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YAZ| iŞLERiMüDüRLüĞü

Müdürlüğümüze Bağh Birim, Görev ı,e Sorumluluklar

); Muhtarlıklar Müdürlüğtl

i Evlendirme Memurluğu

} Arşiv Hizmetleri

} Gençlik ve Spor Hizmetleri

} Kadın ve Aile Hizmetleri

} Sosyal Destek Hizmetleri

} Yerel Hizmetler

} Kent Tarihi ve Tanıtımı
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T.C.
BAYAT BELEDiYE BAŞKANLIĞl

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı
Konu

25.03.2022

BAŞKANL]K MAKAMINA

Ilgi : 03.03.2022tarihve2440|478-040.05-t l l7 sayılı yazı

Ilgi tarihli ve sayılı ya^m:zJıa 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi hükümleri gereğince
Nisan ayında yapılacak Meclis toplantısında Belediye Başkanının Faaliyet raporunda okunmak üzere
01.01.2021-31.12.2021 Iaılhlerini kapsayan Yazı işleri Müdürlüğümüzün l (BİR) yıllık çalışmalarının

,-, rapor halinde hazırlanarak dosya halinde teslim edilmesi istenmektediı.
Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 2021 yıh Faaliyet Raporu, Fiziki Durumu, Personel Sayısı ve

Yetenekleri. kullanılan cihaz vb. teçhizatlarla ilgili bilgiler aşağıya sıralanmıştır.

FIZIKI DURUMU:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasının birinci katında bulunmakta

olup, bir odadan oluşmaktadır. Yazı İşleri Müdürü ve Personel birlikte çalışmaktadır.
PERSONEL:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Adet Yazı İşleri Müdürü (Muhittin UYSAL) ve 'l Adet

Yazı İşleri Personeli (Halil BAYRAM Büro Personeli) olmak üzere 2 (İKj) kişi ile hizmet vermektedir.

KULLANILAN CİHAZLAR:
Servisimizde 2 adet bilgisayar, l adet bilgisayar yazıcısr, l adet tarayıcı, 1 adet evrak imha

makinesi, 2 adet çalışma masası, 2 adet biiro koltuğu, 4 adet misafir koltugu, 1 adet evrak dolabı, 1 adet
elbise asma dolabı,2 adet etajer, l adet bilgisayar yazıcı masası, 1 adet sehpa bulunmaktadrr.

YURUTULEN FAALIYET VE ÇALIŞMALAR:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü olarak Belediye Meclisi ve Belediye Enciimen toplantılarını

hazırlamak, Meclis toplantı günlerini Mectis Üyelerine uiaştırmak, toplantı tutanaklan, karar özeti ve
kararları kaydedip, asıl nüshalarını kağıda yazdıktan sonra Meclis Başkanı ve Divan Üyelerine imzalatıp
birimleri ve mevzuata uygun olarak ilgili yerlere zamanrnda ulaştırmak, toplantı kayıtlarını dosyalamak
ve muhafaza etmek. Belediyemize ulaşan her türlü evrakın gelen evrak kaydını yapmak ve havale edildiği
ilgili birime dağıtımını yapmaktır.

Belediyemiz tarafindan gönderilecek her ttirlü giden evrakın kaydını yapmak postaya vermek
veya ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Değişen kanun, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek,
Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi ve Encümeninin olağan ve olağanüstü tüm
toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Meclis ve Encümen Üyeleri huzur

Bu belge. güvenli elektronik imza ile imzalanmlştlr.
Doğrulama Kodu: m3pclN-Zo8oc6-XanalD-0l Tgfo-EVw3fNpF Doğrulama I-inki: https://wwu.turkiye.gov.tflicisleri-belediye-ebys

Yeni Mahalle Yavuz Caddesi No: 4
Telefon No. (364)38l 30 08 Faks No: (364)381 30 74
e-Posla: admin@çQEllbaya]Lb9l!! internet Adresi] b!püZ9Q4Eb3ya!b9![
Kep Adres i: bayatbcled iyebaskaİıligi. l 9@hs0l . k€p.tr

Bilgi için: Muhillin UYSAL
Yazı işleri Müdürü

Telefon No:

F,-24401 47 8-040.05_,l l 7 1

202l Yılı Faaliyet Raporu

I12



hakkı ticrellerini hazırlal,arak ödeı-ııesiıriıı 1,apılabilınesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne scvk etnıek.
Alrıca:'I'ürk Medcni Kanunu.diğer ilgili kanun ve mevzuatın verdiği 1,elkil,e dalanarak.

Belediyc Başkanlığınıız adına görev ve yetkilcndirilen evlendirme menıurların,ıız tarafından evlendirme
işlen,ılerini !,ürütmek ve Mulrtarlıklar Müdürlüğü cılarak Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan
Muhtarlardan gelcn talepleri en uygun ortamda alınması. ilgili birimlere iletilmesi ve taleplerin yerine
getirilip getiriln-ıediğinin takip edilmesi sağlannraktadır.

Belediyeıniz Yazı İşleri Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz iş ve işlemleri yazımız ekinde
ayrıntılı o|arak belirtmiş olup :

Bi lgilerinize arz cderim.

Muhittin l ]YSAI-
Yazı İşleri Müdür V

Ek202| Yılı Faaliyet Raporu (2 Sayfa)

Bu belgc, güvenli clektronik imza ile imzalanmışlır.

Doğrulama Kodu: m3pclN_Zo8oc6-xanalE-0 ı Tgf;-EVw3 üNpı. Doğİulama Linki: hnps://www.lurkiyc.gov.trlicisleri-bclediyc-ebys

Yeni Mahalle Yavuz Caddesi No:4
Telefon No: (364)38l 30 08 F'aks No: (]64)381 30 74

e-Posla: adminaıcorumbavaı.be1,1r inlemet Adresi] Npq/§9!!nbqyalbg!.!!
Kep Adresi: bayatbelcdi_vebaskaıligi. l96hs0l.kep,tr

212

Bilgi için: Muhittin UYSAL
Yazt lşleri Müdor0

Telefon No:



202l YILI FAALIYET RAPORU

Sayın Meclis Uyeleri :

BELEDİYE MECLiS ToPLANTILARI:

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce 202l yılında Belediyemiz Meclisi her ayın ilk
haitası Salı günleri toplanmış olup; Meclisimizce Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları Seçimi
yapılmak suretiyle Mecliste görüşülmesi gereken Plan Tadilatı Vergi ve Harç Tarifeleri. Belediye
Bütçesi, Belediye Kesin Hesabı, Denetim Komisyon Raporları, Plan Bütçe Komisyon Raporları,
imar Komisyon Raporları, İmar Plan Tadilatı gibi ve buna benzer kaıarlar olmak üzere Meclisin
yetki alanüna giren konulaıda kaıarlar alınmış ve ilgili yerlere teslim edilmiştir. Belediyemiz
Meclisince 202l yılında 53 adet Meclis Kararı alınmıştır.

BELEDiYE ENCÜMEN TOPLANTILARI:

Encümen Toplantıları her hafta Çarşamba günleri toplanmakta olup, tevhit, ifraz,
gayrimenkul satışı veya kiraya verilmesi, sosyal yardımlar, l8. madde uygulamalan ve Encümenin
görevleri arasındaki hizmetleri yürütmekte olup, bununla ilgili Encümen Kararlan gereği için ilgili
birimlere teslim edilmektedir. 202l yıl.ında Encümenimizce l10 adet Encümen Kararı alınmıştır.

PosTA İSı-nı,ılnRİ:

Belediyemizin çeşitli davetiyeleri, tebrik ve diğer işlerde yapılan yazışmalar ilgililerine
ulaştınlmak iizere tek tek Posta Zimmet Defterine kaydedilmek suretiyle PTT kanalıyla
gönderilmektedir.2l2| yı|ında 39 adet İadeli Taahhütlü, l05 adet Normal Posta ve 8 adet PTT
Kargo olmak üzere toplam l52 adet, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden de

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegre Kurum adreslerine 207 adet posta gönderisi yapılmıştır.

GELEN E!,RAK KAYIT İsıBıııınİ:

Belediyemize dış kurum ve vatandaşlar tarafından verilen muhtelif konulardaki

evrakların kayıt işlemleri yürütülmekte olup, evrak kayıt edildikten sonra gereğİ yapılmak üzere

Başkana havaleye gönderilir. Havale edilen evraklar ilgili birimlere teslim edilmektedir.
Belediyemizce 202l yılı içerisinde 1709 adet gelen evrak kaydedilmiştir.

