
1 

 

 

 
 

T.C.  

İSKİLİP BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 

2021 MALİ YILI 

FAALİYET RAPORU 



2 

 
 



3 

 

 

 

 

 

İskilip Sevdamızın Değerli Paydaşları, 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

 

 

Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana “Devletin emrinde Milletin hizmetinde” 

sözümüzün altını dolduracak bir yerel yönetim anlayışıyla; İskilip’in gelişmesi ve 

kalkınması adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.  

Tarihi ve kültürel kimliğe sahip İlçemizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için 

yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmette 

kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlamak için istihdama, birlik ve beraberliği artırmak için 

yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda ve temizlik yardımına, sosyal alanlarda planlama 

ve çevre düzenlemelerine önem veriyoruz.  

Belediyemiz, Vatandaşlarımızın tüm belediye hizmetlerini eşit, hızlı ve kaliteli 

şekilde almasını sağlayacak bir yapılanma ile gece gündüz hemşerilerimizin 

hizmetindedir.   

Yeni projelere, büyük hedeflere hep birlikte ulaşmayı arzu ediyoruz. 

Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarımızda emeğiyle, özverisiyle katkı 

sağlayan çalışma arkadaşlarımıza, destekleri için bütün paydaşlarıma teşekkür eder, 

2021 yılı Faaliyet Raporumuzu sizlere sunarım. 

 

Selam ve Saygılarımla… 

 
                                                                                                        Ali SÜLÜK 

                                                                                                          İskilip Belediye Başkanı 
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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, 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 
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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-Fiziksel yapı: 

 
 Belediyemiz Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No:2/4’te 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 
Şefliği, Emlak Servisi, Su Tahakkuk, Su Arıza ve Belediye Veteriner Birimi hizmet 
vermektedir. Normal 1.ci katında Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve 
Evlendirme Birimi, 2.ci. katında Makam Odası, Sekreterlik, Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
Yazı İşleri Müdürlüğü, Meclis Salonu, Satın Alma Birimi, Basın, Özel Kalem ve Bilgi 
İşlem Birimi bulunmaktadır. 

 
2-Örgüt Yapısı: 
  

 İskilip Belediyesi‘nde bir Başkan ile 11 adet Meclis üyesinin 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-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 teşkilatımız telsiz sistemi ile donatılmıştır. Vatandaşlarımıza 

daha hızlı hizmet vermek amacıyla; 153 Zabıta   hattımız ve 08503032576 nolu 
Whatsapp İstek, Öneri ve Şikayet Hattımız 7/24 açıktır. Vatandaşlarımız tarafından 
Whatsapp hattımıza gönderilen bildirimler, hizmette aksamanın önüne geçilmesi için 
en geç 60 dakika içinde ilgili birimlere yönlendirilmektedir.  
 

4-İnsan Kaynakları :  
 

İlçemiz Belediye Başkanlığında Norm Kadro ile Belediyemiz için 112 memur ve 
56 Sürekli İşçi Kadrosu mevcut olup; 

 
  2021 yılı Aralık ayı itibariyle Belediyemizde 17 adet 657 Sayılı Yasaya tabi  
Memur, 16 adet Kadrolu İşçi, 6 adet Kadro Karşılığı, 1 Adet kısmi zamanlı Sözleşmeli 
Personeli bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuzda hizmet alımı yolu ile belirsiz hizmet 
süreli 133 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 PLAKA CİNSİ MARKASI MODELİ  AÇIKLAMA 

1 19TC020 PASSAT WV 2019 ÖZEL KALEM MD. 

2 19FN290 LAGUNA RENAULT 2001 ÖZEL KALEM MD. 

3 19FL973 KANGOO RENAULT 2011 İMAR İŞL.MÜD. 

4 19FK249 CONNECT FORD 2009 AŞEVİ 

5 19FE883 RANGERS FORD 2010 FEN İŞL. MÜD. 

6 19FK248 RANGERS FORD 2009 FEN İŞL. MÜD. 

7 19EN590 RANGERS FORD 2001 ZABITA MÜD. 

8 19FK883 ACCENT HUNDAİ 2010 İTFAİYE MÜD. 

9 19FG100 İTFAİYE ARACI MAGIRUS 1980 İTFAİYE MÜD. 

10 19FG740 ARAZÖZ ISUZU 2009 İTFAİYE MÜD. 

11 19FC796 İTFAİYE ARACI FORD 1977 İTFAİYE MÜD. 

12 19DE514 İTFAİYE ARACI FORD 1980 İTFAİYE MÜD. 

13 19DS871 İTFAİYE ARACI FORD 1985 İTFAİYE MÜD. 

14 19FN112 İTFAİYE ARACI MAGIRUS 1986 İTFAİYE MÜD. 

15 19FB230 İTFAİYE ARACI FORD 2014 İTFAİYE MÜD. 

16 19FD651 İTFAİYE ARACI BMC FATİH 1995 İTFAİYE MÜD. 

17 19FB375 İTFAİYE ARACI FORD 2015 İTFAİYE MÜD. 

18 19FH379 ATV MOTOR SHINERAY 2009 FEN İŞL. MÜD. 

19 19FK509 KAMYON FARGO AS 900 1993 FEN İŞL. MÜD. 

20 19FC770 KAMYONET 50 NC FIAT 1987 TEM.PARK BAH. 

21 19FL001 CENAZE TAŞIMA ARACI FORD 2010 TEM.PARK BAH. 

22 19FL002 ÇÖP KAMYONU MITSUBISHI 2010 TEM.PARK BAH. 

23 19FH418 CENAZE YIKAMA ARACI MITSUBISHI 2010 TEM.PARK BAH. 

24 19FE941 TRAKTÖR MAS.FERGUS 2004 FEN İŞL. MÜD. 

25 19FF349 TRAKTÖR MAS.FERGUS 2004 FEN İŞL. MÜD. 

26 19FA659 TRAKTÖR FIAT 54 C 1997 FEN İŞL. MÜD. 

27 İŞ MAK. 936 KEPÇE CATERPILLER 1985 FEN İŞL. MÜD. 

28 İŞ MAK. GREYDER CATERPILLER 1985 FEN İŞL. MÜD. 

29 İŞ MAK. KEPÇE HMK 2004 FEN İŞL. MÜD. 

30 İŞ MAK. EKSKAVATÖR HMK 2011 FEN İŞL. MÜD. 

31 İŞ MAK. 102S CITY KEP HMK 2013 FEN İŞL. MÜD. 

