİR ÇİTLER
2018 Yılında Belediyemizce muhtelif yerler için 150 metre panel çit kullanılmıştır.
5-17 PARK VE BAHÇE SULAMA İŞLERİ
Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yıl içerisinde parkların
temizliği sulanması, ağaç kesim-dikim-sulama ve diğer bakımları, çim ve diğer bitkilerin
bakım, temizlik ve sulama işleri her türlü ilaçlama ve diğer işler ile ilçemizdeki
Belediyemiz parklarının korunup temizlenmesi ve bütün parkların hizmetleri
Belediyemiz işçileri ile kontrol edilerek yaptırılmıştır.
İlçemizdeki bağ ve bahçelerin sulanması için belirli zamanlarda su arkları
tamiratları ve sulama işleri için döşenen büzlerin tamiratları yapıldı. Bu sene kendi
işçilerimiz ile sulama hizmeti Fen Hizmetleri tarafından yürütülmekte olup bağ ve bahçe
yollarının kumlanma ve tesviyesi işleri yapılmıştır.
Muhtelif zamanlarda Yedaş personeli ile koordineli olarak cadde ve sokaklarda
elektrik tellerine zarar veren ağaçların budanması işleri yapılmaktadır.
5-18 MEZARLIK VE CENAZE DEFİN İŞLERİ
2018 Mali yılı içerisinde belirli zamanlarda İlçemizdeki bütün mezarlıklar
Belediyemizde çalışan mevcut personelle temizlendi. Cenaze defin işlemleri Belediyemiz
tarafından yürütülmüş olup 2018 yılı içerisinde toplam 258 kişiye (Yıkama-Nakil-Mezar
Kazma vb.) işlemi yapılmıştır.
5-19 İNŞAAT VE DİĞER GENEL HİZMETLER
1-2018 yılı içerisinde iş makinalarımız ile toplam 4.000,000-m3 harfiyat işi yapılmıştır.
2-Sanayi Sitesi-Şehir Merkezi arasında bulunan 5.000,00-M’lik bölünmüş yolun orta
refüjünün ağaçlandırılması tamamlanmıştır.
3- 2018 Mali yılında İlçemizdeki Meydan çayı ve Akçay derelerinin içi iş makinaları ile
temizliği ve tesviyesi yapılmıştır.
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4-Muhtelif zamanlarda İtfaiye ekipleri ile koordineli olarak cadde ve sokakların
yıkanması işi ile tamiratı yapıldı. İlçemizin asfalt yolların rotbis malzeme ile tamiratları
yapılmıştır.
5-İlçemizdeki Bağ ve Bahçelerin sulanması için belirli zamanlarda su arkları tamiratı ile
sulama işi için döşenen büzlerin tamiratı yapılmıştır. Aynı zamanda Bağ Bahçe
yollarının tesviyesi ve kumlanması yapılmıştır.
6-İlçemiz Şehir Stadyumunda yapılan her türlü etkinliklerde Park Bahçe Müdürlüğü ve
Zabıta Amirliği ile koordineli olarak stadyum hazır hale getirilmiştir.
7-İlçemizde bulunan ekonomik düzeyi düşük olan fakir kişilerin Belediyemiz imkanları
doğrultusunda tamirat tadilat işi yapılmıştır.
8-İlçemizde muhtelif yerlere 5 adet çocuk oyun parkı yapılmıştır.
5-20 KÜLTÜR VE SOSYAL FAALİYETLER
1-04 Şubat 2018 tarihinde İskilip Öğretmen Evi Toplantı Salonunda İskilipli Atıf
Hocayı Anma Programı tertiplenmiştir.
2-Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde konser ve
tiyatro olmak üzere halkımıza Ramazan eğlencesi tertip edildi. Ramazan Ayı boyunca
Ramazan İftar Çadırında günlük 250-300 civarında vatandaşımıza iftar yemeği
verilmiştir.
3- 3 Mart 2018 tarihinde Afrin’de operasyon yapan kahraman askerlerimize Kilis’te 41
kazan İskilip Dolması ikramında bulunuldu.
5-21 -18 UYGULAMASI ve RESTERASYON
1- İlçemiz, Meydan-Arifbey Mahallesi, Mafadar Mevkii’nde daha önceden toplu
konut alanı olarak düşünülen kısımda başlanılmış olan 3194 sayılı imar kanununun 18.
md. Uygulama alanı 7 hektar artırıldı ve toplam 52 hektar alandaki çalışmalar
tamamlanarak tapuları çıkarılmıştı. Maliklerinin taleplerine istinaden söz konusu
tapuların dağıtımına devam edilmiştir.
2- İlçemizin; Bahabey Mahallesi, Ada: 683, Parsel: 3; Ada: 685, Parsel: 3,11,12,13,24;
Ada: 688, Parsel :1,2,3,4,5,67,8; Ada: 689, Parsel: 1,2,3,4,5; Ada: 690,
Parsel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 da kayıtlı taşınmazların sınırlandırdığı yaklaşık 13.000,00
