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I- GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ :
Çağın gereklerini uygulayan, ilçenin köklü tarihi ve zengin kültürü ile bağlantılı olarak, milli ve
manevi değerlerimizi ön plana alan yönetim anlayışı içerisinde; ekip ruhu ile güçlü kurumsal yapıya
önem vererek planlı ve sürekli gelişimi esas alan bir kurum olmak.
VİZYONUMUZ:
İlçemizi, insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı; engelsiz, estetik ve yaşam standartları
yüksek bir şehir haline getiren, örnek bir belediye olmak.
İlçemizde vatandaşların beklentilerini ve önceliklerini anlamak, onları temin edecek düzeyde
hizmet üretmek, İlçemiz halkı ile çevre insanına gelişen teknolojik imkânlarla birlikte hizmetin en
iyisini ve üst düzeyde sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, fakir, dul, yetim ve kimsesizleri
gözeterek onları korumak ve onlara imkânlar 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 ya da müdürlerden, amirler ve
müdürler ise Belediye Başkanından sorumludur.
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-FİZİKSEL YAPI:
Belediyemiz Yenicami Mahallesi Eski Buğday Pazarı No:15’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 Müdürlüğü, Tahsilat Birimi, Emlak
Servisi, Su Tahakkuk, Su Arıza ve Belediye Veteriner Birimi hizmet vermektedir. Normal 1.ci katında
Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Başkan Yardımcısı Odası, 2.ci. katında Başkan
ve Başkan Yardımcısı Odası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Meclis Salonu, Satın
Alma Birimi, Basın, Özel Kalem ve Bilgi İşlem Birimi bulunmaktadır.
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2-ÖRGÜT YAPISI:
İskilip Belediyesi‘nde bir Başkan ile 11 adet Meclis üyesinin yanında Norm Kadro Uygulaması
ile Belediye Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen Hizmetleri
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve İşletme
İştirakler Müdürlüğü‘nden oluşmaktadır.
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
Belediye birimleri bilgisayar ağı sistemi ile donatılmış olup, bilgisayarlar internete bağlı
bulunmaktadır. Belediyemize ait iş ve işlemler bilgisayarla yapılmaktadır. Belediyemizde ofis güvenlik
duvarı bulunmakta olup; ayrıca internet alt yapımız metronettir.
Halkımızın Belediyemize daha çabuk ulaşabilmesi için; İtfaiye ve Zabıta teşkilatımızda 153
Zabıta, 110 İtfaiye hatlarımız sürekli açıktır. Ayrıca Belediyemizin 03645116062 telefon numaralı
dahili hattı 7/24 hizmet vermekte olup; Belediyemiz resmi mail adresi iskilip@iskilip.bel.tr ve 0850303
2576 numaralı Whatsapp hattımızdan da istek, öneri ve şikayet başvurularına 24 saat içerisinde cevap
verilmektedir.
4-İNSAN KAYNAKLARI :
İlçemiz Belediye Başkanlığında Norm Kadro ile Belediyemiz için 112 memur ve 56 Sürekli İşçi
Kadrosu mevcut olup, bunlardan 87 adet memur ile 38 adet işçi kadrosu boş bulunmaktadır.
Belediyemizde 2020 yıl sonu itibari ile 17 adet 657 Sayılı Yasaya tabi Memur, 18 adet Kadrolu
İşçi, 7 adet Kadro Karşılığı, 1 Adet yarı zamanlı Sözleşmeli Personeli bulunmaktadır. Ayrıca
Kurumumuzda; İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. Üzerinden hizmet alımı yolu ile 135 adet belirsiz
süreli şirket personeli ile 28 adet belirli süreli şirket personeli görev yapmaktadır.
5-SUNULAN HİZMETLER:
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.
5.1 Araç ve Teknik Donanım ile İlgili Faaliyetler:
Belediyemiz makine parkında:
MEVCUT ARAÇLAR
SIRA
NO
1

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

AÇIKLAMA

Kepçe

Yükleyici

HMK 102 S

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

6

19 FA 659

Traktör

Fiat 54 C

1997

7

19 ABF 357

Çöp Kamyonu

İveco

2019

Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

8

19 EN 590

Ford Ranger

4x2 Ford

2001

İtfaiye Müdürlüğü

9

Kanal Kazıcı

Ekskavatör Kazıcı Kep.