32 19FJ022 YOL SÜPÜRME FORD 2016 TEM.PARK BAH. 

33 19AAJ236 KANAL AÇMA FORD 2018 FEN İŞL. MÜD. 

34 19FJ106 KAMYON MERCEDES 2016 TEM.PARK BAH. 

35 19UM895 DAMPERLİ KAMYON BMC PRO 2004 FEN İŞL. MÜD. 

36 19ABD680 TRAKTÖR NEW HOLLAND 2018 FEN İŞL. MÜD. 

37 19ABD677 TRAKTÖR NEW HOLLAND 2018 FEN İŞL. MÜD. 

38 19ABF418 MİNİBÜS FORD 2006 ZABITA MÜD. 

39 19AAG341 KAMYON FORD 2017 TEM.PARK BAH. 

40 19ABF357 ÇÖP KAMYONU İVECO 2019 TEM.PARK BAH. 

41 19ABJ870 ÇÖP KAMYONU OTOKAR 2019 TEM.PARK BAH. 

42 19TC263 TOURNEO FORD 2020 ZABITA MÜD. 

43 19FK562 ÇÖP KAMYONU IVECO 2003 TEM.PARK BAH. 
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5.2-BORDÜR YAPIMI,  BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME VE TAMİRATI  
 

Belediyemizce ilçemizin, muhtelif mahalle ve sokaklarına 3.500,00 m (üç bin 
beş yüz metre) beton bordür ve beton yağmur oluğu döşenmesi ve tamiratı yapılmıştır. 

 
        

5.3 YOL YAPIM  (Kilitli Beton Parke Döşenmesi ve Tamiratı ) 
 

2021 Mali yılında 22.000 m2 (yirmi iki bin metre kare) parke tamiratı ve 10.000 

m2 (on bin metre kare) yeni parke döşemesi yapılmıştır. 
 

 
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 1.073.100,000 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-AYNİ - NAKDİ YARDIMLAR   
  
  İlçemiz merkezinde ikamet eden öğrenci, dul yetim ve ihtiyaç sahibi, bakıma 
muhtaç olduğunu belgelemiş 21 kişiye 4.600-TL (dört bin altı yüz türk lirası) nakdi 
yardım yapılmıştır.  
 

 
5.6 NİKAH İŞLEMLERİ    
 
        Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yeni evlenecek çiftlerin nikah işlemleri 
yapılmakta olup 2021 Mali Yılında 177 kişinin nikahları yapılmıştır. Her yıl nikâh 
işlemlerine ait evraklar İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından teftişi yapılmaktadır. 
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5.7 YOL YAPIM VE YOLLARA YAPILAN DİĞER HİZMETLER   
 

➢ 2021 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-m2’dir. 
➢ 2021 yılında muhtelif yerlere yapılan, kumlama, mıcır ve dolgu miktarı yaklaşık 

8.000-m3’dür.   
➢ Belediyemiz ekiplerince hizmet alanımızda bulunan köprülerin eskiyen demir 

boya imalatları yapıldı. 
➢ Bahabey Mahallesi BİM altındaki duvarda kuvvetlendirme çalışması yapıldı. 
➢ Sebze Pazarı ile Erenler Mahallesi Kayacık Küme Evleri arasına yaya köprüsü 

yapıldı. 
➢ Ekiplerimizce Sanayi Sitemizde bulunan Çorum-Ankara döner kavşağı ve 

etrafında yeşillendirme ve peyzaj çalışması yapıldı.  
➢ Hizmet alanımızda bulunan ve eskimiş olan otobüs duraklarının tadilatları 

yapıldı ve boyandı.   
➢ Tabakhane Mahallesi çay kenarındaki yaya yolu yapıldı. 
➢ 2020 yılı içerisinde Bahabey Mahallesi, Meydan Mahallesi, Büyüktaş Mahallesi, 

Erenler Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Kaleboğazı Mahallesi, 
Tabakhane Caddesi, Ulaştepe Mahallesi, Hacıpiri Mahallesi, Mutaflar 
Mahallesi, Ekizoğlu Mahallesi, Sakarya Mahallesinde çeşitli altyapı nedeniyle 

bozulan yerlerde 2.000m2 sıcak asfalt tamiratı yapıldı.   
➢ Muhtelif zamanlarda yıl içerisinde itfaiye ekipleri ile koordineli olarak cadde ve 

sokakların yıkanması ve çıkan hafriyatların alınması ileri yapıldı. 
➢ İlçemizdeki bağ ve bahçelerin sulanması için belirli zamanlarda su arkları 

tamiratları ve sulama işleri için döşenen büzlerin tamiratları yapıldı. Bağ ve 
bahçe yollarının tesviyesi ve kumlanması işleri yapıldı. 

➢ Tabakhane Mahallesi Tabakhane Caddesi yol menfez geçişi ızgara yapıldı. 
➢ Kaleboğazı Mahallesi Kale Sokak yayalar için korkuluk yapıldı. 
➢ Çatalkara bahçe taş döşeme işlemi ve peyzaj çalışması yapıldı. 
➢ Yenicami Mahallesi Kaleboğazı Mahallesi ve Meydan Mahallesi yağmur suyu 

mazgalları onarıldı. 
➢ Şehir içi bordür taşları boyama işlemi yapıldı. 
➢ Bilboardların montajı yapıldı. 
➢ Atatürk Orman Çiftliği yeni yol açma işi yapıldı. 
➢ Kazanlı 2 mevkii yoluna mıcır serme, sıkıştırma ve tesviye yapıldı. 
➢ Kazanlı 1 mevkii yolundan, Ekin Borsası arkasına yeni yol açma işlemi yapıldı. 
➢ Mutaflar Mahallesi Sıtma Pınarı yunak üstü merdiven tamiri yapıldı. 
➢ Şehir terminali yolu üzerindeki beton set bariyer yenilendi. 
➢ Kız Kuran Kursu bahçesi taş döşeme için personel verildi. 
➢ Gülbaba Mezarlığı üst tarafına yol açıldı ve parke taşı döşeme işlemi yapıldı. 
➢ Hacıpiri Mahallesi, Dr. Devlet BAHÇELİ Caddesi mazgal tamiratı yapıldı. 
➢ Mutaflar Mahallesi mazgal tamiratı yapıldı. 
➢ Fen Lisesi yolu asfalt tamiratı yapıldı. 
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➢ Marangozhanemiz tarafından halkımızın kullanması için; 
a. 4 adet durak yapımı 
b. 50 adet oturma bankı 
c. Atatürk Orman Çiftliğine 1 adet mescit 
d. Belediye A Blok terasına çatı 
e. 15 adet mesire alanına piknik masası 
f. Atatürk Orman Çiftliği ev içi dolap yapımı 

➢ Su arıza ve kanalizasyon birimi tarafından; 
g. 2021 yılı içerisinde ilçemiz muhtelif mahalle ve sokaklarında yaklaşık 

500’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 175 
adet yeni içme suyu abone bağlantısı yapılmıştır. 