m2’lik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’ nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1
maddeleri uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi, 29L-II-b imar paftasına uygun olarak
toplam 27 adet tapunun tescili yapılarak tapuları çıkarılmıştı. Tapu maliklerinin
taleplerine istinaden tapu dağıtımına devam edilmiştir.
3- İlçemiz, Bahabey Mahallesi, eski dabakhane dükkanlarının bulunduğu kısımda ,
3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18. ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri
uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi işlemi; tapu tescil işlemleri tamamlanarak tapuları
çıkarılmıştı. Tapu maliklerinin taleplerine istinaden tapuları dağıtımına devam
edilmiştir.
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4- İlçemiz, Hacıpiri Mahallesi, Kanara mevkiinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.
ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi Tapu
Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlanarak tapuları çıkarılmıştı. Tapu
maliklerinin taleplerine istinaden tapuları dağıtımına devam edilmiştir.
5- İlçemiz, Bahabey Mahallesi, Ada: 207, Parsel: 6, 26, 29, 30, 31; Ada: 212, Parsel:
24; Ada: 467, Parsel: 13, 14; Ada: 896, Parsel: 1, 2, 3; Ada: 901, Parsel: 1; Ada: 903,
Parsel: 1, 2, 3, 4; Ada: 905, Parsel: 1, 2, 3, 4 ’ de yaklaşık 50.000,00 m2’ lik alanda 3194
sayılı İmar Kanunu’ nun 18’ nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri uyarınca
arsa ve arazi düzenlemesi 28M-I-a ve 28M-I-d imar paftalarına uygun olarak yapılmış,
Kadastro Müdürlüğü’nde kontrolleri tamamlanmış ve Tapu Müdürlüğü’nde tescilleri
yapılmıştır. Tapu maliklerinin taleplerine istinaden tapuların dağıtımına devam
edilmiştir.
6- İlçemiz, Hacıpiri Mahallesi, Ada: 194, Parsel: 6, 7, 8, 9, 14,23; Ada: 833, Parsel:
1,2, 3; Ada: 886, Parsel: 2, 3; Ada: 887, Parsel: 1, 2; Ada: 888, Parsel: 1, 2; Ada: 889,
Parsel: 1, 2, 3; Ada: 890, Parsel: 1, 2, 3, 4, 5 ’ de yaklaşık 30.000,00 m2’ lik alanda 3194
sayılı İmar Kanunu’ nun 18’ nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri uyarınca
arsa ve arazi düzenlemesi 28M-I-a imar paftasına uygun olarak yapılmış, Kadastro
Müdürlüğü’ nde kontrolleri tamamlanarak, tapu tesciline müteakip tapuları
çıkarılmıştır. Tapu maliklerinin taleplerine istinaden tapu dağıtımına devam edilmiştir.
7- İlçemizin; Sakarya Mahallesi'nde; Ada: 380, Parsel: 2, 3; Ada: 381, Parsel: 12;
Ada: 535, Parsel: 2; Ada: 553, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazların sınırlandırdığı alanda
3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18’ nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri
uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi 28M-I-a imar paftasına uygun olarak yapılmış,
Kadastro Müdürlüğü’nde kontrolleri tamamlanarak, tapu tesciline müteakip tapuları
çıkarılmıştı. Tapu maliklerinin taleplerine istinaden tapu dağıtımına devam edilmiştir.
8- Belediye Encümeni’nin 28.05.1999 tarih ve 290 sayılı kararı uyarınca yapılan
İlçemizin; Bahabey Mahallesi'nde; Ada: 574, Parsel: 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 110, 111, 140, 141, 143, 145, 152, 155, 163, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 199, 200, 203, 205, 207, 208, 209,
210, 211, 212’ de kayıtlı taşınmazlara ait imar uygulaması Çorum İdare Mahkemesi’nin
28.11.2011 tarih ve 2009 / 49 Esas ve 2011 / 866 Karar no’lu kararı ile bozulmuş,
Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih ve 2012 / 1904 Esas ve 2013 / 6299
Karar No’ lu kararı ile de onanmıştır. Mahkeme Kararını yerine getirmek amacıyla
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 2981 / 3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddeleri
uyarınca uygulaması yapılan kadastro parsellerinin kök parsellere dönüşümünü
sağlayan geri dönüşüm işlemine başlanmış olup, Kadastro Müdürlüğü’nde kontrolleri
tamamlanmış olup, Tapu Müdürlüğü’nde kontrolleri devam etmektedir. Söz konusu
alanda İmar Uygulaması çalışmalarına başlanmıştır.
9- İlçemizin; Hacıpiri Mahallesi'nde; Ada: 175, Parsel: 282, 283, 284, 285, 286, 288,
289, 293, 294, 295, 368, 369, 370; Ada: 844, Parsel: 1; Ada: 845, Parsel: 1, 2, 3, 4 ’ de
kayıtlı taşınmazların sınırlandırdığı alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’ nci ve
2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddeleri uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi, 29L-II-c
imar paftasına uygun olarak tamamlanmıştır. Kadastro Müdürlüğü’nde kontrolleri
tamamlanmış ve Tapu Müdürlüğü’nde tescilleri yapılmıştır. Tapu maliklerinin
taleplerine istinaden tapuların dağıtımına devam edilmiştir.
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10- İlçemizin; Meydan-Arifbey Mahallesi'nde; Ada: 251, Parsel: 35, 36, 43, 44;
Ada: 481, Parsel: 1, 2, 3; Ada: 482, Parsel: 7 ’ de kayıtlı taşınmazların sınırlandırdığı
alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18’nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1
maddeleri uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi, 27L-II-b, 28L-III-c ve 28L-III-d imar
paftalarına uygun olarak tamamlanmıştır. Kadastro Müdürlüğü’nde kontrolleri
tamamlanmış olup, Tapu Müdürlüğü’nde tescil işlemlerine başlanmıştır.
11- İlçemize ait Uygulama İmar Planındaki bazı eksikliklerin giderilmesi ve
vatandaşlarımızdan da zaman zaman gelen taleplerin değerlendirilmesi ile toplumun
genelinin menfaati doğrultusunda yaklaşık 1200 hektarlık alanı kapsayan, 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyona tabi tutularak
tamamlanmıştı. Söz konusu imar plan revizyonuyla ilgili vatandaşlarımızın
taşınmazlarının imar planındaki durumları hakkında talep sahiplerine gerekli bilgiler
verilmiştir.
12- 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Geçici 16. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yürütülen İmar Barışı hususunda vatandaşlarımızın taleplerine
istinaden gerekli bilgiler verilmiştir.
13- Maili İnhidam (Tehlikeli yapı) haline gelen eski yapılarla ilgili kanun gereği
işlemlere ve yıkımlara devam edildi.
14- İlçemizin muhtelif mahallelerinde vatandaşlarımızın İmar Plan Değişikliği
taleplerine istinaden gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
15- İlçemiz; Kaleboğazı Mahallesi’nde, kale içerisinde yapılandırılacak sosyal ve
turistik tesis için ilgili taşınmaz malikleri ile görüşülerek Belediyemiz adına taşınmaz
satın alınmasına devam edilmektedir. Sur içerisinde uygulanacak avan proje Ankara II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2016 tarih ve 2325
Numaralı Kararı ile onaylanmış olup, İmar planı değişikliği çalışmalarına başlanılmış
olup, en kısa sürede tamamlanacaktır.
16- İlçemizin muhtelif mahallelerinde 2981 sayılı İmar Affı Kanunu çerçevesinde hak
elde etmiş ve Belediyemiz taşınmazları üzerinde yapıları mevcut olan
vatandaşlarımızdan gelen taleplere istinaden tapu ferağ işlemlerine devam edilmiştir.
17- İlçemiz, Hacıpiri ve Bahabey Mahallelerinde; (Çorum yolunun sağlı-sollu; stadın
altından başlayıp Bayat Yolu Kavşağına kadar olan kısımda) yaklaşık 150 Hektarlık
alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine
göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tapu Sicil Müdürlüğü’ndeki tescil işlemi
tamamlanmış olup tapuları çıkarılmıştı. Tapu maliklerinin taleplerine istinaden tapu
dağıtımına devam edilmiştir.
18- Koruma Alanı içerisinde bulunan, Tescilli Ulucami Civarı’ nda Belediyemizce
yürütülen altyapı çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkan mezar odasına yönelik