Hidromek

2011

19 FK 509

Damperli Kamyon

AS 900

1993

Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri

10
3

PLAKA

Müdürlüğü
11

19 UM 895

Damperli Kamyon

BMC

2004

12

19 FJ 106

Damperli Kamyon

Mercedes

2016

13

19 FE 883

4x2 Çift Kabin Kamyonet

Ford Ranger

2004

14

19 AAJ 236

Ford

2018

15

19 FH 379

Ford Cargo Kanal Açma
Aracı
4 Tekerlekli Motosiklet

Shineray

2009

16

19 FK 248

Ford Ranger

2009

17

19 FG 740

4x2 Açık Kasalı Çift Kabin
Kamyonet
Arazöz

Isuzu

2009

Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü

18

19 ABF 418

Ford Transit

Ford

2006

Zabıta Müdürlüğü

19

19 DE 514

Arazöz

Ford D 1210

1980

İtfaiye Müdürlüğü

20

19 FC 796

İtfaiye

Ford D 1210

1977

İtfaiye Müdürlüğü

21

19 DS 871

İtfaiye

Ford Cargo

1985

İtfaiye Müdürlüğü

22

19 FG 100

İtfaiye Magirus

Magırus

1980

İtfaiye Müdürlüğü

23

19 FN 112

İtfaiye Magirus

Magirus

1986

İtfaiye Müdürlüğü

24

19 FD 651

Yol Yıkama Aracı

BMC Fatih

1995

İtfaiye Müdürlüğü

25

19 FB 375

Ford Cargo Vidanjör

Ford

2015

İtfaiye Müdürlüğü

26

19 FK 883

Hizmet Aracı Binek

Hyundai

2010

İtfaiye Müdürlüğü

27

19 FN 290

Renault Laguna

Renault

2001

Özel Kalem

28

19 FC 770

Kamyonet

Fiat 35 NC

1987

29

19 ABJ 870

Çöp Kamyonu

Atlas

2020

Fen İşleri
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

30

19 FL 002

Çöp Kamyonu

Mitsubishi

2010

Zabıta Müdürlüğü

31

19 FB 230

Arazöz

Ford

2014

İtfaiye Müdürlüğü

32

19 FJ 022

Ford Cargo(Yol Süpürme)

Ford

2016

Zabıta Müdürlüğü

33

Kepçe

102 S Hidromek

Hidromek

2013

34

19 FH 418

Cenaze Yıkama Aracı

Mitsubishi

2010

Fen İşleri
Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü

35

19 FL 001

Cenaze Taşıma Aracı

Ford

2010

İtfaiye Müdürlüğü

36

19 FL 973

Renault Kangoo

Renault

2011

İmar İşl. Müdürlüğü

37

19 FK 249

Kapalı Kasa Kamyonet

2009

Zabıta Müdürlüğü

38

19 FG 093

2004

Zabıta Müdürlüğü

39

19 TC 020

Çift Kabin Pikap (İlaçlama
Aracı)
Makam Aracı

Fort Transit
Connect
Dacia
Volkswagen

2018

Özel Kalem

40

19 ABD 677

Traktör

2018

Zabıta Müdürlüğü

41

19 ABD 680

Traktör

2018

Zabıta Müdürlüğü

42

19 TC 263

Kamyonet

New
Holland
New
Holland
Ford
Tourneo

2020

Zabıta Müdürlüğü

Belediyemiz hizmetlerinde aktif olarak kullanmakta olduğumuz 14 adet araca ‘Araç Takip Sistemi’
entegre edilmiş olup; %30 civarında yakıt tasarrufu sağlanmıştır.