                                                                                                                                                                                                                                         
5-8 ARAÇ ALIMI BAKIM VE ONARIMLARI 
         
           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 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 32.000-m2’dir. 
 

           
5-10 YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN İNŞAAT MALZEMELERİ   
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      2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 13.800 kg demir kullanılmıştır.  22.500 kg 

çimento, 100m tel örgü kullanılmıştır. Muhtelif inşaat işleri için 259-m3 hazır beton 
kullanılmıştır. 
 
 
5-11  SU ŞEBEKE DÖŞEMESİ  VE TAMİRAT İŞLERİ   
 
         2019 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 500’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 175 adet yeni içme suyu abone bağlantısı yapılmıştır.  

 
5-12 KÜÇÜK ONARIMLAR VE DİĞER TADİLATLAR 
 

➢ 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 3.250- m2 alan plastik ve yağlı boya ile boyama işlemi yapılmıştır. 
➢ Ulaştepe Mahallesi Karatepe Sokak Oluklu Yolu üzerinde yunak tadilatı yapıldı. 
➢ İlçemiz Şehitlik Anıtı yenileme ve çevre düzenleme işleri yapıldı. 
➢ Sakarya Mahallesi Adalı Sokak’ta 2 adet çeşme tamiratı yapıldı. 

➢ Atıksu arıtma tesisimizde yılda 1.073.100m3 su arıtılarak doğaya salınımı 
gerçekleştirildi. 

➢ Yıl içerisinde belirli zamanlarda ilçemizdeki bütün mezarlıklar temizletildi. 
➢ Muhtelif zamanlarda Belediyemiz hizmet binalarındaki ve umumi tuvaletlerdeki 

küçük çaplı bakım ve tamiratlar yapıldı. (Boya-badana-kalebodur-fayans-
elektrik-su tesisatı-kapı ve pencere tamiratları) 

➢ İtfaiye Müdürlüğü personeli ile birlikte işçi ve iş makineleri ile çıkan yangınlara 
müdahale edildi. 

➢ Periyodik zamanlarda Zabıta Müdürlüğü personeli ile koordineli olarak 
mahallelerde ölen köpek ve diğer hayvanların toplanması işleri yapıldı. 

➢ Muhtelif zamanlarda Tedaş personeli ile koordineli olarak cadde ve sokaklarda 
elektrik tellerine zarar veren ağaçların budanması işleri yapıldı. 
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➢ Yıl içerisinde beklenmedik anda yağan aşırı yağmur neticesinde oluşan sel 
hafriyatlarının ve oluşan diğer hayatımızı kötü yönde etkileyen unsurlarla 
mücadele çalışmaları yapıldı. 

➢ Fen İşleri Müdürlüğünde doğrudan temin yolu ve açık ihale yolu ile yapılan 
çeşitli ihalelerin dosyası, hak edişleri ve muayene kabul tutanakları hazırlandı. 

➢ İlçemizde bulunan kamu kurumlarına zaman zaman ihale, plan proje, hak ediş 
ve maliyet konularında Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca teknik yardım 
sağlanmıştır. 

➢ Tabakhane Mahallesi Arap Cami sıva işleri yapıldı. 
➢ Şehir içi parkların temizlikleri ve çimlerin biçilmesi yapıldı. 
➢ Şehir içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarının bakımı ve parkların temizlikleri 

yapıldı. 
➢ Sakarya Mahallesi Sakarya Cami içi havuz tamiratı, bahçe bakımı, duvar 

tamiratı, çatı bakımı yapıldı. 
➢ Belediye Sosyal Tesisleri  dış cephe boya ve tamirat çalışmaları yapıldı. 

3250m2  
➢ Hacıkarani Mezarlığı yeni mezarlar için yer açılması ve çevre düzenlemesi işi 

yapım işine devam edildi. 
➢ Atatürk Orman Çiftliği mesire alanı bakımı yapıldı. 
➢ Ulaş Kiremit Fabrikası sahasına sahipsiz hayvan barınağı yapıldı. 
➢ Şeyhyavsi Cami karşısı yunak üstü kamelya yapıldı. 
➢ Şehitlik mevkiine 100 adet ağaç dikimi yapıldı. 
➢ Yenicami Mahallesi içerisindeki arsa düzeltilerek mahalleli için otopark alanı 

yapıldı. 
➢ Erenler Mahallesi Kayacık Küme Evleri ve Meydan Mahallesi Sağlık Sokak’a 

1’er adet çocuk oyun parkı yapıldı. 
➢ Atatürk Orman Çiftliği ev boyama ve fayans tamiratı yapıldı. 
➢ Kanara çeşmesi içi tamir edildi ve çevre düzenleme işi yapıldı. 
➢ Belediye İtfaiye Müdürlüğü binasının pencereleri değiştirildi ve iç mekan 

bakımları yapıldı. 
➢ Eski Meslek Yüksekokulu binası yıkımı ihale usulü ile gerçekleştirildi. 
➢ Atatürk Orman Çiftliği giriş kapısı yapıldı. 

 
 

5-13 BİNA ONARIM VE TAMİRATLARI 
 

➢ Belediyemizce yapımı, tamirat ve tadilatı binaların kroki ve planları çizilmiştir. 
➢ 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.                                                                                                      

 
 

5-14 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 
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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.  

 
 

5-15 MEZARLIK VE CENAZE DEFİN İŞLERİ 
 

         2021 Mali yılı içerisinde belirli zamanlarda İlçemizdeki bütün mezarlıklar 
Belediyemizde çalışan mevcut personelle temizlendi. Cenaze defin işlemleri 
Belediyemiz tarafından yürütülmüş olup 2021 yılı içerisinde toplam 299 kişiye  (Yıkama-
Nakil-Mezar Kazma vb.) işlemi yapılmıştır. 89 adet cenazenin köye nakli yapılmıştır. 

 
5-16  KÜLTÜR VE SOSYAL FAALİYETLER 
 

 Beton Parke Üretim ve Asfalt Üretim Tesislerinin temel atma törenini 

gerçekleştirildi. 