röleve projesi hazırlatılarak Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunca da onaylatılmıştı. Söz konusu kripta (mezar odası)’ nın dolgu malzemesi ile
üzeri kapatılmıştır.
19- Koruma Alanı içerisinde bulunan, Tescilli Ulucami Civarı çevre düzenlemesi
uygulama işi tamamlanmıştır.
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20- Vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere istinaden;
İlçemizin muhtelif mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
doğrultusunda 42 adet Yapı İnşaat Ruhsatı, 24 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi ile 3
adet Yanan Yıkılan Yapı Ruhsatı tanzim edilerek ilgililerine teslim edilmiştir.
21- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlarımızdan gelen
dilekçelere 592 adet resmi yazı ile cevap verilerek gerekli yazışmalar yapılmıştır.
22- Vatandaşlarımızın mülkiyet ve taşınmazları ile ilgili kendi aralarındaki
uyuşmazlıklarda, yerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde 3194 sayılı Kanun ve
ilgili Yönetmelikler uyarınca çözümlemeler yapılmıştır.
23- Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap projelendirme işine başlanmıştı. Söz konusu alanın
restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli işlemlere devam edilmiştir.
24- İlçemiz, Hacıpiri Mahallesi, Ada: 172, Parsel: 146’ da kayıtlı, 1 423,31 m2
miktarlı taşınmaza Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası yapılmak
üzere Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün talebine istinaden Yapı Ruhsatı verilmiş
olup yapının inşasına başlanmıştır.
25- Kale Surlarının rölöve çizimleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri 08.10.2010
tarih ve 5421 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı
ile onaylanmıştır. Kale Surlarının onarım/restorasyon uygulama işi Kültür Varlıkları ve
Müzeler Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleşmiş olup; uygulama işine başlanmıştır.
26- İlçemizin tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan taşınmazların Belediyemiz adına
satın alınarak İlçemize kazandırılması çalışmalarına devam edilmiştir.
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Belediyede yönetim, yöntem ve yasalara uygun olarak kanunlarla verilen yetkiler
çerçevesinde Belediye Başkanlığınca yönetilmektedir.
Ayrıca iç ve dış kontrol sistemi yine Başkanlık Makamının gözetiminde birim
müdürlüklerince de izlenilmektedir.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
a)-İdarenin Amaç ve hedefleri:
Vatandaşların kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi; ekonomik, sosyal,
kültürel ve siyasi boyutların birlikte değerlendirilmesini gerektiren bir süreçtir. İlçemiz
halkı ile çevre insanına gelişen teknolojik imkanlarla birlikte hizmetin en iyisini ve üst
düzeyde sunulması için gerekli çalışmaları yapmak İskilip Belediyesinin kısıtlı
kaynaklarının etkili biçimde kullanılması için;
Öncelikle, fakir, dul, yetim ve kimsesizleri gözeterek onları korumak ve
imkanlar ölçüsünde yardım etmek.
b-)Temel Politikaları ve Öncelikleri
Temel politikamız; İlçenin gelişmesi, büyümesi, kalkınmasının yanında halkının
refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan çalışmaları yapmak. İşsiz olan
gençlerimize iş istihdamı sağlamak, halkın ve toplumun ortak değerlerini korumak ve
ilçenin temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli olan çalışmaları yapmak ve
yaptırmaktadır.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
a)-Mali Bilgiler
1-Bütçe uygulamaları ve sonuçları
2018 Mali Yılı Tahmini Gider Bütçesinin 30.450.500,00-TL olduğu gelir ve gider
olarak Belediye Meclisince Kabul edilerek yürürlüğe konulan Bütçenin ayrıntısı
aşağıya çıkarılmıştır.
2018