GiDEN EVRAK KAYIT iŞı-B*lı,Bni,

Müdürlüğümüze diğer servislerden dış kurumlara gönderİlmek üzere gelen evraklar.

Belediyemizce diğer birimlerden yapılan yazışmalar kayıl edildikten sonra elden veya posta ile
yerlerine ulaştınlmaktadır. Belediyemizce 2021 Yılı içerisinde 417 ade| giden evrak kaydedilmiŞtir.

T.(,.
I}AYAT l}ELDDi},E BAŞKANLIa;ı

\ ızı İşlcri Müdürlüğü



Er.Icndirme Memurluğumuz: Türk Medeni Kanunu. diğer ilgili kanun ve mevzuatın verdiği
yelkiye dayanarak. Belediye Başkanlığımız adına göıev ve yetkilendiri]en ev]cndirme
memurlarımız tarafından evlendirme işlemlerinin yürütüldüğü servistir. Müdürlüğümüze bağlı
olarak görev yapan evlendirme memurluğunıuzcaı kurum adına evlilik akitlerinin ve evlilikle ilgili
diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmış. evlenecek çiftlerin niköhlan verilen gün ve saatte
kıyılmıştır.2O2l yılında 44 adet nikah işlemi yapılmış olupı Memis bildirimIeri İlçe Nüfus
Müdür|üğüne düzenli olarak gönderilmiştir.

Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlanmızdan MBS haricinde gelen
(bizzat, telefon, mail, mesaj. dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime veya uygun kişilere
yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek, sonuçlarının cevaplandırılmasını sağlamak.
taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, Muhtarlıklar Müdiirlüğü'nü ilgilendiren
konularda yaztşma işlemlerini yürütmek. arşivlemek. gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve ilgili
işlerin takip edilmesi sağlanmaktadır.

Muhi n UYSAL
Yazı İşleri Müdür V.
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FEN işLERi nıııııııırı-iıcü

Müdürlüğümüze Bağlı liirim, Göreı, ve Sorumluluklar

} Destek Hizmetleri

} Vcteıinerlikllizmetleri

} Çevre Koıı.ıma ve Kontrol

} Em]ak ve İstimlak

} Etı-ıd_Proje

ts Gecekondu ve Sosyal Konutlar

} İmar ve Şehircilik

} Ruhsat ve Denetim

} Kentsel Tasanm

} Mezbaha

} Plan ve Proje

} Su ve Kanalizasyon

} Yapı Kontrol

} Makine İkmal Bakım ve Onarrm

} Kentsel Dönüşüm

} Yıkım İşleri

> ikıim Değişikliği

} Sıfir Atık
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FEN işLERi MüDüRLüĞüNcE YüRüTüLEN FAAI|YET VE çALIşMAIAR

Birimimizde Hrt Kad. Tekn. Bekir KARAMEHMET, inşaat Mühendisi Hakkı KELEŞoĞLU ve Fen işleri
Müdürü Fehmi KIZMAZ görev yapmakta olup birimimiz tarafından gerçekleştirilen 2021 yılı
faaliyetleri.

1- AI.TYAPI:

A- Su ve Kanalizasyon çalışmaları;

. Yatukçu Mahallesi 260 metre 200 mm çaplı koruge boru ile kanalizasyon hattı yapıldı.
. Yeni Mahalle 600 mt 63 lük içme suyu hattı yapıldı.
. Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere 80.000,00 tl lik hırdavat malzemesi alındı.
. kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların tamiratları günü birlik yapılmaktadır.
. Belediyemiz su ve kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere 287.67 4,00 tl lik malzeme alımı

yapıldı.
.82 adet içme suyu abonelik bağlantısı yapıldı.
. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızaların tamiratları günü birlik yapılmaktadır.

B- Kilitli parke taşı döşeme ça|ışmaları;

. ilçemizde muhtelif yerlere 9500 m2 kilitli parke, 2045 mt yol bordürü döşendi. Ayrlca alt yapl

çalışmalarında zarar gören cadde ve sokaklarda yak|aşık 1.350 m2 alan tamir edildi.

2_ BELEDiYEMIZE AlT YAPıLAR|N BAKIM, TADiLAT VE oNAR|MLARı

. Tepebayat mahallesi umama açık bay-bayan ve engelli tuvaletlerinin tamiratı yapıldı,

. Belediyemiz yapılarının bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere 238.815,00 tl |ik maizeme
alımı yapıldı.

3_ VETERiNERLix xizrvıerleni

. 104 adet sokak köpeğinin kısırlaştırma işlemi yapıldı,

. sokak köpeklerine yönelik çalışmalar devam etmekte, günlük besleme işlemleri yapılmaktadır.

4- PARK VE sPoR ALANIAR|

. ilçemiz genelindeki parklarının bakımı yapıldı.

. İlçemiz muhtelif parklarda kullanılmak üzere 84.000,00 tl lik oturma bankı alındı.

. Gençlik merkezi ve basketbol sahası yapıldı.

. ilçemiz Yatukçu Mahallesinde 10.000,00 m2 alana sahip Millet Bahçesi ve Kafeterya yapıml
tamamlandı.
. Adnan Menderes parkına oyun grupları ilave edildi.



5- iMAR çAI|şMALARı

. İlçemiz Tepebayat Mahallesi 481 ada da İmar Uygulaması yapıldı.

. İlçemiz Yeni Mahalle 422 ada da İmar Uygulaması yapıldı.

. İlçemiz Yeni Mahalle Karaçalı mevkiinde arsa tapu devri yapıldı.

6- IHALE işLERi

. İller bankası tarafından 08.12.20?0 tarihinde ihale edilen Bayat Kunduzlu içme suyu isale hattı

ve içme suyu arıtma tesisi inşaatı işi 29.832.000,00 tl bedel üzerinden sözleşme yapılmış olup yer

teslimi yapıldıve 19 km isale hattının inşaası tamamlandı.
. İlçemiz Yatukçu Mahallesinde 2042 m2 alan üzerine 01.09.2021 tarihinde ihale edilen ve

I3.I2.2O2I tarihinde Geçici Kabulü yapılan 470 m2 inşaat alanına sahip, 2.655.000,00 tl yapım

bedeli olan Gençlik Merkezi inşa edildi.
. İlçemiz Kuşcaçimen Yaylası Turizm A|tyapısı Geliştirme Projesi kapsamında 20.10.2021tarihinde

ihale edilerek çevre düzenlemesi, kamelya ve yöresel ürün satış yeri gibi 678.000,00 tl yapım

bedeli olan sosyal donatı alanları inşa edildi.
. ilçemiz Yatukçu Mahallesinde bulunan Millet Bahçesi Kafeterya Binası İkmal İnşaatı için

24,09.202I tarihinde 253.000,00 tl lik mal alımıyapılmıştır.
.30.o7.202I tarihinde ihalesi yapılan ve 266.000,00 tl bedeli olan Beton kilitli parke ve bordür

taşı alımı yapıldı.
.30.I2.2O2t tarihinde iha le edilerek 1.205.780,00 tl lik akaryakıt alımı yapıldı.
. 18.01.2021tarihinde ihale edilerek 91.598,00 tl kömür allmı yapıldı.

.27.07.2027 tarihinde ihale edilerek 52.800,00 tl bedeli olan 5u Kayıp Kaçak Cihazı alındı.

. 04.7!.2021tarihinde ihale edilerek 400.000,00 tl bedeli olan 4WD Traktör ve Ekipman alımı

yapıldı.

7_ iNşAAT RUHSAT VE YAP| KULLANMA iziıı-rni

. 2021yılı içerisinde toplam 21 adet yapı ruhsatı ( 36 adet mesken ve 9 adet işyeri), 19 adet yapı

kullanma izni, 23 adet tamirat ve onarım izni verildi.
. 14 adet metruk yapının yıkım veya onarım işlemi gerçekleştirildi.
. Kentsel Dönüşüm kapsamında 1 adet yapı yıkıldı ve yerine yeni yapılar yapıldı.