           
 

 Belediyemizin yaptığı çalışmaları ve ilçemizi tanıtmak amacıyla, Ulusal ve yerel 

televizyon kanallarına katılım sağlandı. 

 

 15 Temmuz Şehitleri anma ve Demokrasi Günü dolayısıyla Demokrasi 

meydanında program düzenledik.  
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 2021 Yılı içerisinde Mahalle ve Köy muhtarlarımızla istişare toplantıları düzenlendi. 

 
 

 İlçemizin tanıtımı açısından etkili olacağı düşünülerek TV 100 kanalıyla röportaj 

düzenlendi. 

 Beyaz TV ve Ülke TV’ye İlçemizi kültürel açıdan tanıtmak amacıyla tarihi ve turistik 

mekanlarımızda çekimler yaptırdık. 

   
 

 İlçemizle ilgili ulusal ve yerel gazetelerde çıkan haberler düzenli olarak 

arşivlenmesi yapılmaktadır. 

 Pandemi zamanı evde uzaktan eğitim gören öğrencilerimize; ‘Benim Gözümden 

İskilip’ temalı Resim Yarışması düzenledi.  

 Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; istek, öneri ve şikâyetlerin 

birebir görüşüldüğü mahalle toplantıları düzenlendi.  

 İlçemizin yöresel ürünlerinin tanıtılmasında ve kadınlarımıza ek gelir oluşturmak 

amacıyla, Ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen tanıtım fuarlarına katılım 

sağlandı.  

 Çatalkara Kültür ve Sanat evi adı altında atıl vaziyette duran tarihi evimizi, tarihi 

dokusu bozulmadan restorana çevirerek açılış töreni düzenlendi. 
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 İlçemize gelen Üniversite Öğrencilerine ilçemizi tanımaları ve her konuda yardımcı 

olmak amacıyla yönelik tanıtım etkinliği organize edildi.  

 

 Belediyemizin ev sahipliğinde, Ülkemizde ilk defa Uyuşturucu ile Mücadele 

sempozyumu düzenlendi. 

 
 

                          
 

 

 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde ki Öğretmenlerimize bir 

program organize edildi. 
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 2. Geleneksel Dolma – Turşu – Çilek Festivalini gerçekleştirdik.  

 

   
 

 
 

 Akşemseddin ve Fetih temalı panelin düzenlenmesini organize ettik.  

  
 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) sistemiyle belediyemize gelen 

başvurulardan 40 tanesine olumlu cevap verilmiş olup, 1 tanesi ilgili kuruma 

yönlendirilmiştir. 

 Belediyemiz Whatsapp istek ve öneri hattına gelen 96 adet başvuru ilgili birimlere 

yönlendirilerek vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde hizmet edilmiştir.  

 

1. Spor birimi 

• ‘Belediye İskilipspor’ adı altında Caca Bey Güreş Eğitim Merkezi faaliyete geçirildi.  
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• Belediye İskilip Spor Kulübü Sporcularını; Bölge ve Türkiye Şampiyonaları, 

Uluslararası Turnuvalara, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarına katılmalarını 

sağlandı. 

• Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarında Tozkoparan Kategorisinde 1 tane 

altın madalya 

• Türkiye Şampiyonası müsabakalarında;  

➢ U-13 Kategorisinde, 1 tane altın madalya 

➢ U-15 Kategorisinde, 2 tane altın madalya -2 tane gümüş madalya 

➢ U-17 Kategorisinde, 1 tane altın madalya – 2 tane bronz madalya 

➢ U-20 Kategorisinde, 2 tane altın madalya 

• Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonasında 1 tane altın madalya kazanıldı. 

• Avrupa Güreş Şampiyonasında 1 tane gümüş madalya – 1 tane Avrupa beşinciliği 

• Ülkemizde düzenlenen Karakucak Yağlı Güreşlerine katılım sağladık. 

  
 

2. Hilal Masa Birimi 

• Yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi 100 kişiye ayakkabı ve 
kıyafet yardımı yapılmıştır. 

• Vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine 1 çöp ev boşaltılıp temizliği yapılmıştır. 

• Pandemi nedeniyle 2021 yılı içerisinde 60 hanenin ev temizliği yapılmış olup 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kişisel bakımları yapıldı. 

• 13 vatandaşımıza haftada bir olmak üzere düzenli hamam fişleri verildi. 

• Haftada bir olmak üzere aşevinden evlerine yemek giden vatandaşımızla hasbihal 
edildi istek ve şikâyetleri ilgili birimlere aktarılarak çözümlenmiştir. 

• Aşevine yemek başvuruları alınarak sorguları tamamlandıktan sonra toplamda 270 
kişiye hizmet verilmektedir. Ayrıca 50 Covid19 hastasına yemek yardımı 
yapılmıştır. 
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• Hoş geldin bebek projesi kapsamında 130 bebeğimize hazırladığımız bebek seti 
ailelere teslim edilmiştir. 

  
 

• İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorgulamaları yapıldıktan sonra 283 Aileye gıda 
paketi ve kartı dağıtımı gerçekleştirildi. 

• Yapılacak olan kömür yardımına başvuruda bulunan vatandaşlarımızın gelir 
tespitleri yapılarak 849 aile ait liste Zabıta Müdürlüğümüze teslim edildi. 

• Muhtaç aile ve öğrencilerden oluşan toplam 21 kişiye nakdi yardım yapıldı. 
 

• Festival kapsamında 45 çocuk sünnet ettirilip, kıyafetleri temin edildi. 
 

   
 

• İŞKUR personel alım zamanlarında vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek 
adına iş başvuruları alınmaktadır. 

 

3. Proje Birimi 

 

• İskilip Ramazan Keşkeğinin Türk Paten ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaretli 

ürün olarak tescillenmesi tamamlandı. 

• Japonya Büyükelçiliği Yerel Proje Hibe Programı kapsamında ‘İskilip Mobil Kanser 

Tarama (Mamografi) Sağlık Aracı Kazandırma Proje’nin 2. Etabı olan detaylı proje 

değerlendirme süreci için gerekli dokümanlar hazırlanıp teslim edildi. Proje hibe 

almadı.  

• İskilip Çileğinin, Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaretli ürün olarak tescil 

edilmesi için başvuruda bulunuldu. Hala sonuçlanmadı. 