5.2-Bordür Yapımı, Beton Yağmur Oluğu Döşeme ve Tamiratı
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Belediyemizce ilçemizin, muhtelif mahalle ve sokaklarına 3.000,00 metre beton bordür ve beton
yağmur oluğu döşemesi ve tamiratı yapılmıştır.
5.3 Yol Yapım (Kilitli Beton Parke Döşenmesi ve Tamiratı )
2020 Mali yılında 15.000,00-m2 parke tamiratı ve 15.000,00-m2 yeni parke döşemesi
yapılmıştır.
5.4 Kanalizasyon Kanalizasyon-Arıtma ve İçme Suyu Yapım Hizmetleri
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 1.073.100,000 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-Ayni - Nakdi Yadımlar
İlçemiz merkezinde ikamet eden dul yetim ve ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç olduğunu
belgelemiş 1 kişiye 300,00.-TL nakdi yardım yapılmıştır.
İlçemizde maddi durumu yeterli olmayan, sağlık sorunları, yaşlılık vb. nedenlerle yemek
yapamayan vatandaşlarımıza sosyal Belediyecilik gereği yemek dağıtımı yapılmaktadır.
5.6 Nikah İşlemleri
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yeni evlenecek çiftlerin nikah işlemleri yapılmakta olup
2020 Mali Yılında 128 kişinin nikahları yapılmıştır. Her yıl nikâh işlemlerine ait evraklar İlçe Nüfus
Müdürlüğü tarafından teftişi yapılmaktadır.
5.7 Yol Yapım ve Yollara Yapılan Diğer Hizmetler
a)2020 Mali yılında Muhtelif zamanlarda şehir içinde ve bağ-bahçe yollarında, stabilize yollarda
tesviye ve kumlama çalışmaları yapıldı. Yaklaşık Greyder ile yapılan tesviye ve kumlama miktarı:
100.000,00-m2’dir.
b)2020 yılında muhtelif yerlere yapılan, kumlama, mıcır ve dolgu miktarı yaklaşık 5.000,000m3’dür.
c) 2020 yılında kış mevsiminde ilçemiz sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda karla
mücadele çalışması yapıldı.
d)2020 yılında muhtelif zamanlarda İtfaiye ekipleri ile koordineli olarak cadde ve sokakların
yıkanmasına ve çıkan hafriyatların alınması işleri yapılmıştır.
e)2020 yılında İlçemizde mevcut bulunan yaya yollarında engellilerin rahat hareket etmelerini
sağlamak için düzenlemeler yapıldı. İlçemizde ana yollara hız kesici aparatlar monte edildi.
f)İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bağ ve bahçe yollarının tesviyesi ve kumlanması
yapılmıştır.
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g)İlçemiz sınırları içerisinde parkların temizliği, ağaç kesim-dikim-sulama ve diğer bakımları,
çim ve diğer bitkilerin bakım, temizlik ve sulama işleri her türlü ilaçlama işleri yapılmıştır.
h)2020 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 3.250,00 m2’lik alan sıcak asfalt malzemesi ile
kaplandı.
ı)İlçemizin muhtelif cadde, sokak ve mahallelerinde yol genişletme, yola dolgu, imar yolu,
muhtelif merdiven kenarlarına korkuluk ile çeşitli yerlerin kumlama işlemleri yapılmıştır.
i)Atıksu Arıtma Tesisimizde yılda 1.073.000,000 m3 su arıtarak doğaya salımı gerçekleşti.
j)Muhtelif zamanlarda Tedaş personeli ile koordineli olarak cadde ve sokaklarda elektrik
tellerine zarar veren ağaçların budanması işleri yapıldı.
k)Yıl içersinde beklenmedik anda yağan aşırı yağmur neticesinde oluşan sel hafriyatlarının ve
hayatımızı kötü yönde etkileyen unsurlarla mücadele çalışmaları yapıldı.
5-8 Araç Alımı Bakım ve Onarımları
Belediyemizce Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve diğer servislerin
hizmetlerinde kullanılan araçlar ve iş makinalarının genel olarak tamir, bakım, onarımları zamanında
yapılmıştır.
5-9 Kilit Taşı Yapımı
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 30.000.00-m2’dir.
5-10 Karo Yapımı
İlçemizin çeşitli mahalle, cadde ve sokaklarında yaya yollarında yeni döşeme ve tamirat olarak,
ayrıca hizmet binalarımızda yapılan tadilat ve tamirat işlerinde 2020 yılı içerisinde 1.980,00-m2 karo,
mermer ve fayans döşeme işi yapılmıştır.
5-11 Yıl İçerisinde Kullanılan İnşaat Malzemeleri
2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 15,585 ton demir kullanılmıştır. 114.650 kg çimento,
100,00 m tel örgü kullanılmıştır. Muhtelif inşaat işleri için 365,00 m3 hazır beton kullanılmıştır.
5-12 Su Şebeke Döşemesi ve Tamirat İşleri
2020 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 ilçemiz muhtelif mahalle ve sokaklarında yaklaşık 400’e yakın kanalizasyon ve su
arızası tamiratı yapılmıştır. İsale hatlarında halk sağlığını etkileyebilecek eskimiş borular
değiştirilmiştir. Yine bu yıl içerisinde içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattı olmayan sokak ve
caddelere yeni hat döşemesi işi yapılmıştır. Ayrıca yaklaşık 200 adet yeni içme suyu abone bağlantısı
yapılmıştır.
5-13 Hafriyat İşleri
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2020 yılı içerisinde iş makinalarımızla yaklaşık olarak 1.500,000 m3 hafriyat işi yapılmıştır.
5-14 Küçük Onarımlar
Belediyemize ait Hizmet Binalarında, Sosyal Tesislerinde ve umumi tuvaletlerinde yıl içerisinde