LU kir KARAME Fehmi K|ZMAZ
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BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali }lizmetler Müdürliğü
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ORGANİZASYON ŞEMASI

.FİZİKi DURUMU

Belediyemiz Mali Himıetler Müdiirlüğü belediye ana hizrıet binasında bulunmakta olup, birime
tahsis edilen Mali Hiznetler Müdiilüğü, Gelir Şefliği Müasebe Servisi, Emlak Servisi, Tahsilat ve Su
Tahakkuk servisi olarak hizmet vermekledir-

BELEDiYE
BAşKANI

BAŞKAN
YARDIMCIsl

MALİ HiZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Gelir Şefliği Ambar Memurluğu

Emlak Memurluğu

Tahsilat servisi

su Tahakkuk servisi

AYAPIst
sNo ADI YERI SAYIsI KULLANIM AMACI

l Müdür Odası Belediye Hizmet Binası l Çalışma Ofisi

2 Müasebe servisi Belediye Hizmet Binası 1 Birirn servisi

2 Gelir Şefliği Belediye Hizmet Binası 1 Birim servisi

3 Emlak servisi Belediye Hizırıet Binası 1 Birim servisi

4 Tahsilat ve su
Tahakkuk servisi

Belediye Hizmet Binası 1 Birim servisi

5 Arşiv Belediye Himıet Binası l Arşiv

2



ıBelediyemiz Mali Hizıetler Müdürlüğü 202l yılı içerisinde 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1

adet şef, 1 adet Ambar Görevlisi, l adet Tahsildar, l adet Emlak Memurluğu Görevlisi, l adet Su
Tahakkuk Görevlisi olmak iizere 7 personelle hizmet vermiştir.

BIRIM
PERSONEL SAYISI

Memur S6zleşmeli Kadrolu
işçi

Şirket
İşçrsl

Geçici
işçi

Toplam

Mali Hizrıetler Md. l
Gelir Şefi 1 l
Ambar Görevlisi 1 l

l l
1 l

Müasebe Görevlisi l
Su Tahakkuk Görev|isi l
ToPLAM 2 7

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağlımı

ıBelediyemiz Mali Hizmetler Müdiiılüğü bünyesinde 2 adet fakülte mezunu memur personel,

4 adet fakülte ve 1 adet lise mezunu şirket personeli ile hizmet vermektedir.

Okul
Memur Işçi Sözleşmeli Şirket

Erkek Bavan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bavan

f
E
J

=a
E
;a
lıl

Ilkokul
Ortaokul
Lise l
yüksekokul

Fakülte 4
yüksek Lisans
TOPLAM 7 5

oPERSONEL:

l

Tahsildar
Emlak Görevlisi

l
l

5

2

3



.BELEDI\aEMIZ AMBARINDA KAYITLI ARAC SAYISI:

V

u
ü

DURUMU
sIRA PLAKAsI MoDELI REsMt KlRALlK

l l9 PB 333

2 l9 PE 085 Mitsubishi

19 AAG 07l Fiaı Doblo

1 06 RZR 57 Ford Transit

5 19 PA 997 Ford Servis Aracı
6 l9 DT 325 Ford Minibüs
,7 Ford Minibüs

8 19 TU 72l
9 l9 PE 355 itfaiye Aracı
l0 l9 PB 335 ltfaiye Aracı

ll l9 DD 046 itfaiye Aracı
|2 l9 PB 024 itfaive Aracı

l3 I9 PE 356 Çöp Toplama Aracü

l4 l9 ABK 956 Çöp Toplama Aracı
15 Çöp Toplama Aİacı
l6 19 PE 922 Yol Süpürme Aracı
1,7 19 PB 027 Traktör

l8 l9 ACN 546 Traktör

l9 ı9 PB 057 Vidanjör

20 l9 AAH 900 FoId Kamyon

2I l9 PB 028 Fatih Kamyon

22 19 PE795 Dodge Kamyon

-:J l9 PE 383 Mercedes Kamyon

24 l9 BB 2008 JCB Kepçe

25 l9 BB 2004 Catarpillar Kepçe

19 BB 20l6 Hidromek Kepçe

19 PB l50 Cenaze Taşrma ve Yıkama

28 19 Pc 827

29 l9 Pc 700 Cenaze Taşıma

SIRANo CINSI ADET
1 Masa Üstü Bilgisayar 8

2 Dizüstü Bilgisayar l
J Yazıcı 6

4 Telsiz Telefon J

kablolu Telefon J

6 Para Sayma Makinesi l
7 El Terminali l
8 Banka pos cihazı 2

9 Çalışma Masası l2
l0 Biiro Koltuğu l0
11 Misafır Koltuğu 15

l2 Sehpa
para kasası 2

l4 Dosya Dolabı 4

4

. BiRİMLERiMİZDE KULLANILAN DEMiRBA§ vE CitIAzLAR:

üomobil

19 Tz 625

Ford Minibüs

l9 PD 008

27

cenaze ylkama

l3
6



YIJRUTULEN FAALIYET \.E ÇALIŞMALAR

Mali Hizmetler Müdihlüğü olarak 5018
kamu Mali yönetimi ve kontrol kanunu ikincil
mevzııatında belirtilen, Analitik Bütçe
sınıfl andrrmalanna göre faaliyet hesaplan (600)
ile Bütçe hesabına (800) göre Gelir ve Gider
bütçeleriyle ilgili kayıtlan tutarak hesap iş ve
işlemlerini yürütmektedir. Yukanda belirtilen
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontıol
kanunu ile birlikte Tahakkuk esaslr muhasebe
sistemine göre Tahsilat Servisi, Emlak servisi
ve Su tahakkuk servislerinden gelen tahakkuk
cetvellerine istinaden gelirlerin tahakkuku,
müasebe işlemleri bilgisayarda yapılarak
gelirlerin tahsilatı nakit esasına göre, bütçe
gelir hesabına bilgisayaı ortamında
kaydedilmektedir.

Belediyemiz Tüsilat servisi tarafindan
tahsil edilen gelirler servisimizce teslimat
miizekkeresi kesilerek Tahsilatı yapan
Tahsildar kanahyla T.C.Halk Bankasında
bulrınan Banka cari hesaplanna Vergi, Resim,
Harç ve İller Bankası Hisse gelirleri ile Su
gelirleri, kira ve diğer gelirler hesaplara
yatınlmaktadır. Bankaya yatırılan gelirler
irsaliyeden teslimat miizekkeresi iizerine gelir
çeşidine göre tek tek aynlarak bilgisayara ve
Gelir Yardımcı defterine işlenmektedir.

(830) Bütçe giderleri hesabına, personel
giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet
pirim giderleri, mal ve malzeme müteahhitlik
himıetleri, cari transferler ve selmaye
bütçesindeki ödeneklere göre Belediyemiz
gider|erinin ödenmesi servisimjzce
yapılrnaktadır.

Belediyemiz mutemetlerine avans verilerek
belediyemizin acil olan ve çeşitli giderlerinin
elden ödenmesi sağlanmaktadıı. Mutemetler
harcadığı tutarlara ilişkin belgeleri servisimize
getirmekte ve mahsup işlemi yapılmaktadır.
Avanstan arta kalan miktar var İse mutemedin
ilgili banka şubelerine, yatırması sağlanarak
hesap kapatılmaktadır.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdiirlüğü
ve Gelir Şefliği ile her yıl sene başından geçerli
olmak iizere Belediye Gelir Tarifesi
hazırlanmaktadır. Hazrrlanan Gelir Tarifeleri
Belediye Meclisi tarafından görüşülüp
onaylandıktan sonra Belediye Gelirleri, Gelir
Tarifesine göre tahsilatı yapılmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
usulü yönetmeliği ne göre. Belediyemiz gelir
ve gider cetvelleri takip eden ay sonuna kadar
aylık dönemler halinde geliı ve giderler ayrı
ayn çıkanlarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
Başkanlığının tarafimrza vermiş olduğu şifre ile
Maliye Bakanlığı nın SAY 2000'İ sistemi ile
Sayıştay Başkanlığınrn sistemine intemet
ortamında girişi yapilıp gelir-gider gönderimi
yapılmaktadır.
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Belediyemiz Yazı Işleri Müdilılüğü ve
Fen İşleri Tarafından İhaleye çıkanlarak alınan
hizrrıetler ve mal alım]arına ait hazırlanan ihale
dosyalarına istinaden kesilen fatura ödemeleri
ile, satın alma memurluğu tarafından doğrudan
temin usulü ile alınan mal ve malzeme ye ait
faturalar Mahalli idareler harcama belgeleri
yönetmenliğine uygun bir şekilde diizenlenerek
servisimize getirilen ödemeye hazıı
faturalardan gerekli kanuni kesintiler yapılarak,
hak sahiplerine ödemeler, İlgili ban]<a

Şubelerinden havalesi yapılarak ödenmektedir.
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Belediyemizde çalışan personelin maaş
bordrolan Mali Hizmetler Müdüılüğünce
hazırlanmaktadır. Belediyemiz Fen İşleri
Müdiirlüğiince hazrrlanan işçi puantaj cetveline
göre işçi maaşları. terfilere göre memur
maaşlan yapılmaktadır. Maaş ödemeleri
Belediyemizin cari hesaplarırun bulunduğu
Halk Bankası Bayat Şubesindeki personel
hesaplanna aktarılmak suretiyle banka
tarafindan ödenmektedir.