• İskilip Tokmaklı Kağnısının Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaretli ürün 

olarak tescil edilmesi için gerekli veriler hazırlanıyor. Henüz başvuruda 

bulunulmadı.  
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• 2020 Yılında Belediyemizce hazırlanan ve Çorum Valiliğimizce Orta Karadeniz 

Ajansına Sunulan, Coğrafi İşaretli İskilip Turşu Atölyesi’nin makine ve 

ekipmanların temin edilmesi ve kurulumu gerçekleştirildi.  

 

4. İlan ve Santral Birimimiz tarafından; 

 Toplamda 270 adet ilan metni ilan cihazından ilan edilip, kurumların talebi 

doğrultusunda bir kısmı ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlan metinlerinin 

170 tanesine Zabıt Varakası düzenlenip resmî kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca sayısız 

cenaze, kayıp, buluntu, tebrik ve kutlama gibi muhtelif sayıda ilan yapılmıştır. 

 
5-17   İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİ-18 UYGULAMASI ve RESTERASYON  
 

➢ 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. 

 
➢ 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. 
 

➢ 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. 
 

➢ 3194 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.  
 

➢ Maili İnhidam (Tehlikeli yapı) haline gelen eski yapılarla ilgili kanun gereği 
işlemlere ve yıkımlara devam edildi.  
 

➢ İlçemiz genelinde muhtelif alanlardaki imar yollarının araziye aplikasyon 
çalışmaları yapılarak ilgili birime gerekli bilgiler verilmiş olup, talep 
doğrultusunda arazi aplikasyon çalışmalarımız devam etmektedir. 
 

➢ Kale Surlarının rölöve çizimleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri 08.10.2010 
tarih ve 5421 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
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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. 
 

➢ 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. 
 

➢ İlçemizin tarihi ve kültürel mirası niteliğinde olan taşınmazların Belediyemiz 
adına satın alınarak İlçemize kazandırılması çalışmalarına devam edilmiştir.  
 

➢ 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, 21 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi 
tanzim edilerek ilgililerine teslim edilmiştir. 
 

➢ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlarımızdan gelen 
dilekçelere resmi yazı ile cevap verilerek gerekli yazışmalar yapılmıştır.  
 

➢ Vatandaşlarımızın mülkiyet ve taşınmazları ile ilgili kendi aralarındaki 
uyuşmazlıklarda, yerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde 3194 sayılı 
Kanun ve ilgili Yönetmelikler uyarınca çözümlemeler yapılmıştır. 
 

➢ Sokak Sağlıklaştırma 2. Etap projelendirme işine başlanmıştı. Söz konusu 
alanın restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli işlemlere devam 
edilmiştir. 
 

➢ İlçemizin muhtelif mahallelerinde vatandaşlarımızın İmar Plan Değişikliği 
taleplerine istinaden gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.  
 

➢ İlçemizin muhtelif mahallerinde vatandaşlarımızın taleplerine istinaden inşaate 
esas olmak üzere imar çapları ve kot tutanakları gerekli ölçümler yapılarak 
ilgililerine verilmiştir. 
 

➢ TOKİ çalışmalarına başlanmış olup en kısa sürede İlçemize kazandırılacaktır. 
 
 
 

5-18 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
 

A) İŞYERİ DENETİMLERİ  
 
           İlçemizdeki lokantalar, kahveler, kasaplar, manavlar, marketler, tavuk ve balık 
satan işyerleri, berberler ve ayrıca gıda üreten ve satan ( fırınlar, pastaneler, simitçiler 
v.b.) işyerleri covid-19 salgını sebebiyle Kaymakamlık oluru ile oluşturulan denetim 
ekiplerince maske, mesafe ve temizlik yönlerinden sürekli olarak denetlendi. Üretimde 
ve satışta kurallara uymayan esnaflarımıza uyarılar yapıldı. Zabıta memurları 
tarafından denetleme defterlerine eksiklikler kaydedilip bir sonraki denetimde 
eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edildi. 
           İlçemizde Çarşamba günü kurulan halk pazarında görevli zabıta personeli 
erken saatlerde göreve başlayıp covid-19 salgını sebebiyle pazar içerisinde maske-
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mesafe-hijyen kurallarına uyulması için ikazlarda bulunuldu. Pandemi süreci boyunca 
Pazar girişinde halkımıza ve pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapıldı. 
           Pazar yerlerinin tertip ve düzeninin sağlanması, pazar esnafına yer 
gösterilmesi, halkımızın daha rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapması 
için kontroller düzenli olarak yapılmaktadır.   
           Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile fahiş fiyat ve etiket kontrolü için 
İlçemizde bulunan market, manav ve diğer işyerlerinin günlük denetimleri esnasında 
etiket fiyatı ile kasa fiyatları karşılaştırılarak kontroller yapılmaktadır. 
 

            
 
  

B) ÖZELLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN DENETİMİ  
 
           Özel İşletmecilere devredilen şehirlerarası otobüs terminali; Zabıta 
ekiplerimizce Covid-19 salgını sebebiyle maske-mesafe-hijyen konusunda düzenli 
olarak denetlendi.  
           Minibüs ve otobüslerin çıkış saatleri, araçların temizliği çalışan personelin kılık 
kıyafeti denetlenerek gerekli uyarılar yapılmaktadır.  
           Aynı şekilde şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsleri ve minibüslerinin 
kalkış saatleri, güzergahı ve araçların temizliği, yolcuların maske ve mesafe kurallarına 
uyup uymadıkları, şoförün kılık kıyafeti gibi hususlar kontrol edilerek gerekli uyarılar 
yapılmaktadır.  
           Zabıta aracımızla sürekli mahalleler gezilerek çöp toplama ve süpürme 
konusunda gerekli denetimler yapılmaktadır. Şikâyetler yerinde incelenerek çözüm 
üretilmekte, yaz aylarında karasinek ve larvalarla mücadele için ilaçlamalar düzenli 
olarak yapılmaktadır.   
           Zabıta ekibimiz, Belediyemiz Fen İşleri ekiplerinin kilitli parke tamiri yaptığı 
yerlerde araçların kaldırılması gibi hususlarda yardımcı oldu.  
 
 

C) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (KÜŞAT) İŞLEMLERİ  
 
           2021 yılı içerisinde ilçemizde yeni faaliyete başlayan veya işletmecisi değişen 
işyerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Bunların denetimi yapılmıştır. 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili çalışmalarımız düzenli olarak takip 
edilmektedir. 
 
 

D) DİLENCİ VE SEYYAR SATIŞLA MÜCADELE  
 
           İlçemize çeşitli il ve ilçelerden gelen dilenciler Zabıta Müdürlüğüne getirilerek 
kimlik bilgileri alınıp kendilerine uyarılar yapılarak şehir dışına gönderilmiştir.  