küçük çaplı basit tadilatlar, tamiratlar ve onarımlar yapılmıştır. (Boya-Badana-Kalebodur-FayansElektrik-Su Tesisatı- Kapı ve Pencere Tamiratları vb.). Yıl içinde Belediye hizmet binasında ve sosyal
tesislerinde 7.800,00- m2 alan plastik ve yağlı boya ile boyama işlemi yapılmıştır.
5-15 Bina Onarım ve Tamiratları
1. Belediyemizce yapımı, tamirat ve tadilatı binaların kroki ve planları çizilmiştir.
2. Belediyemizce, ilçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ait evlerde yapılan incelemeler
neticesinde küçük çaplı tamirat ve onarımlarımız devam etmiştir; muhtaç ailelerimiz sağlıklı
ve güzel bir ortamda yaşama imkanına kavuşturulmuştur.
5-16 Park ve Bahçe Sulama İşleri
Park ve Bahçe İşleri Birimi ile koordineli olarak yıl içerisinde parkların temizliği, ağaç kesimdikim-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.
5-17 Mezarlık ve Cenaze Defin İşleri
2020 Mali yılı içerisinde belirli zamanlarda İlçemizdeki bütün mezarlıklar Belediyemizde çalışan
mevcut personelle temizlendi. Cenaze defin işlemleri Belediyemiz tarafından yürütülmüş olup 2020 yılı
içerisinde toplam 370 kişiye hizmet verilmiştir. (Yıkama-Nakil-Mezar Kazma vb.)
5-18 İnşaat ve Diğer Genel Hizmetler
1-Zaman zaman İlçemizde bulunan kamu kurumlarına ihale, plan-proje, hak ediş ve maliyet
konularında Müdürlüğümüz tarafından teknik destek verilmiştir.
2-Sakarya Mahallesi, Adalı Sokak’ta umumi çeşme tamiratı yapılmıştır.
3-Şehir içi parkların temizlikleri yapılmıştır ve çimlerin biçilmiştir.
4-Şehir içerisinde bulunan çocuk oyun parklarının bakımı yapılmıştır.
5-Erenler Mahallesi Kayacık Mevkii’nde yol menfez geçişlerine ızgara yapılmıştır.
6-Meydan Mahallesi, Meydan Camii’nde tuvalet tadilatı yapılmıştır.
7-Beşevler Mevkii’nde beton perde yapım işi tamamlanmıştır.
8- İlçemiz Mezbaha’sı tamir ve modernize edilerek hizmete açıldı.
9-Atatürk Orman Çiftliği’ne çok amaçlı salonu ve Mesire alanı düzenleme işi yapıldı.
10-Hacıkarani Mezarlığı’nda yeni defin yerleri açılmış ve çevre düzenlemesi işine başlanmıştır.
11-Belediye İş Hanı ve Belediye Hizmet Binasının Çatı Onarım İşi yapıldı. 1100 m2
12-Yeni Camii Mahallesi, Kaleboğazı Mahallesi ve Meydan Mahallesi’nin Yağmur Suyu Mazgalları
onarılmıştır.
13-Şehir İçine Yer-Yön tabelaları dikilmiştir.
14-Billboardların montajı yapılmıştır.
15-Sakarya Mahallesi, Zeyköy yolundaki çeşmenin çatı onarım işi yapılmıştır. 15 m2
16-Alimler Müzesi Çatı Onarım İşi yapılmıştır. 180 m2
17-Belediye Sosyal Tesisleri, C Blok’ta çatı onarımı yapılmıştır. 420 m2
18-Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün Bina çatı tadilatı ve onarımı yapılmıştır.432 m2
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19-Hanönü çamii, Akçay üzeri yıkılan taşkın koruma istinat duvarı tamir edilmiştir. 10,000 m3 taş
duvar yapılmıştır.
20-Borsa binası inşaatı ve çevre dolgusu işi bitirilmiştir. 40,00 m2 kapalı alan ve 1000 m2 açık alan
düzenlendi. 1.000,000 m3 dolgu, 100,000 m3 mıcır serme, sıkıştırma ve tesviyesi yapılmıştır.
21-Belediye Hizmet binasında 1. Katta bulunan tuvaletin şap, su yalıtımı ve fayans tamiratı
yapılmıştır.
22-Akçay caddesi üzerindeki eski demir ve beton korkuluklar kaldırılıp yenisi ile değiştirilmiştir. 2000
metre
23-Erenler Mahallesi, 6. Sokakta imar yolu açılmıştır. 200,000 m3 kazı ve tesviyesi yapılmıştır.
24-Şehir Merkezinde, cadde üzerinde 78 adet çöp kovası yeri yapılmıştır.
25-Sakarya Mahallesi, Esen Sokak’ta Çeşme Tamiratı İşi bitirilmiştir. (20,00 m2 sıva, 20,00 m2 fayans
kullanıldı ve 1,000 m3 şap betonu atıldı.)
26-Hacıkarani sitesi, yivlik çeşmesinin çevre düzenleme işi yapıldı.
27-Şehitlik mevkiinde bulunan uçağı indirmek için iskele kurulum işlemi tamamlanmıştır.
28-Sanayi Sitesi, Marangozlar mevkiinde şarampol ıslahı yapılıp çakıl serme işi yapılmıştır. (20,000
m3 çakıl)
29-Tamirhane Binasının Sıva İşleri yapılmıştır. (250,00 m2 sıva yapıldı.)
30-Kaleboğazı Mahallesi, Kaleardı mevkiinde çay boyunca tel örgü işi yapılmıştır. (100,00 mt)
31-Kaleboğazı Mahallesi, kaleardı mevkiinde çocuk parkı sıva tamiratı yapılmıştır. (250,00 m2 sıva)
32-Ulaştepe Mahallesi, Fazlılar Sokak’ta çocuk parkı yanında bulunan umumi çeşmenin tamiratı
yapılmıştır.
33-Hacıpiri Mahallesi, Hanönü sokak’ta bulunan umumi çeşmenin fayans döşeme işi bitirilmiştir.
34-Sokak Hayvanları için yemliklerin muhtelif cadde ve sokaklara montajı yapılmıştır.
35-Ebusuud İlköğretim Okulu Bahçesine bayrak direği dikilmiştir.
36-Marangozhanemiz tarafından halkımızın kullanması için;
-2 adet Şehir Giriş ve Çıkışlarına Polis Kontrol Noktası
-60 adet oturma bankı
-5 adet Atatürk Orman Çiftliğine At Ahırı
-5 adet Çocuk Parkları için Kamelya
-1 adet Uludere Mevkii’ne Durak
-20 adet Mesire alanına piknik masası
-1 adet Sanayi Sitesine Otobüs Durağı
-1 adet Kömür İşçileri için Bekleme Durağı
-1 adet Şehir Parkı içerisine Emekçi Durağı
-1 adet Çarşı Camii yanına Kadın Dinlenme Evi yapılmıştır.
5-19