Belediyemizde çalışan emekli
keseneğine tabi personelin ayhk kesenekleri ve
karşılıklan ile Belediyemiz fen işleri
hizrrıetlerinde çalışan Belediyemiz işilerine ait
aylık SGK bildirgeleri Mali Hizrrıetler
Müdiirlüğiince memı]r ve işçi Bordrolanndan
hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna
Intemet ortamrnda gönderilmekte olup, aynca
işçilerimize ait aylık iş gücü çizelgeleri İşkur
intemet sitesi iizerinden her ay dtizenli olarak
gönderilmektedir.

Ay sonu itibari ile bir önceki aydaki
harcama evraklan yapılırken emanete alman
gelir vergisi, damga vergisi resmi tahsil edilen
kDv ve kDv tevkif atlan intemet

ortamrndan Maliye Bakanlığınca verilen şifre
ile Mülasar, KDV beyarıııameleri e-
Beyanname programında diizen]enerek
tahakkuk fişleri alınrp ay sonu işlemleri
yapılmaktadır.

Mali Hizmetler Müdiirlüğü servisinde
çahşan bir adet personel tarafından
Belediyemizce alınan tiiketim malzemelerinin
kayıt, giriş ve çıkış işlemleri ile Demirbaş
malzeme olarak alınan malzemelerin ambara
kayıtları yapılmakta, bu demirbaş malzemeleri
kullanan sorumlulan üzerine zimmet kayıtları
yapılmaktadır. Aynca yıl son]annda dernirbaş
malzemelerinin sayınları yapılmakta,
kayıtlardarı çıkan|ması gerekenler bir
komisyon kurulaıak kayıtlardan düşülmektedir.

Mali hizmetler Müdilrlüğü olarak her yıl
Ağustos ayınrn sonuna kadar gelir-gider
bütçesini ve izleyen iki yılın gelir-gider
tahminlerini hazrrlayarak bütçe ilke ve
hedefleri doğrulfusunda kurumun bütçe tasansı
oluşturulur. Aynntılı harcama programları da
dikkate alnmak suretiyle kurumun aynntılı
harcama progıamı ve finansman progrııml
hazırlanarak bütçe tasansına eklenir. Üst
yönetici tarafindan gerekli inceleme ve
diizeltme yapıldıktan sonra da göri§ülmek
üzere Belediye Encümen ve Meclisine
gönderilir.

Mali yılsonu itibari ile gider-gelir kesin
hesap cetvelleri ayfl ayfl bilgisayar ortamında,
giderlerin harcama birimlerinde yetmeyen
haıcama kalemlerinde ödeneklere aktarmaları
yapılıp, kullanılmayan ödeneklerin iptalleri
yapılmaktadır. Bütçe gelir-gider hesaplan ile
faaliyet gelir-gider hesaplan kapatılarak
yılsonu işlemleri tamamlanıp, kesin hesap
faaliyet raporu Enciimene sunulup
incelendikten sonra Mayıs ayında Belediye
Meclisine sunulmakta gelir-gider kesin hesap
cetvelleri onaylandıiian sonra Sayıştay
Başkanhğına gönderilmektedir.
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I-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (GİDER)

c2021 Ma|i Yılı Bütçesi l5.200.00,00-TL Gelir ve Gider olarak Belediye Meclisince kabul
edilerek yiirürlüğe girmiş olup, yılı içerisinde 7.500.000,00 TL ek ödenek yapılarak toplam bütçe
gideri 22.700.000,00 TL olmuştur.

ı5018 sayılı I(amu Mali yönetim kontrol kanunu ve kanunun ikincil mevzuatında belirtilen
analitik bütçede, 0i.01.2021-3|.12.2021 tarihleriıde (830 Bütçe gider hesabı) Belediyemiz
bütçesinden yapılan harcamalaıın, nakit esasına göre bütge giderlerinin yılı içerisinde Personel
giderleri başta olmak iizere, Sosyal Güvenlik Karumlarına Devlet Pirim Gideri, Mal ve Himıet Alım
Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri olarak harcamalarımrz gerçekleşmiş
bulunmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürliğümüzün 2021 Yıh Bütçesi

Belediyemizin
Gerçekleşn Gider

Bütçesi

Muouflugumı.ızun
Gerçekleşen Gider Bütçesi

iptal Edilen
Ödeneği

Biitçe Kullanılma
Oran

21.681.199,35 TL 2.155.279,37 TL 69.852,47 TL 9,94%

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Hesap
Kodu

Ekonomik
Kod

Bütçe Gider Türü Gider Tutarı

830 0l personel Giderleri 2.894.8l5,50

02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri 380.530,50

830 Mal ve Hizınet Ahmlan

830 Faiz Giderleri

05 cari Transfer 329.885,58

830 06 Sermaye Giderleri

830 07 Sermaye Transferi 38.768.79

Bütçe Giderleri Toplamı 21.681.199,35

7

830

03 8.078.813,39

04 1.309.041,00

830

8.649.344,59



BtıTçE GİDER GRAFiI«,ERİ
(Tablo-I ve Tıblo-Il)

.TABLOJ

N
35

30

25

20

15

10

5

0

0 Personel Giderleri

l SGK Giderleri

E Mal ve Hizmet Alımları

E Faiz Giderleri

E Sermaye Giderleri

I Sermaye Transferi

o40
B37

13

1

.TABLo-1i

sermaye Giderleri
10%

peısonel Giderıeri
13%

sGK Giderleri
1,/.

cari Tıansfer
1%

Mal ve Hizmet
Ahmları

37o/"

Faiz Giderleri
6"l,

8

E Cari Transfer

sermaye Transferi
1o/o



BİRİM BAZINDA GiDER BüTÇESİ vE SONUÇLARI

Bütçe Kodu AÇIKLAMA TtITAR BüTÇE iÇERisiNDEKİ PAY

0ı PERsoNEL GiDERLf,Ri 2.894.815.50 % |3,35

SOSYAL CÜVENLiK DEVLET KATKlSI 380.530_50 % 1.75

MAL vE HiZMET AL|M GiDERLERi 8.078.8l3,39 % 37,27

0., FAlz GIDERLERl 1 .309.041,00 % 6,04

05 CARİ TRANSFERLER 329.885.58 % 1,52

06 s§RrllAYE GlDERLERl 8.649.344.59 % 39,89

07 SERMAYE TRANSFERLER! 38.768,79 % 0,18

ToPLAM 2r.681.199J5 % 100

9

Birimi Ek|eneı (+) Diişüleİ (-) Ek odenek
Bütçe ile
verilen
ödenek

Net Ödenek küllrollsn
ödenek

İptıl Edilen
OdeneL

özel kılem
3 |.28l -21 0,00 578.800.00 554.096.76 8l .646 74

Yız! ışleri
20.500.00 0.00 670.450.00 931.160.75 59.4l7.64

Mrli
Hizmetler 690.537.90 l 222 956,06 0.00 2.225.131.84 2- l 55 .2,79.17 69.ıl52.17

ithiye
Aınirliği 41.40/.-al 47.4M.8| 0.00 3,7,1 .1 50.00 230-331.49 l47.4l8-5l

Zabltı
AmirIiği l00.801.28 34.901.43 0.00 39o.944,29 91.655.56

TcDizlik
Birimi 43.626,54 0.00 537.000.00 580.626.54 5(M 400 70

Fen İşleri
1 .,125 ,,l 52.7 5 l -('r1.441.4a 7.500-000.00 8.067.5(n.00 15.625.805.2"I l5.296.062.29

§u lşlefi
l75.188.24 66,448.09 0.00 866.250.00 97 4.990-14 0.0l

Tanzim Sıtış
l1.967.48 l33.393.02 0.00 924.000.00 802.574.46 643.733-56

Muhtafhklaı
0,00 0.0o 4.000.00 4.m0_00 4.000.00

ToPLAM 3.224332,16 3.224,332,16 7.500.000.00 l 5.200.000,00 22.700.000.00 2t.681.199J5 l .0l 8.800,65