21 

 

           Ayrıca İlçemizde seyyar satışın yasak olması sebebiyle çevre il ve ilçelerden 
gelen seyyar satıcılar çarşı ve cami önlerinden kaldırılarak pazar yerlerinde sergi 
açmaları için uyarılmış ve kendilerine pazar yerimizden yer gösterilmiştir.  
           2021 Yılında Ocak-Şubat döneminde Ölçü ve Tartı aletleri beyannamesi 
vermek için müracaat eden kişilerin beyannameleri alınıp; Ağustos ayı içerisinde 
Çorum Belediyesinden görevli olarak gelen Ölçü ve Ayar memuru tarafından 
damgalama işlemleri yapılarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Ayar Memuru ile birlikte 
terazi kontrolleri yapılmıştır.  
 
 

E) TRAFİK  
 
           Şehiriçi trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için çarşı içerisinde zabıta 
aracımızla sürekli olarak anonslar yapılmakta, kurallara uymayan kişiler 
uyarılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi gereği 
İlçemizdeki köylerden İskilip'e yolcu taşımacılığı yapan M plakalı araç sahiplerine 
faaliyetleri ile ilgili güzergâh izin belgesi ve çalışma ruhsatı düzenlendi. S, M ve T 
plakalar ile ilgili Tahsis Belgesi düzenlendi.   
          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte, kaçak yapılara ve kaçak 
tamirat yapılan yerlere gidilerek uyarılar yapılarak, ruhsatlı ve izinli hale getirilmesi 
sağlandı.  
          Mahalle ekiplerimiz gördükleri eksiklikleri (kaldırım söküğü, asfalt kesiği, su 
patlağı gibi vs.) gereğinin yapılması için ilgili birimlere bildirmektedir. Temizlik işleri ile 
ilgili şikâyetler yerine gidilerek çözümlenmektedir.  
           Belediyemiz tarafından ikincisi düzenlenen Festivalde 3 gün süre ile asayiş ve 
düzenleme görevi yapılmıştır.  
           Ayrıca Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen meclis toplantı tebligatları 
meclis üyelerine tebliğ edildi. Dini ve resmi bayramlarda gerekli hazırlıklar ve önlemler 
alındı. Ramazan ayı süresince kaleden top atışı sağlandı. Belediyemiz Veteriner 
hekimi ve bir işçi personelimizle birlikte yaralı ve hasta sokak hayvanlarına müdahale 
yapıldı. Belediyemizce kurulan sokak hayvanları yiyecek noktalarına haftalık mama ve 
yiyecek bırakılmaktadır. Sokak hayvanları ile ilgili her türlü şikayete  yerinde çözüm 
bulmaya çalışıldı.  
           Belediyemiz mezbahanesinde yapılan hayvan ve kurban kesimlerinin veteriner 
hekim ile birlikte takibi sağlandı.  
           Alo 153 Zabıta ihbar hattına gelen şikâyetler ve talepler ilgili birimlere aktarıldı. 
 
 
 
5-19 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
 

a) YANGIN HİZMETLERİ 
 

     İlçemiz hudutlarında ve bağlı köylerde vuku bulunan yangınlar aşağıda 
sınıflandırılmıştır.  
 

• İlçe Ev Yangını    (7) 

• Köy Ev Yangını    (16) 

• Araç Yangını     (7) 

• Trafik Kazası     (12) 
o Can Kaybı    (0) 
o Yaralı     (14) 

• Anız Yangını     (3) 
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• Bağ ve Bahçe Yangını   (34) 

• İşyeri Yangını    (3) 

• Diğer İlçelerde Yangına Müdahale (4) 

• Asılsız İhbar     (19) 
 
 

b) GÜNLÜK HİZMETLER 
 

• Şehir içinde Belediyemiz tarafından yeni dikimi yapılan ağaç ve süs bitkilerinin 

belirli aralıklarla sulanması 

• Cadde ve sokakların yıkanması 

• Her hafta Pazar pazarı ve yoğurt pazarının yıkanması 

• Çocuk parklarının yıkanması 

• Mezarlık içerisindeki yolların yıkanması 

• Belediyemiz inşaatlarında suyun olmadığı yerlere gerekli olan suyun temin 

edilmesi 

• Belediyemiz inşaatlarında beton atılan yerlerin sulanması 

• Resmi kurumların ve halkımızın talepleri halinde temiz su ihtiyaçlarının 

giderilmesi 

• Resmi kurumların isteği üzerine bahçelerinin yıkanması 

• Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda havuzdan ücretli su dolumunun 

yapılması 

• Resmi kurumların yazışma ile bacalarının temizliğinin yapılması 

• Halkımızın talebi üzerine ev bacalarının ücret karşılığında açılması 

• Afiş, pankart ve buna benzer reklam flamalarının araç üzerinde hidrolik 

merdivenle asılmasının sağlanması 

• Sivil savunma ekibinin yapmış olduğu seminerlerde ve Resmi kurumların 

tatbikatlarında görev alınması 

• Halkımızın isteği üzerine merdivenli araç ile balkon kapılarının veya 

pencerelerinin  ücret karşılığı açılması 

• Merdivenli araç ile kış aylarında evlerin çatılarından sarkan buz veya karların 

düşürülmesi 

• Merdivenli araç ile boş evlerin çatısından düşen tuğlaların düzeltilmesi 

• Merdivenli araç ile ağaçta kalan ve sıkışan hayvanların kurtarılması 

• İşyeri açma ruhsatı ve raporu verilmesi 

• Bağ ve bahçelere ücret karşılığında su götürülmesi 

• Yaz mevsiminde çarşı merkezinde yolların sulanması  

• Yağışlarda tüm şehir içi yağmur menfezlerine bakılması 

• Belediyemize  ait şelalelere su doldurulması 

 

 
c) DİĞER HİZMETLER 

 

• Komşu il ve ilçelerden yangın söndürmek amacıyla yardım talebinde bulunan 
yerlere yardımcı olmak.      

• Günlük hizmetler dışında doğal afet olarak nitelendirdiğimiz afetlerde halkımıza 
yardımcı olmak.         
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• 6/3150 Karar sayılı tüzük gereğince, yönetmeliğin 46ncı maddesi uyarınca 
Devlet tarafından kullanılan binalarda yangına karşı hangi malzemelerin 
kullanılacağını tespit etmek ve kullanılması hususunda yardımcı olmak; 
böylelikle yangın olayının asgariye indirilmesini sağlamak.  