Kültür ve Sosyal Faaliyetler

1)
Belediyemiz olarak, ilçe güreş takım faaliyetlerini ve Belediyemiz olanaklarını kullanmaları için
müdürlük bünyemize dahil edildi.
2)
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Çorum’da ve İlçemizde faaliyet gösteren
medya mensuplarımıza kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.
3)
İl Kültür Müdürlüğünün himayesinde İlçemize gelerek tarihi yerlerimizde incelemelerde
bulunan rehberlerimize ilçemiz gezdirildi.
4)
2019 yılında Belediyemiz tarafından hizmete açılan Yazmalı Konak Butik Otel, İlçemize gelen
turist sayısı için yeterli olmadığından, Mutaflar mahallesinde bulunan Köstekci Konağını Belediyemiz
bünyesine dahil edildi. Ancak pandemi nedeniyle projemiz henüz hayata geçirilemedi.
5)
Kahraman Ordumuza Destek olmak için 02.03.2020 Pazartesi günü Saat 17.30 da Belediye
önünden-Şehitliğe kadar yürüyüş tertip edildi.
6)
Dulkadiroğlu Ağabeyli Köyü ‘Şehit Mehmet Demir İlkokulu’nun kırtasiye ihtiyaçlarını
karşılanarak, çocukların heyecanına ortak olundu.
7)
Vatani görevini yapacak kardeşlerimizin Asker programına icabet edildi.
8)
Koronavirüs salgın riski ve yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle, pideci esnafımızla Esnaf
Odasında bir araya gelinerek, istişarelerde bulunuldu.
9)
İlçemizde faaliyet gösteren basın mensuplarımız ile güncel konularla ilgili basın toplantısı
gerçekleştirildi.
10) Türkiye Büyük Millet Meclisinin düzenlemiş olduğu ‘pencere ve balkonlarda İstiklal Marşımızı
okuma etkinliği’ne Belediyemizin balkonundan katılım sağlandı.
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11) Pandemi sonrası işyerlerini açan berber ve kuaför esnafına hediye kutularını takdim edilerek,
işlerinde bol ve bereketli kazanç temennisinde bulunuldu.
12) Mehteran Gösterisi tertip edildi.
13) Düzenli olarak esnaf ziyaretleri düzenlendi.
14) Şehit Emre Dokumacı’nın cenaze merasimi töreni organize edildi.
15) Muhtarlar günü münasebetiyle mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek, demokrasimizin
mihenk taşı olan muhtarlarımızın özel günlerini kutlandı.
16) Çorum Vali Yardımcısı Sayın Recep Yüksel Bey ve İlçe Kaymakamımız Sayın Muharrem
Eligül ile birlikte Yöresel Ürünler Pazarı ve Atatürk Orman Çiftliğinde incelemeler gerçekleştirildi.
17) Minik sporcularımız ilçemizde ağırlandı.
18) Halkımızı bilinçlendirme ve haber alma kapsamında, Reklam alanı olan billboardlara düzenli
olarak Belediyemiz reklamlarının asılması sağlandı.
19) Pandemi nedeniyle evde kalan çocuk ve gençlerimize ödüllü resim yarışması organize edildi.
20) Kazakistan Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULY Beyi ilçemizde misafir edildi.
21) 2019 Yılında Kadın Girişimi Kooperatifinin kurulumundan sonra, üretilen ürünlerin pazarlanması
ve kadın esnaflarımızın bir bütün halinde kalmalarını hedeflenerek, tarihi Dikiciler arastası, Yöresel
Ürünler Pazarına dönüştürüldü ve ev hanımlarımızın yöresel ürünlerini sergileyip satabilecekleri bir yer
faaliyete geçirildi.
22) Hilal Masa Birimimiz tarafından;
• İhtiyaç sahiplerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan ihtiyaç sahibi olup olmadığı
sorgulandıktan sonra; Kızılay’dan yardım alınarak yardıma muhtaç 40 aileye gıda kolisi yardımı
yapıldı.
• Yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahipleri tespiti edilerek; 150 kişiye
ayakkabı, 300 kişiye kıyafet yardımı yapılmıştır.
• Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine 2 adet çöp ev boşatılıp, temizlikleri yapılmıştır.
• 2020 yılı içerisinde bakıma muhtaç vatandaşlarımızdan 35 tanesinin ev temizliği yapıldı, yaşlı
12 vatandaşımızın ise kişisel temizlikleri yaptırıldı.
• Bakıma ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen; evinde yemek yapamayan vatandaşlarımıza
aşevinden yemek hizmeti verildi.
• “Hoşgeldin Bebek Projesi” kapsamında yeni doğan bebeğimize hazırladığımız bebek seti
ailelerine teslim edilmiştir.
• Evde sağlık hizmeti kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç 45 vatandaşımızın rutin vital
kontrolleri, basil yaraları ve diğer tüm pansumanları, enjeksiyon, serum, ilaç düzenlemeleri, eksik
ilaçların tedarikleri düzenli olarak yapılmıştır.
• Covid 19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızı tek tek aranarak istekleri sorulmuş, geçmiş
olsun dileklerimiz iletilmiştir.
Engellemeye yönelik çalışmalar
•
•
•
•
•
•
•