8a-224-77 635.743.50

340.828.J9 99o.718.39

2-757.550.0o

3,1,7.,750.00

4l6.700.00 482.599.85

0.00 76.225-84

329.742_98

9,14.$0.15

l58,840.90

0.00 0.00

ıEkonomik Sınıilındrrmıya Göre Harcımalınn ve Bütçe İçerisindeki Yiizdetik Payı

02

0J



10.1l0o.(m

9.ooo.(m

8-(m.(m

7.(xır.qıı

6.oO.dto

5.o00.qıo

4.(m.qE

3.im.{m

2.am.o(xı

L(m.qxl

0 n|-l=
sGx

ödemeleri
Peİ§on€l

Giderle.i
Maı ve Hi.met

Aİmlarl

r--,t -
FaizGklerleİi cariTİansfuİ

s€rmaYe
Gid€rleri

sermaye
Transferi

yedek ödenek

995.0o{)

ı2021Ma|i yılı gider bütçesini ekonomik srnrflandrrma diizeyinde incelediğimizde, gerçekleşen
bütçe giderlerinin 2.894.8l5,50 TL ile % t3,35'ini Personel Giderleri, 380.530,50 TL ile % 1,75'ini
SGK Devlet Primi Giderleri, 8.078.813,39 TL i|e o/o 37,27'si Mal ve Hizrrıet Alım Giderleri,
1.309.041,00 TL ile Yo 6,04'ilnü Faiz Giderleri, 329.885,58 TL i|e Vol,52'sini Cari Transferler,
8.649.344,59 TL i|e Vo 39,89'unu Sermaye Giderleri, 38.768,79 IL lle % 0,18'ini Sermaye
Transferleri, oluşturmaktadır.

ıBelediyemizin 2021 yıl.ı başlangıç ödeneği 15.200.000,00 TL'dir. Yılı içerisinde 7.500.000,00
TL EK ÖDENEK verilmiş toplam bütçemiz 22.700.000,00 TL o|nuştur. 31.12.2021 tarih itibari ile
21.681.199,35 TL haıcanarak V. 95,51 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Kullanılmayan
l .0l8.800.65 TL ise imha edilrniştir.

4,49%tr 95,51

tr sütç€

ıEk ödenek

ıHarcanan

3.$3.(x)o

0

2.a94.a$

543.500

0

3a0.53ı

5.480.2m

o

ıoisıı3

661.(xıo

o

ı300.04ı-

299.5oo

o

];ss5

2,879.00o

7.50o.00o

8.649.345

3a.800

0

38.769

ı
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Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

Gider Bütçesi Gerçekleşne Grafiği ( % )

0

E Gerçekleşen

l İptal Olan

ı0



2-BÜTÇE UYGULA]VIA soNUÇLARl (GELiR)

01 .01 .202 l -3 l . l2.202l tarihlerinde 800 Bütçe Gelirleri hesabı içerisinde tahsilat olunan kodlar;

ı01 VERG1 GELIRLERI
02 Mülkiyeı Üzerinden Alına Vergiler
03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri
06 Harçlar

ı03 TE EBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERiS
0] Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
06 Kira Gelirleri
09 Diğer Teşebbıs ve Mülkiyet Gelirleri

ı04 ALlNAN BAĞls VE, YARDIMLAR
02 Merkızi Yön. Bülçesine Dahil İdarelerı]en Alınan Bağş ve Yardımlar
04 Kurumlardan ve Kişilerden Alıınn Bağş ve Yardımlar
05 Proje Ycırdımları

.05 DİĞt,R GELİRLl]ıt
0] Faiz Gelirleri
02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
03 Para Cezaları
09 Diğer Çeşitli Gelirler

o06 SERMAYE GE1,1RLERI
0l Ttışınmaz Satış Gelirleri
02 Taşınır Sanş Gelirleri

Hesap
Kodu

Ekonomik
Kod

Bütçe Gelir Türü Gelir Tutırı

800 1 Vergi Gelirleri 725.1l6,37

800 ) Teşebbüs ve Mülkiyet Ge!! rleri 6.7l4.743,29

800 4 Alınan Bağış ve Yardımlar 1.058.776,72

5 Diğer Gelirler 8.555.873,05

800 6 Sermaye Gelirleri 1.348,532,53

Bütçe Gelirleri Toplamı 18.403.041,96

ll

ı2021 yılı gelir bütçesi tahmini rakamlan,2021 yılı sonu itibariyle yapılan tahsilat ve gerçekleşme

orıuılnın yer aldığı yukandaki tabloya göre; tahmin edilen l5.200.000,00 TL iizerinden tahsil edilen
bütçenin % 3,93'iinü Vergi Getirleri, %36,47'iıni Teşebbüs Gelirleri, %5,75'ini Alınan Bağış ve

Yardımlar, o/o46,51'ini Diğer Gelirler ve Yo 7 34'nnij Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Toplam

15.200.000,00 TL bütçeye karşılık devreden tahakkuk ile o/o l21 oraıı]a 18.403.041,96 TL gerçekleşme

sağlanmıştır.

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmasr

800



8l0 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı

Hesap
Kodu

Ekonomik
Kod

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Tutarı

8l0 Vergi Gelirleri 1.500,00

8l0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlen 5.240.00

8l0 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 998.08

7.738,08

o202l Yılı içeresinde 810 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından Vergi Gelirlerinden
1.500,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliılerinden 5.240,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar
Hesabından 998,08 TL toplamda 7.738,08 TL Bütçe Gelirlerinden Red ve İade işlemi yapılmıştır.

EGerçekleşen

rJt2|%

Celir Büt Ge kl G f o/oes ! r e m r la

ıAnalitik Büt kodlamasma Göre Gelirleriı ka naklara Göre Da t l] t eI erisindeki parl lm l u l

l
cELIRİN

AçlKı,AMAsı
2020 },n-ıNDAN

Dt:vRf,DEN
202ı YlLı

TAılAKliUK
ToPLAM

TAHAKKıjK
RED vf
iADEı,ER

:02l \ l1.1

i\i t],l,

TAHsiLAl,

2022
1,1LlNA

DtrvRtrDEN

B[j,IÇE
PAVı

0t
vDRGi

GcLıRj,IRı 2J7.{s6.02 996.169.68 ! -§{lo.{X) 123.61631 :71.05JJl

0J TEşt]BBtis vf,
Müı,Ki

6.9{)J.]99.t6 7.7|J.u6.ü 6.709-§üüJ.29 99tJ0{.75 36,41 o/o

0j .{L!NAN BAĞıŞ 1.oa§.716.12 1,0§1.716.12 1.057.7rt.64 0.00 5.75 %

lJ5 DiGt]R (;ü]ı-iR ılJ. l ltJ.,a: ,a.68llJ§2.86 0.00 8-a55.87J.05 {6_5l y"

06
sl:RMA} ı]
Gİjı.iRi 20s.ü2,22 1.7tli.5s6.18 1.92J.958.70 0,00 l J48_§J2-5J 575.{26.17 131o/.

ToPLAM ı JJs.7rOJ2 l9_ı l9^69910 20.{55.{ll9.{: 7.73t.08 l 8J95-]{)_]-ta 2.Ixr.{.l7.16

ı 2020 yılına ait 2021 yılına 1.335.790,22 TL tahakkuk dewetmiş, 202l yılı tahakkuku olan

19.1|9.699,20 TL ile toplam tahakkü 20.455.489,42 TL olmuşfur. Yılı içerisinde 7.738,08 TL Bütçe
Gelirlerinden Red ve İade İşlemi yapılarak, 18.395.303,88 TL net tahsilat yapılnıştır. 2022 yılı
içeresinde tahsit edilmek iizere ilgili hesaplara 2.052.447,46TL tahakkuk devredilmiştir.

l2

0l

ToPLAM

t-

,758.7l J.66 3.93 %

a09_7.ı8.s6 5.2{0.ul

ımyo

0.00 998.0ı{

8.76JJJ6.2IJ 207.66J.2J



BUTÇE GELIR GRAFIKLERI
(Tıblo-I ve Tablo-II)

tr 5,75
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E Vergi Gelirleri

E Alınan Bağış ve Yard.