 
             
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. 
 
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
a)-Mali Bilgiler 
 
            1-Bütçe uygulamaları ve sonuçları  
 

2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin 49.463.714,17-TL Gelir Bütçesi 52.385.550,00-
TL 12.11.2020 tarih ve 61 nolu Belediye meclisi kararı ile onaylanarak 01.01.2021 mali 
yılında yürürlüğe giren Gelir-Giderinin ayrıntısı aşağıdaki tabloda izah edilmiştir.  

 
    
 
 
 

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 
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BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARİ YIL 

830 1 Personel Gideri 4.303.673,28 800 1 Vergi Gelirleri 2.274.923,98 

830 2 Sosyal Güv. Dev. 653.856,31 800 3 Teşebbüs ve Mül 4.094.092,34 

830 3 Mal ve Hizmet 18.478.371,76 800 4 Alınan Bağış 480.688,67 

830 4 Faiz Gideri 2.917.814,80 800 5 Diğer Gelir 22.434.242,84 

830 5 Cari Transfer 737.883,68 800 6 Sermaye Geliri 38.000,00 

830 6 Sermaye Gideri 564.973,07 Hesap 

Kodu 

Ekonomik 

Kod 
Bütçe Gel. Red. Ve 
İade 

- 

830 7 Sermaye Transf. - 810 1 Vergi Gelirleri -84,45 

  Bütçe Gideri Top. A 27.656.572,90 810 3 Teşebbüs Mül -1.646,24 

    810 4 Alınan Bağış -1.006,08 

      Bütçe Gelirleri 
Toplamı B 

29.321.947,83 

      Bütçe Gelirleri Red 
ve İadeler Top. C 

-2.736,77 

      Bütçe Net Gelir (B-
C) 

29.319.211,06 

      BÜTÇE GELİR 
GİDER FARKI (A-
B) 

1.662.638,16 

 
 
 

830-800: Bütçe Gider – Gelir Hesabı     :          
         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve Kanunun ikincil mevzuatında 
belirtilen analitik bütçede, 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleşen (830 Bütçe 
Gider Hesabı) bütçe Gelir-Gider karşılaştırma cetvelinde ekonomik sınıflandırma ile;  
            Belediyemiz bütçesinden yapılan harcamaların, nakit esasına göre bütçe 
giderlerinin yılı içerisinde personel giderleri başta olmak üzere, sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet prim gideri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye 
transferleri olarak harcamalarımız gerçekleşmiş bulunmaktadır. (800 Bütçe Gelir 
Hesabı)  bütçe gelir hesabı olan ve yılı içerisinde tahsil edilen gelirler olarak vergi 
gelirleri ve merkezi idare vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve 
yardımlar, diğer gelirler ile sermaye gelirleri olarak tahsilatı yapılmıştır.  810(-) Red ve 
İadeler bütçeye gelir olarak alınarak gelirden terkin edilen (iade)  giderleri ifade 
etmektedir. 2021 Mali yılında 2.736,77.-TL red ve iade yapılmıştır.     
                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

2021 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU           

K
O

D
 

GİDER KALEMİ YILI ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM HARCAMA KALAN 

01 

Personel  Gid. 5.986.706,32 100.000,00 - 6.086.706,32 4.303.673,28 1.783.033,04 

02 Sos.Güv.Dev.Pri
mi 

1.021.452,05 - - 1.021.452,05 653.856,31 367.595,74 

03 Mal ve Hiz. 
Alımları 

18.616.555,80 2.026.500,00 - 20.643.055,80 18.478.371,76 2.164.684,04 

04 Faiz Giderleri 5.128.000,00 - - 5.128.000,00 2.917.814,80 2.210.185,20 

05 Cari Transfer 1.311.000,00 24.000,00 - 1.335.000,00 737.883,68 597.116,32 
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06 Sermaye Gid. 14.345.000,00 - - 14.345.000,00 564.973,07 13.780.026,93 

07 Sermaye Tran. - - - - - - 

08 Borç Verme - - - - - - 

09 Yedek Ödenek 3.055.000,00 - 2.150.500,00 904.500,00 - 904.500,00 

        

 TOPLAM 49.463.714,17 2.150.500,00 2.150.500,00 49.463.714,17 27.656.572,90 21.807.141,27 

                                                                                                                                                                                               
 
Yukarıdaki Tablo 2’de harcamalarla ilgili analitik bütçe sınıflandırmalarından ekonomik 
sınıflandırma olarak harcamaların, birimler bazında yılı içerisinde bütçe ile verilen 
ödenek ile, yılı içerinde harcanan aktarılan–düşülen ödeneklerin Tablo 2’de birimler 
bazında (aktarılan ve düşülen ödenekler) gösterildiği şekliyle 2021 mali yılında 
gerçekleşmiştir. 
 
 
2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

                          2021 gider bütçesi 49.463.714,17.-TL olarak tahmin edilmiştir. 2021 
mali yılı içerisinde  27.656.572,90-TL harcanmış 2021 mali  yılı içerisinde 
kullanılmayan 21.807.141,27.-TL ise iptal edilmiştir. 2021 mali yılı % 55.91 oranında 
bütçe gideri olmuştur. 
 
                     Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2021 mali yılı harcamaları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
 
 

 
 
Yukarıdaki ekonomik sınıflandırma tablosunda 2021 mali yılında Belediyemizin 

bütçesinden yapılan harcamaların gösterildiği, hizmetleri yerine getirirken 
kullandığımız personel, satın alınan mal ve hizmetlerle, aldığımız teçhizat ve 
yaptığımız masraflardır. Personel giderleri 2021 mali yılında 4.303.673,28.-TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

  
Kurumsal Sınıflandırmaya göre 2021 mali yılı harcamaları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
 
 

BÜTÇE KODU BİRİM ADI TUTAR BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ PAY 

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.138.131,60 %7,73 

14 BASIN VE HALKLA İLŞ.MD. 20.857,00 %0,08 

18 YAZI İŞLERİ MD. 36.434.66 %0,13 

21 DESTEK HİZM.MD. 440.754,10 %1,59 

22 İŞL. VE İŞTİRAKLER MD 11.003.514,90 %39,79 

24 HUKUK İŞL. MD. 288.632,56 %1,04 

30 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 248.902,33 %0,90 

BÜTÇE KODU AÇIKLAMA TUTAR BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ PAY 

01 PERSONEL GİDERLERİ 4.303.673,28 % 15,56 

02 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET KAT. 653.856,31 % 2,36 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.478.371,76 % 66,82 