Belediyemiz tarafından korana virüs vakaları ülkemizde görüldüğü tarih olan 9 Mart 2019’dan
önce tüm okul, camii ve umuma açık alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Süreç içerisinde belediyemiz tarafından tüm mahalleler ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi.
Belediyemiz ilgili birimleri halkımızı bilinçlendirme amaçlı ilan, broşür dağıtımı ve sosyal
medyada eğitici paylaşımlarda bulundular
Belediyemiz atıksu arıtma tesisinde haftalık giriş çıkış su analizleri yapıldı.
Halk otobüsleri ve belediyemiz araç ve gereçleri belediyemiz tarafından ilaçlatıldı.
İlçemizde bulunan kamuya ait binaların tümü belediyemiz tarafından ilaçlanarak dezenfekte
edildi.
İlçemizde bulunan mezarlıklar ve cenaze namazı kılınan alanlar sürekli ilaçlanarak dezenfekte
edildi.

Covid-19 Rakamsal bilgiler
• Belediyemiz tarafından 50 bin maske üretilerek halkımıza ücretsiz olarak dağıtımı
gerçekleştirildi.
• Toplamda 50 bin metrekare alan ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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• 1000 kutu el dezenfektanı pazar muhtelif yerlerde kullanıldı.
• 20 bin adet eldiven belediye çalışanlarımıza dağıtıldı.
• 300 adet sperli maske belediye personeline dağıtımı sağlandı.
• 65 yaş üstü olup evden çıkmaları kısıtlı olan 493 vatandaşımıza belediyemiz aşevinden
her gün, sıcak yemek dağıtımı ücretsiz olarak sağlandı.
• Pandemi sürecinde belediyemize ait olan yazmalı konak butik otel, koronavirüs tanısı
konan hastalara tahsis edilerek 14 gün karantina sürecinde misafir edildi.
•

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın Ramazan ayı için gıda yardımı talepleri alınmaktadır.