E Diğer Gelir|er

l Sermaye Gelirleri

tr45,5ı
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.TABLo-I

.TABLo-II

/

ı Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelideri;

§,47
Ahnan Bağlş ve

Yrd.; 5,75

Vergi Gelirlefi;
3,93

l3

D Teş.ve Mülk.Gelirleri

tr 36,47
Fa

iltoa

n

Diğer Gelarler;
46,51

Sermaye Gelirleri;
7 ,34



Gelir Bütcesi Gerçekleşmesi

ı2021Mali yılı gider bütçesini ekonomik sınrflandırma diDeyinde incelediğimizde, gerçekleşen bütçe
giderlerinin 2.894.8l 5,50 TL ile oh l 3,35'ini Personel Giderleri, 380.530,50 TL i|e Yo l ,75'ini SGK
Devlet Primi Giderleri, 8.078.813,39 TL ileVo 3'1,27'si MaI ve Hizrnet Alım Giderleri, 1.309.041,00
TL ile q/o 6,04'ünü Faiz Giderleri, 329.885,58 TL ile %1,52'sini Cari Transferler, 8.649.344,59 TL ile
% 39,89'unu Sermaye Giderlen, 38.768,79 TL ile %o 0,1 8'ini Sermaye Transferleri, oluştrırmakladır.
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Sayın Meclis Uyelerimiz;

Yukanda detaylı bir şekilde tablolarla açıkladığımız Belediyemiz gelir ve giderlerini kiliimler
ve birimler itibari ile bilgisayar ortamında kesin hesap cetvelinden alınarak bilgilerinize sunulmuştur.

2021 Mali yılı Belediyemiz Gelir - Gider kesin hesaplannın Mali Yönetim ve Bütçe disiplinine
uygun olarak Hizmetlerin etkin verimli yiirütiilınesi amaç edinilmiş olup; Belediyemiz personeli olarak
üstün bir gayret özveri ve koordineli biı ekip çahşması yaptığımız inancında olarak Beledİyemiz ve

ilçemiz için gelirleri yerinde ve zamanrnda tahsil ederek Belediyemizin menfaatini gözetip, giderleri
hak sahiplerine ödeyerek Belediyemizin saygınlığı korunarak, bu görevleri diirüst ve adilane bir

şekilde yerine getirmiş olmanın inancında olup;

Saygılar sunarak teşekkür edenm
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EKLER:

MALi HİZMETLER BiRİM YöNETİCİSİNiN nByıNı

Mali hiznıetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğiinü, kamu kaynaklarınıı akili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullamlmasrnı temin etmek
üzere iç kontrol siireçlerinin işletildiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşiince ve önerilerimin
zamanrnda üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Idaremizin 2021 Faaliyel raponınıın " Mali Bilgiler " böliimünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam doğru olduğıınu teyit ederim.

ÇEK
er Müdürü

iç xoxrRoı, GüvENcE BEvANI

Mustafa CEYLAN
Yrd.

l5

Beledi eB
lsl

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için daire 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 dilzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde siireç kontroliintin etkiı olarak
uygulandığını bildiriıim.

Bu güvence, haıcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, ile
Sayıştay raporlan gibi bilgim düilinde hususlara dayanmaltadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zaıar veren herhangi bir husus hakkrıda bilgim
olmadığmr beyan ederim.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, belediye faaliyet ve hizmetlerinin,
belediyemiz intemet sitesi, sosyal medya mecra|an, haber portalları, ulusal ve yerel gazeteler ile
diğer medya mecralannda tanıtılmasını sağlıyoruz. Bayat Belediyesi ve Belediye Başkanımız Ekrem
[rl.nü ile ilgili yerel ve ulusal basında yer alan haberlerin günlük takibini yaparak, gazete ve basında
yer alan haberleri web sayfamızda ve bilgisayanmızda arşivliyoruz. Aynca" belediyemiz..tarafından
diizenlenen tiim programlann takibini sağlayan ve Belediye Başkanımız Ekem UNLU'nün
çahşmalarınr da takip eden fotoğra{lar basın birimimizde yer almaktadır.

Fotoğraf Çekimi ile birlikte haber yazım1 yazı|an habei il ve ilçe basınına mail olarak
gönderme, Belediyemize ait Web sayfasının haber akışını diizenleme, Meclis toplantılannrn web
sitesi ve sosyal medya hesaplanndan yayın|anması, İhaüe ilanüannın web sayfası tizerinden
yayırılanması, yapılan çalışmalar, programlar, ziyaretler, ziyaretçiler, ödül törenleri, açıhş
programlan, dini ve milli bayramlan kapsayan programlar yerinde takip edilerek yapılan etkinlikleri
sosyal medya hesabı ve basın yaym organlannca yayınlanmasını sağlamaktayız.

Belediyemizin Bilgi İşlem Biriminin yönetim ve organizasyonu da müdürlüğiirntizce takip
edilmektedir.

Belediyemiz Hukuk İşleri Birimi de müdiirlüğiiıniiz bilnyesinde bulunmakta olup, tiim hukuk
dosyalan müdiirlüğiimiiz tarafindan takip edilmektedir.

Veyis ÇAKIR
Basın Yayın ve Halkta İlişkiler Müdiirü

Basln Yayln Vğ Halkla ilişkiler Müdür|üğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu sayfa 2
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Bilgi lşlem Birimi

Dış ilişkiler

İnsan Kaynakları ve
Eğitim

Kültür ve Sosyal lşler

Sosyal Yardım İşleri

Hukuk İşleri Birimi

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü



ı_ GENEL B|LGıLER

Basın Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğünin yetki, görev ve sorumlulukları
02.12.2021 tarihli ve 99 sayılı "Basln Yayln ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir-

- Yazılı ve görsel basında Bayat Belediyesi ile ilgili çıkan günlük haber ve yorumları
takip etmek.

- Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler,
te|evizyonlar, radyolar gibi) iletişimini sağlamak.

- Belediyenin yapmıs olduğu sosyal ve kültürel etkinlikler ile diğer faaliyet ve
hizmetlerini kamuoyunu duyurmak maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın
bildirileri ile bilgilendirmek.

- Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile i|gili kitap-broşür gibi yayınlar hazırlamak
_ Belediye ve başkan|ığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak
- Basın bültenlerinin arşivlenmesini yapmak
- Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekim|eri yapmak veya yaptırmak. Elde

edilen materyalleri arşivlemek ve ihtiyaç duyan birimlerin kullanımına sunmak.
- Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını

sağlamak.
_ Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriy|e ilgili görüş ve düşüncelerini

tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.
- Servisin faaIiyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirlemek

ve temini için gerekli islemleri yapmak.
- Servis adına gelen bütün evrakları teslim almak ve gecikmeye mahal vermeyecek

sürede gelen evrak kayıt defterine kayıtlarını gerçek|eştirmek.
- Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale islerini yapmak

ve gelen belgelerin önceki belgeler ve dosyalar|a bağlantısını kurarak dosyalama işlemini
yapmak.

- Öncelik sırasına göre kurum içi, kurumlar arası ve diğer yazışmalarını yapmak ve
takip etmek. Karar ve yazıların örneklerini çıkararak mevzuata uygun arşivlemek.

_ Başkanlık Makamı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata
uygun olarak be|ediyenin basın yayın ve halkla iliskiler kapsamında yer alan etkin|iklerini,
değişen koşul|ara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak,
onaylanmış seçenekleri, ilgili birimleri koordine ederek uygulamak.

_ Belediye birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetler çerçevesinde; açılış, temel
atma, tören ve vb. organizasyonlar düzenleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar
olmasını, faaliyetlere katılımını sağlamak.

- Belediyenin diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlanyla ortaklaşa
gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması.

_ Belediye hizmetlerinin tanıt|ml amaçlı gazete, dergi vb. yayln organlarına ilan

verilebilir.

ı

Basln Yay|n ve Ha|kla ilişkiler Müdürlüğü 202,| Yllı Faaliyet Raporu sayfa /ı

A. Yetki, Görev ve SorumluIuklar

Yönetmelikle Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne;

l



- Belediye hizmetlerinin tanıtımı amaçlı Broşür, Vinil, Afiş, Bilboard, vb. baskı, askı ve
çoğaltımını yapmak.

- C|MER Cumhurbaşkanhğı İletişim Merkezi başvuru işlemlerinin takibi.
- İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgi|endirmek,

halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel

çalışmalara katılma|arını sağlamak amacıyla;
. Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize

etmek
ıEl ilanı, broşür, afiş, kitap, dergi, kitapçık, günün teknolojik koşullarına uygun bu

çalışmaların ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına,
meslek kuruluşlanna, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, ve başkanlıkça uygun
görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluslarıyla birlikte
proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu gruplann ihtiyaç duyduklan her türlü lojistik desteği
vermek.

şeklinde ifade edilmiştir

B. ldareye llişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Basın Yayln ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Belediye Binasının 1. katında
bulunmaktadır. Müdürlüğümüz yaklaşık 10 m2 lik fiziksel alan kullanarak Belediyemize bağlı
tüm birimlere hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı

Basın Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğümüz Kurum organizasyon yapısında
Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışır. Müdürlüğümüz bir müdür ve bir ilan memuru ile
hizmet Ve faaliyetlerini yürütmektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Basın yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğü hizmetlerinde kullandığı bi|gi ve teknoloji

kaynaklan aşağıda gösterilmiştir.