04 FAİZ GİDERLERİ 2.917.814,80 % 10,55 

05 CARİ TRANSFLERLER 737.883,68 % 2,67 

06 SERMAYE GİDERLERİ 564.973,07 % 2,04 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ - - 

08 BORÇ VERME - - 

09 YEDEK ÖDENEK - - 

 T O P L A M 27.656.572,90 %100 
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33 FEN İŞLERİ MD. 9.872.155,35 %35,70 

34 İTAFİYE MD. 436.531,47 %1,58 

35 MALİ HİZMETLER MD. 2.240.988,81 %8,10 

43 ZABITA MD. 929.670,12 %3,36 

51 MUHTARLIKLAR MD. - - 

                  TOPLAM 27.656.572,90 %100 

 

 

 

GELİRLER    :   

 

             Analitik Bütçe kodlamasına göre gelirlerin elde edildikleri  kaynaklara göre 
sınıflandırılmış olup; 2021 mali yılında tahakkuku ve tahsilatı yapılan gelirlerin 
kaynaklara göre dağılımı  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

GELİR 
KODU 

GELİRİN AÇIKLAMASI 2021 
TAHAKKUK  

2021 
TAHSİLAT 

2022 YILINA 
DEVREDEN 

BÜTÇE 
İÇERİSİNDEKİ 
PAY 

01 VERGİ GELİRLERİ 2.692.794,58 2.274.923,98 417.870,60 %7,76 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLK. 
GEL. 

4.718.323,70 4.094.092,34 624.231,36 %13,96 

04 ALINAN BAĞIŞ 480.688,67 480.688,67 - %1,64 

05 DİĞER GELİR 22.487.237,52 22.434.242,84 52.994,68 %76,51 

06 SERMAYE GELİRİ 38.000,00 38.000,00 - %0,13 

09 RED VE İADELER  -2.736,77  -%0,009 

 TOPLAM 30.417.044,47 29.321.947,83 1.095.096,64 %100 

 

 
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2021 mali yılında 30.417.044,47.-TL 

gelir tahakkuku yapılmış 29.321.947,83.-TL tahsilat yapılarak 2.736,77.-TL su ve 
emlak vergisi gelirinden red ve iade edilmiş olup hak sahiplerine ödenmiştir. 2021 Mali 
Yılında tahakkuk eden gelirden tahsil edilemeyen 1.095.096,64.-TL ise 2022 yılında 
tahsilatı yapılmak üzere ilgili hesaplara devrettirilmiştir. 

 

 
3- MALİ DENETİM 
 

5393 Sayılı Kanunun 25.nci maddesi gereğince, 2021 Mali yılı iç denetimi Meclis 
tarafından seçilen denetim komisyonu tarafından denetimi yapılmakta olup, 2022 yılı 
Nisan ayında Meclise sunulacaktır. 

Ayrıca 2021 mali yıl hesaplarımıza ilişkin bilgiler elektronik ortamda Sayıştay 
Başkanlığına gönderilmiştir. 
            Yukarıda detaylı bir şekilde tablolarla açıkladığımız Belediyemiz gider ve 
gelirlerini bölümler – birimler itibari ile bilgisayar ortamında kesin hesap cetvelinden 
alınarak bilgilerinize sunulmuştur. 
            Yukarıda anlatılan 2021 Mali yılı Belediyemiz Gelir–Gider kesin hesaplarının 
Mali Yönetim ve Bütçe disiplinine uygun olarak hizmetlerin etkin verimli yürütülmesi 
amaç edinilmiş olup; Belediyemiz personeli olarak üstün bir gayret, özveri ve koordineli 
bir ekip çalışması yaptığımız inancında olarak Belediyemiz ve İlçemiz için gelirleri 
yerinde ve zamanında tahsil ederek Belediyemizin menfaatini gözetip, giderleri hak 
sahiplerine ödeyerek Belediyemizin saygınlığı korunarak, bu görevleri dürüst ve adilane 
bir şekilde yerine getirilmektedir. 
 
 
b-Performans Bilgileri 
 
 1-Faaliyet ve Proje bilgileri 
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 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; halkla yapılan söyleşiler, basın 
toplantıları ve sosyal medya anketleri ile değerlendirilmesi sonucunda; diğer belde ve 
ilçe belediyelerine göre imkanlarımız dahilinde 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: 

5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda; istihdamı artırma yönünde, ilçe 
halkımızın refah seviyesini yükseltme hedefiyle, daha yaşanılabilir bir İskilip için 
çalışmalara devam edilecektir. Bu yönde hedeflenen yatırım faaliyetlerimizin, ilçenin 
büyümesi, kalkınması ve gelişmesi yönünde yapılacak çalışmalarımızın desteklenmesi 
gerektiği belirtilmiştir.  

 
 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER  
 

Belediyemizce yapılan 2021 Mali yılı yatırım faaliyetlerin bir çoğu bütçe 
imkanları ölçüsünde yapılmıştır. Ancak İller Bankası payından Belediyemizin 
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borçlarına karşılık kesintinin olması, yatırıma yönelik iş ve işlemlerin yapılmasında 
güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. 

Bu amaçla İller Bankası paylarının ve Belediye gelirlerinin artırılması gerektiği 
belirtilerek; 2021 yılı faaliyet raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  56.maddesi 
gereğince Belediye Meclisinin Nisan Ayı olağan toplantısında onayına sunulmuştur. 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
    
  Ali SÜLÜK 

        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] 

  

  

   Ali SÜLÜK 

Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn3
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn4
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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 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

  

  

  

Süreyya HOLTA 

                                                                                                                    Mali Hizm. Müd. V. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn9
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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. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn6
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn7
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn8
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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 

         Fen İşl. Müd. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn6
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn7
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn8
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn6
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn7
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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]  

  

  

  

  

      Fatih UÇAR 

        Bas.Yay.veHalk. İlş Müd. V. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#_ftn6
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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]  

  

 

  

  

             Aydın MÜZDE 

                                     Zabıta 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]  

  

  

  

                 Ertuğrul TAHTAKILIÇ 

                                                                                                                   İtfaiye Müdür 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]  

  

  

  

                       Fatih UÇAR 

                                                                                                            Destek Hiz. Müdür 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]  

  

  

  

                   Yasin PARLAK 

                                                                                                        İşl. ve İştirakler. 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]  

  

  

  

                     Fatih UÇAR 

                                                                                                          Muhtarlıklar Müd. V. 
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