MALİ YILI

TAHMİNİ BÜTCE

GERÇEKLEŞEN NET GELİR

30.450.500,00.-TL

GİDER

20.739.470,93-TL

21.790.486,95.-TL

BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI
kod

GİDER KALEMİ

YILI
ÖDENEĞİ

EKLENEN

DÜŞÜLEN

TOPLAM

HARCAMA

KALAN

Personel Gid.

25.000,00
-

-

-

4.661.836,90
808.424,10
14.060.779,00
2.364.020,00
1.278.900,00
6.546.040,00
-

3.395.732,79
517.596,64
11.851.613,32
2.320.627,09
135.811,99
3.569.105,12
-

1.266.104,11
290.827,46
2.209.165,68
43.392,91
1.143.088,01
2.976.934,88
-

01
02
03
04
05
06
07

Mal ve Hiz. Al.
Faiz Giderleri
Cari Transfer
Sermaye Gid.
Sermaye Tran.

4.636.836,90
808.424,10
13.075.779,00
2.304.020,00
1.278.900,00
6.959.040,00
-

08
09

Borç Verme
Yedek Ödenek

1.387.500,00

-

657.000,00

730.500,00

-

730.500,00

TOPLAM

30.450.500,00

1.070.000,00

1.070.000,00

30.450.500,00

21.790.486,95

8.660.013,05

Sos.Güv.Dev.Pr.

985.000,00

-

60.000,00
-

413.000,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHSİLİNE GÖRE DAĞILIMI
GELİR
KODU

01
03
04
05
06

09

GELİRİN
AÇIKLAMASI
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS ve MÜLK. GEL.
ALINAN BAĞIŞ
DİĞER GELİR
SERMAYE GELİRİ
Red ve İadeler