YMlcl

c

1

1
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TELSIZ TELEFON

CEP TELEFONU

LAPToP

KAMERA (DVR)

KAMERAAYAĞ|

sERVER

QNAP YEDEKLEME clHAzl

GüVENLlK DUVAR|

GiGABiT swicH

METRO |NTERNET MODEM

VOlP TELEFON MODEM

4- İnsan Kaynaktarı

Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğünde bir müdür ve bir ilan

memuru ile hizmet ve faaliyet|erini yürütmektedir. Personelin eğitim durumu, yaş ve hizmet

süresiyle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Unvan

Müdür

Eğitim Durumu Yaş Hizmet
Süresi

20işçi

Yüksek Lisans 37 12
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5- SunuIan Hizmetler

Basında Bayat

Bayat'ın değişen çehresi ve fiziksel değişimi gibi nedenler ilçeyi bir cazibe merkezi
höline getirirken, yaptığımız düzenli çalışmalarla da ulusal ve yerel medyanın ilgi odağı
haline gelmiştir. Belediyenin faaliyetleriyle birlikte birçok alanda baştan başa değişim
gösteren ilçe, vatandaşların yaşam sürme tercihini Bayat'tan yana kullanmalar|nı sağlarken
demografik yapının farklılaşması yeni ihtiyaçlan ve belediyenin yeni çalışmalarını ortaya
çıkarmıştır. Basın Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğü olarak; Bayat'ın değişiminin ve bu
değişimde belediye ça|ışmalarının etkisinin kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması ve
ilçenin tanıtılması için ulusal ve yerel basına servis edilen haber metni.ve görsellerin tİtizlikle
hİzır|anmasını sağlamaktayız. Belediye Başkanımız Ekrem ÜNLÜ'nün çalışmalar| ve
belediyedeki tüm birimlerin faaliyetlerinin ulusal ve yerel baslnda yer alması için çalışmalar
ve projeler yürütüyor, her yıl yerel basın ve sosyal medya da yer alan haber oranımızın
artması için farklı ve daha zengin içerikli programlar oluşturuyoruz. Yapılan çalışmalar
neticesinde, dönem içerisinde ulusal ve yerel basında yer alan haber oranımızı artlrmak için
gerekli çalışmaları yapmaktayız.

llçedeki vatandaşların belediye hizmet ve faaliyetlerinden haberdar olması
konusunda daha geniş bir çalışma yapmak adına yerel basın organları aracılığıyla daha
geniş kitlelere hitap etmektedir. Yerel basında yer alan haberler ve fotoğ rafla rın görselleri
yine birimimizce sağlanmaktadır. Yerel basınla iletişim, basın mensuplarıyla kuruIan ilişkiler,
belediye faaliyet, hizmet ve amaçlarının ilçe ve çevre ilçelerin vatandaşları tarafından daha
iyi anlaşılması adına verilen duyurular Basın Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğümüzce
hazır|anarak yerel basına aktanlmaktadır. Bu kapsamda her yıl artan yerel basında yer alan
haber oranımız bu yıl da belirli oranda artmıştır.

En etkili ve gözde iletişim araçlarından biri olan sosyal medyayı, toplumu

çalışmalarımız hakkında bilgilendirebilmek için en iyi şekilde kullanıyoruz. Gerektiğinde
belediye faaliyetleriyle alakalı bilgi metinleri, video ve tasarımlar hazırlanarak televizyon ve
radyo kanallarına u|aştırılmakta, faa|iyetlerimizin ulusal ve yerel çapta vatandaşlara doğru
bir şekilde aktarımı sağlanmaktadır.

WEB Portallarında Bayat

Bilim ve teknolojinin gelişimi, insanların modern yaşamın hızına ayak uydurma

çabaları, iletişim araçlarının çoğalması ve taşınabilir aygıtların kullanımının yaygınlığı
İnternet haberciliğinin son dönemde revaçta olmasını sağlamaktadır. Bayat Belediyesi
olarak biz de haberciliğin ve okurların internet ortamındaki iletişim alanlarına ve haber
sitelerine yönelmesiyle hizmetlerimizin tanltıml için WEB portallarının kullanlmını artlrdık.
Ulusal ve yerel birçok gazetenin haber siteleri ile internet haber sitelerinde yayınlanmak
üzere haber metin ve görselleri basın birimimizce hazırlanmakta ve bu haberlerin
yayınlanması için uIusal-yerel basın mensuplanyla iletişim halindeyiz.

Bas|n Yayln Vo Halkta ilişkilef Müdür|üğü 2021 Ylh Faaliyet Raporu
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Özel Proje ve Tanıtımlar

Bayat'ın çehresini değiştiren belediyemiz, al§apı çalışmalarının yanı sıra, kültür,
sanat, eğitim ve spor faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Bu kapsamda, Basın Yayın ve
Halkla llişkiler Müdüflüğü olarak bu faa|iyetlerin ulusal çapta tanıtı|ması için gerekli duyuru
ve çalışmalar yapılmaktadır.

Sosyal tedya

Basln Yayın ve Halkla llişkiler Müdürlüğümüz taraflndan, belediyemizin resmi
sosyal medya hesaplan yönetilmektedir.

- facebook.com/Bayatbelediyesi/
- facebook. com/Sayfa/BayatBelediyeBaşkanlığı
- twitter.com/Bayatbelediyesi/
- instag ram.com/Bayatbelediyesi/
- youtube.com/user/Bayatbeled iyesi

lnteraktif alanda kullanıcı destek faaliyetleri yürütülerek kullandığımız sosya| medya
hesaplarımız, sosyal ağlardan belediyeye ulaşmak isteyen vatandaş|ar için iIk irtibat noktası
olmaktadır. Sosyal medya kullanımı sayesinde, ağlar üzerinden duyuru ile bilgilendirmenin
ötesinde, vatandaş|arla birebir iletişime geçerek talep, öneri ve şik5yetlerini iletmelerine
imkön sağladık.

Sosyal ve kültürel etkinlikler, pğeler, açılışlar ve belediyemiz ile ilgili haberler sosyal
medya hesaplarında paylaşılarak, vatandaşların daha kısa zamanda bu bilgilerden
haberdar olması sağlanmaktadır. Belediyenin hizmet ve faaliyetlerinin hızlı bir şekilde
duyurulmasıyla beraber, takipçilerden gelen istek ve düşüncelerle kurum ve hizmetler daha
seri geliştirilmektedir. Kullanıcı topluluğunun sağhklı büyümesi sağlanarak, kullanıcı
gruplanndaki tartışmalara yapıcı bir şekilde yön verilmektedir.

WEB Portallarımız

www.corumbayat.bel.tr Kurumsal web sitemiz, vatandaşlarımızın sitemizde aradıklarına
daha kolay ulaşabilmeleri için, ku|lanıcı dostu interaktif bir ara yüzle hizmet vermektedir.

Sitemizin güncellenmesi ve takibi bu yıl da sıkı bir şekilde devam etmiştir. Belediyemizin
faaliyetler ve pğeleri ile ilgili haber, duyuru ve yazılar tarafımızdan anllk olarak yaylna

alınmaKa ve ziyaretçilerimize her an canlı ve güncel bilgi sunulmaktadır.

Basln Yayln ve Halkta ilişkiler Müdürlüğü 202,| Ylh Faaliyet Raporu sayfa 8
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NB iı_ci ve
DEGERLENDİRMELER

A. Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Pğe Bilgileri

Bayat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünün 2o21 ytl faaliyetleri

aşağıda listelenmiştir.

- 01 Ocak 2021 itibariyle bütün gazetelerin ve ajansların mail, telefon ve faks
numaraları güncellenerek haber akışı sağlanmıştır.

- Basın kuruluşlarında belediyemize yönelik haber ve yorumlar takip edilerek,
arşivlenmesi sağlanarak, web sayfasında yayınlanmıştır.