23) Proje Birimimiz tarafından;
• Türkiye Belediyeler Birliği’ne; EuropeanMobilityWeek (Avrupa Hareketlilik Haftası) başvuru
yaparak belediyemiz 2 adet bisiklet kazandı.
• OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı)’na; Turşu Fabrikası Projesi için başvuruda bulunuldu
ve onaylandı 2021 yılı içerisinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. OKA ‘ya Olası Pandemi Durumunda
Konukevi, Covid-19 ile Mücadelede Modüler Dezenfektan Sistemi, İskilip Kalesi ve Koç Kayası
Rekreasyon Projesi, Anadolu’nun Özeti İskilip (Turizm tanıtım materyali olan broşür basımı)
başvurularında bulunuldu fakat projeler kabul edilmedi.
• Avustralya Büyükelçiliği’ne; Kurumlara yerleştirmek üzere Modüler Dezenfektan Sistemi için
başvuruda bulunuldu fakat kabul edilmedi.
• DOKAP (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı) ‘na; İskilip Kalesi ve Koç Kayası Rekreasyon Projesi, İskilip Çilek Fidesi Yetiştiriciliği
Projesi, Meydan Çayı Projesi için başvuruda bulunuldu henüz kurumdan olumlu ya da olumsuz dönüş
yapılmadı.
• Japonya Büyükelçiliği’ne Mobil Kanser Tarama Aracı (Mamografi ve Serviks Kanseri Tarama
Aracı) için başvuruda bulunuldu proje açıklanma tarihi 2022 yılında olacaktır. Proje kabul görürse 2022
Mart – 2023 Mart dönemlerinde hayata geçirilecektir.
• Türkiye Belediyeler Birliği’ne; Tabelalarda Estetik Tasarım ve Güzel Türkçe Kullanımı Fikir
Projesi, Engelsiz Şehirler Fikir Projesi, Enpati (sokak hayvanları için) Fikir Projesi için 2021 mart ayı
sonunda başvuru yapılacak.
• İskilip’in tarihi ve kültürel değerlerini koruma altına almak amacıyla birçok araştırmalar yapıldı.
Coğrafi işaret ürün amblemini almak amacıyla İskilip çileği, düğün helvası, ramazan keşkeği, yırtma aşı,
tokmaklı kağnı ve İskilip tarhanası hakkında saha araştırması ve ürünler hakkında gerekli bilgiler
toplandı. Yemeklerin tarifleri bölgedeki usta aşçılar ve en az usta aşçı kadar bilgi birikimi olan
büyüklerimizden itina ile toplandı. İskilip tarhanası, düğün helvası, yırtma aşı ve ramazan keşkeğinin
tarifleri yazılıp, gerekli makaleler yazılarak Çorum Hitit Üniversitesinde görevli gıda mühendisi bir
hocamıza gönderilerek gerekli onay beklenmektedir. İskilip çileği ile ilgili ilçe tarımdan şehir
merkezindeki ve köylerdeki üreticiler hakkında gerekli bilgiler alındı. Çorum Meteoroloji müdürlüğünden
İskilip ve köylerindeki son 5 yıllık meteorolojik veriler alındı. Köylerden ve merkezdeki üreticilerden
çilek numuneleri alınıp Çorum Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne teslim edilip gerekli
kimyasal analizlerin sonucu beklenmekte olup takibi yapılmaktadır. İskilip Çileğine ait başvurumuz, Hitit
Üniversitesinde yapılmakta olan laboratuvar analizleri pandemi nedeniyle tamamlanmamış olup sonuçları
beklenmektedir. Bu esnada İskilip Ramazan Keşkeği coğrafi işaret başvurusu 2020 Aralık ayında
yapılmıştır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tarafımıza iletilen eksiklikler hakkında çalışmalarımız
devam etmektedir.
24) İlan ve Santral Birimimiz tarafından;
Toplamda 288 adet ilan metni ilan cihazından ilan edilip, kurumların talebi doğrultusunda bir kısmı
ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlan metinlerinin 193 tanesine tutanak düzenlenip resmî
kurumlara gönderilmiştir.
10

5-20 İmar ve Şehircilik İşleri ile İlgili Hizmetler
a-İlçemiz genelinde 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18’nci ve 2981 / 3290 sayılı kanunun Ek-1
maddeleri uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yapılan alanların tescil işlemleri tamamlanan
taşınmazların maliklerinin taleplerine istinaden tapu dağıtımına devam edilmiştir.
b- Belediye Encümeni’ nin 28.05.1999 tarih ve 290 sayılı kararı uyarınca yapılan İlçemizin; Bahabey
Mahallesi' ndeki 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 onanmıştı. 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
işlemi tamamlanmıştı. Söz konusu alandaki İmar Uygulamasının kontrolleri Kadastro Müdürlüğü’nde
devam etmektedir.
c- 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.
d3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun Geçici 16. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen İmar Barışı hususunda vatandaşlarımızın taleplerine istinaden gerekli bilgiler
verilmiştir. Belediye taşınmazları üzerinde bulunan yapılar için imar barışına müracaat eden
vatandaşlarımızın talepleri üzerine gerekli bilgi ve belgeleri kayıt altına alınmıştır.
eMaili İnhidam (Tehlikeli yapı) haline gelen eski yapılarla ilgili kanun gereği işlemlere ve
yıkımlara devam edildi.
f- İlçemiz genelinde muhtelif alanlardaki imar yollarının araziye aplikasyon çalışmaları yapılarak
ilgili birime gerekli bilgiler verilmiş olup, talep doğrultusunda arazi aplikasyon çalışmalarımız devam
etmektedir.
g- 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 onaylanmıştı. Kültür
Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleşen Kale Surlarının onarım/restorasyon
uygulama işi kısmen tamamlanmış olup, geri kalan kısımlarının da bitirilmesine yönelik çalışmalara
devam edilmiştir.
h- Kale Surları içerisinde yapılacak yapılara ve çevre düzenlemesine ilişkin Vaziyet Planında
Revizyon yapılmış olup, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nca
onaylanmıştır.
ı- 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.
i- İlçemizin tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan taşınmazların Belediyemiz adına satın alınarak
İlçemize kazandırılması çalışmalarına devam edilmiştir.
j- Vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere istinaden; İlçemizin muhtelif
mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda 22 adet İnşaat Yapı
Ruhsatı, 18 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim edilerek ilgililerine teslim edilmiştir.
k- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlarımızdan gelen dilekçelere 372 adet
resmi yazı ile cevap verilerek gerekli yazışmalar yapılmıştır.
l- Vatandaşlarımızın mülkiyet ve taşınmazları ile ilgili kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda, yerinde
yapılan teknik incelemeler neticesinde 3194 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler uyarınca
çözümlemeler yapılmıştır.
mSokak Sağlıklaştırma 2. Etap projelendirme işine başlanmıştı. Söz konusu alanın restorasyon
çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli işlemlere devam edilmiştir.
n- İlçemizin muhtelif mahallelerinde vatandaşlarımızın İmar Plan Değişikliği taleplerine istinaden
gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
o- İlçemizin muhtelif mahallerinde vatandaşlarımızın taleplerine istinaden inşaata esas olmak üzere
imar çapları ve kot tutanakları gerekli ölçümler yapılarak ilgililerine verilmiştir.
6-YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ
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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.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A)-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulamaları ve Sonuçları
2020 Mali Yılı Tahmini Gider Bütçesinin 41.808.000,00-TL olduğu gelir ve gider olarak
Belediye Meclisince Kabul edilerek yürürlüğe konulan Bütçenin ayrıntısı aşağıya çıkarılmıştır.
MALİ YILI