2018
TAHAKKUK

2018
TAHSİLAT

2019 YILINA
DEVREDEN

Bütçe İçindeki
Payı

2.397.870,48
3.757.386,71
769.169,42
14.529.884,79
161.980,00
-

2.029.952,27
3.294.019,08
769.169,42
14.485.208,08
161.980,00
-857,92

367.918,21
463.367,63
44.676,71
-

% 11.09
% 17.38
% 3.56
% 67.22
% 0,75
- % 0,003

TOPLAM

21.616.291,40

20.739.470,93

875.962,55

-

100

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Belediyemiz mali ve bütçe imkanları ölçüsünde, gerekli ve zorunlu görülen
yatırımlar yerinde tespit edilerek yapılmaya çalışılmaktadır.
3-Mali denetim sonuçları
Belediyemizin hesap iş ve işlemeleri her yıl ŞUBAT ayında Meclis üyelerinden
Ocak ayı toplantısında oluşturulan denetim komisyonu üyelerince denetlenerek iç
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denetim mekanizmasının düzenli çalışması sağlanılmaktadır. Ayrıca 2018 Mali yılı
hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığının denetimine tabi tutulmuştur.
4-Diğer hususlar
Belediyemiz yatırımları, program ve yapılacak projeye göre ayrılan ödenek
kapsamında projelerin yapım işi gerçekleştirilmektedir.
B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje bilgileri
Belediyemizce yatırıma yönelik faaliyetler bütçe imkanları ölçüsünde yapılmaya
çalışılmakta olup, bütçe dışı harcama yapılmamaktadır.
2-Performans Sonuç Tablosu
Belediyemizce yıllık olarak yapılan tüm yatırımlar ve personel değerlendirmeleri
yıllık faaliyet raporunda değerlendirmeye alınarak, tekrar gözden geçirilerek,
performansın artırılması yönünde görüş ve önerileri belirtilerek daha iyisi yapılmaya
çalışılmaktadır.
Ayrıca kurumumuzdaki memurların performansları yıl içinde Başkanlıkça
değerlendirilerek, ödüllendirilmeye çalışılmaktadır.
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Yıllık faaliyet raporları Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri tarafından Nisan ayı
içerisinde değerlendirilerek faaliyetler masaya yatırılır daha iyisi yapılması yönünde
görüş önerileri bildirilerek hizmetin en iyisinin yapılması yönünde hedef belirlenir.
4)-Performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi:
Belediyemizce performanslar bilgi sistemi çerçevesinde yıllık faaliyet raporları
içerisinde değerlendirilmesinin daha iyi olacağı belirtilmektedir.
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler:
Belediyemizce yıllık olarak yapılan yatırımların Meclis tarafından
değerlendirilmesi sonucunda; diğer belde ve ilçe belediyelerine göre daha iyi hizmetin
yapıldığı, bu yönde ilçe halkının memnun kaldığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli
bir şekilde yerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
B-Zayıflıklar:
Kurumsal zayıflık
değerlendirilememiştir.
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ilkesine

yönelik

herhangi

bir

olgu

oluşmadığından

C-Değerlendirme:
2018 yılı Yatırım tekliflerinin Meclisce uygun görüldüğü, yatırıma yönelik
tekliflerin ise artırılması gerektiği, ilçenin büyümesi kalkınması ve gelişmesi yönünde ne
yapılması gerekiyorsa onun yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Belediyemizce yapılan 2018 Mali yılı yatırım faaliyetlerin bir çoğu bütçe
imkanları ölçüsünde yapılmıştır. Ancak İller Bankası payından Belediyemizin
borçlarına karşılık kesintinin olması, yatırıma yönelik iş ve işlemlerin yapılmasında
güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
Bu amaçla İller Bankası paylarının artırılması gerektiği belirtilerek 2018 yılı
faaliyet raporunun 5393 Sayılı Belediyeler Yasanının 56.maddesi gereğince Belediye
Meclisinin Nisan Ayı olağan toplantısında onayına sunulmuştur.
Recep ÇATMA
Belediye Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3]

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.[4]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[5]

Recep ÇATMA
Belediye Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi[9] 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 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ömer TURAL
Mali Hizm. Müd. V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

İbrahim BOZKUŞ
Yazı İşl. Müd. V.
Hukuk İşl. Müd. V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

O.Yılmaz GÜLTEKİN
Fen İşl. Müd. V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

Cemal ÇELİKKAYA
İmar İşl. Müd. V.

20

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

Muhiddin YILDIRIM
Tem. Park Bah. Müd. V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

İsmail OKUMUŞ
Zabıta ve İtfaiye Birimi Amiri
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[8]

Ali KOCA
Su İşl. Sorumlusu
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