2020
TAHMİNİ BÜTCE

GERÇEKLEŞEN NET GELİR

41.808.000,00-TL

22.420.006,48-TL

GİDER
23.079.407,31-TL

BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Kod
01
02
03
04
05
06
12

GİDER
KALEMİ
Personel
Gid.
Sos.Güv.De
vPrimi
Mal ve Hiz.
Alımları
Faiz
Giderleri
Cari
Transfer
Sermaye

YILI
ÖDENEĞİ
5.088.645,98

EKLENEN

DÜŞÜLEN

-

888.905,36

TOPLAM

HARCAMA

KALAN

-

5.088.645,98

3.958.776,58

1.129.869,40

105.000,00

-

993.905,36

638.904,68

355.000,68

14.546.948,66

1.991.000,00

-

16.537.948,66

13.847.493,92

2.690.454,74

3.253.000,00

755.000,00

-

4.008.000,00

3.879.767,73

128.232,27

1.011.000,00

30.000,00

-

1.041.000,00

347.692,48

693.307,52

15.130.000,00

-

1.600.000,00

13.530.000,00

406.771,92

13.123.228,08

Gid.
Sermaye
Tran.
Borç Verme
Yedek
Ödenek

07
08
09

TOPLAM

-

-

-

-

-

-

1.889.500,00

-

1.281.000,00

608.500,00

-

608.500,00

41.808.000,00

2.881.000,00

2.881.000,00

41.808.000,00

23.079.407,31

18.728.592,69

BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHSİLİNE GÖRE DAĞILIMI
KODU GELİRİN
2020
AÇIKLAMASI
TAHAKKUK
01
VERGİ GELİRLERİ
2.486.769,34
03
TEŞEBBÜS ve MÜLK. GEL. 3.889.893,26
04
ALINAN BAĞIŞ
135.083,34
05
DİĞER GELİR
17.005.130,60
06
SERMAYE GELİRİ
48.920,00
09
Red ve İadeler
TOPLAM
23.565.796,54

2020
TAHSİLAT
2.135.275,26
3.159.107,31
135.083,34
16.947.986,89
48.920,00
-6.366,32
22.426.372,80

2021 YILINA
DEVREDEN
351.494,08
730.785,95
57.143,71
1.139.423,74

Bütçe içerisindeki pay
% 9.52
% 14.09
% 0.60
% 75.57
% 0,22
- % 0,03
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 denetim mekanizmasının
düzenli çalışması sağlanılmaktadır. Ayrıca 2020 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.
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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 ilkesine yönelik herhangi bir olgu oluşmadığından değerlendirilememiştir.
c-Değerlendirme:
2020 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 2020 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 2020 yılı faaliyet raporunun
5393 Sayılı Belediyeler Yasanının 56.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Nisan Ayı olağan
toplantısında onayına sunulmuştur.

Ali SÜLÜK
Belediye Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3]
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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]

Ali SÜLÜK
Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;
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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 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ömer TURAL
Mali Hizm. Müd. V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Süreyya HOLTA
Yazı İşl. Müd. V.

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
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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
Fen İşl. Müd. V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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
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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]

Fatih UÇAR
Bas.Yay.veHalk. İlş Müd. V.

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
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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]

Aydın MÜZDE
Zabıta Müd. V.

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
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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]

Süreyya HOLTA
İtfaiye Müdür V.

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.
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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]

Fatih UÇAR
Destek Hiz. Müdür V.

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

Yasin PARLAK
İşl. ve İştirakler. Müd. V.

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