- Yerel ve Ulusal internet gazetelerinde haberlerin yayınlanması sağlanmıştır.
- Belediye hizmetleri ile diğer gerekli duyuru, ihale ilanı, meclis kararları ve haberler

konusunda Web sitemizin güncel tutulması sağlanmıştır.
- Tüm birimlerle koordineli olarak irtibat kurulup, Belediye hizmetleri ve diğer

çalışmaları, Belediyemize ait sosyal medya hesaplarından yayınlanarak güncel tutulması
sağlanmıştır.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyet ve Proje Bilgileri bölümünde performans değerlendirmesine ilişkin bilgiler
verilmiştir.

ll- FAALİyerı_ene iı-İşxi
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TEMizı-iK işı-nni ıa ü»ünlüĞü
202| Y|Ll ÇALIŞMALARI

MUDURLUGUMUZE BAGLI BIRIMLER

l- Zabıta Amirliği
2- itfaiye Çaıı.ışluğu
3- Su ve Kanalizasyon İşleri
4- Alt Yapı ve Üst Yapım işleri
5- Temizlik İşleri
6- Bakım ve Onanm Kademeleri
7- UlaştırmaHizmetleri

1-Af,TYAPI çALIŞMALARI
1.1_ KiLiTLi PARKE TAŞ| DöŞEMELERi

l- -Yeni Mahatte
2- Tepebayat Mahallesi
3- Yan*çu Mahallesi
4- Kayabaşı Mahallesi
5- Dere Mahalle

Toplam 7.204 m2 Yeni Kiliıli Parke Taş Döşeme işi, 2.045 metre bordü döşeme işi, renkli 800 m2

rambo taşı döşeme işi, 1.620 Kilitli Parke Taş Tamirat hizmeti yapıldı.

1.2_ sU Hlz ERI

Meycut tatlı su çeşmelerimiz yeni yllda tadilat ve bak-ımları yapıldı.
Günlük şehiı şebeke ishale hattında oluşan anzalaı günü birlik yapıldı.
Yükek hassasiyetli su kayıp-kaçak bulma cihazı alındı. Alınan cihazla berabeı kayıp kaçak tespit

çalışmalarımız yapılmış olup, tespit edilen arızalar nokta işlemler yapıImışnı.
4- Düzenli olarak şehir ishale hattımıza ve tatlı su hattlmıza bağlı su depolarımızda klorlama

faaIiyetlerimiz yiirütülmüştiir.
5- Çerkeş mevkii, tatlı su ishale hattı düzenleme, temizleme ve su çoğaltma çalışmalan yapıldı. 200 metre

100'lük yeni ishale hattı yapımı tamamlandı.
6- Karatepe Gülleyik Su ishale hattımızdan, Kurtdede mevkii 700 metre 40'lık yeni ishale hattı yapıldı.
7- Yatukcu Mahallesi Çaltı Mevkii 300 metre 63'lük ishale hattü yenileme çalışması tamamlandl.

8- Yaı.uz Caddesi 150 metıe 63'lük ishale hattü yenileme çalışması yapıldı.
9- Yeni su abonelerimizin su sayaçlannın montajları yapıldı. Aıızalanan su sayaçlannın yenilennıe ve

değişim çaIışmalaıı yapıldı.
t0- Tepebayat Mahallesi kızılylgın mevkii 200 metıe 32 'lik yeni ishale hattü yapıml tamamlandl.
1t- Yeni Mahalle Ören Sokak 200 metre 20'lik yeni ishale hattı yapımı tamamlandı.
12- Su ishale hattında ıneydana gelen arızalarda 40 adet kolay tamir kelepçesi kullanıldı.

1.3- KANALlzAsYoN ALI sMALARI

l_
2-
3-

c

1-Günlük şehir şebeke kanalizasyon hattında oluşan arızalar günü birlik yapıldı
2-Yağmur su},rı hatlarında oluşan arızalaı günii biılik yapıldı.

yapıldı
Atık su tamir ve yeni hat döşerne çalışmalaflnda toplanr l620 metre attk su boru döşeme çalışması
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2- INŞAAT VE TADILAT ÇALIŞMALARI

1-Belediyemiz Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, Bostancı ve Kamiller yolundaki 5 Km alanda Lıımlama çalışması
tamamlandl.
2-İlçemiz Mahallelerinde her yıl düzenli olaıak yapılan stabilize yol L-umlama çalışmaları yapıldı.

2.2-KUM ocAGI ÇALlŞMALARl

20l2 yılında faaliyete geçen tesisin günlük üretim kapasitesi 1.000 m3 dür, Bakım ve onanmlan düzenli
olalak yapllmaktadır.

2.3- TlK U ARITMA TEsl
10 Bin kişi kapasiteli ahk Su antma tesisi 202l yılında hizmete devam etti.

2..ı-DERE MAHALLE ELBiZ DEREsi
İlçemiz Dere Mahalle içerisinde bulunan Elbiz deresi temizliği diizerıli olarak yapılmaktadıı

2.5-KAPALl sEBzE PAZARI
Belediyemize ait 700 m2 kapalı alana sahip sebze pazarımız hizmetine devam etti

2.6_BUĞDAY PAzARl

1.750 m2 alanda; bağımsız bölüm l3 adet l5 nr2, bay-bayan ve engelli WC sahip olan buğday
pazanmız 202| yIında laaliyeıine devam etti.

2.7-YüKSEK öĞntNiı.r RENcl M lsAFlRHANESI

ilçemizde bulunan Türbeler her yl düzenli olaıak tadilat ve düzenleme çalışmalan yapılmaktadır
Kurtdede Türbesi iç ve dış cephe boyama çalışması ve çeııe bordür düzenlemesi yapılmışnr.

3

2.1YENi YOL AclMt. DOLGtJ vE Kt]MLAMA cALlŞMALARI

Bayat Belediyesine ait Yeni Mahalte Çandın Caddeşinde bulunan diikkanlar, belediyemiz tarafından
tamir ve tadilah tamam|aııarak 2020-202l eğitim ylında kullanılacak şekilde hazır hale getiildi.2021-2022
hizmet vermeye başlandı. Belediye Otel ve misafırhanemizi yüksek okul öğrencilerimizin hizmetine
sunulmuşfuı. 2021-2022 yıl,ı öSetim döneminde 23 kız öğrenci ve 22 erkek öğrenciye konaklama imkanı
sağlanılmıştlı.

2.8-KIZSİVRi TADiLATı

Kızsir,ri eski verici binası ve çewesinde iç ve dış boyama, düzenleme, tami-r ve tadilat çalüşması yapıldı.

2.9_GÜNEŞ ENERJi SİSTEMİ (GEs)

Güneş Enerji Sistemi (GES) 5.200.000 TL. Yatrım bedeli ile hizmete açılnüşhr, 2021 ylında hizmet
vermeye devam etti.

2.10-TÜRBE DÜZENLEME vE TADiLAT CALıSMALARt



3_ sosYAL HIZMETLER

3.1-1HTlYAc SAHlPLERlNlN YANlNDA oLDUK
Belediyemiz tarafından her yıl düzenli olarak yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 250 adet lamazan

kolisi yardımı yapıldı.

3..1-A§URE DA(-;tTlMI YAPILDI
Bayat Belediyesi tarafından sosyal faaliyetlel kapsamında Bayat halkına Muharrem Ayının

maneviyatını yaşatmak için Cuma Namazı çıkışında İlçemizdeki tiirn camilerde Aşuıe dağıtımı yapıldı

].5-PAZARDA BEREKET DUAsl
Bayat Belediye Başkanlığı tarafından her hafta Cuma giinü kurulan halk pazarında alış-veriş

baŞlamadan önçe ıopluca bereket duası yapılmaktadır.

J.6_SEHiR ici stnvis HizMETLERi
1 Adet l7 kişi kapasiteli Ford transit ve l Adeı l0 kişi kapasiteli Ford tansit Miıübüs servis bu servıs

araçlarımız ile düzenli olarak şehiı içi ulaşımı sağlanmalladır. 5 Durak ile hizmet vermelcteyiz.

3.7-65 YAsÜSTÜ VATANDASL ARlMlZA EVINDE HlZMET
Covid_l9 pandemi sürecinde Belediyemiz Zabıta Ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşlanmız her tiirlü islek

ve talepleri karşılandı.

3.8_BELEDİYE sPoR Kl]1,1]Bt]
Toplamda 40 futbolcuya sahip Amatör futbol takımı futbol takımı kurulmuş olup, faaliyetlerine devam

etmektedir. Bayat Belediye Gençlik Spor Kulübünün lig tescil ücreti, lisans ücIeti, malzeme Ve teçhizat üÇreti Ve

ulaşım hizmetleri belediyemiz tarafından kaışılanmıştıı.

3.9-oKULLAR BELEDiYE DEsTEĞiY LE HAYAT BULUYOR
Bayat melkezde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlt okullanmızın bahçe, kilit parke, bordur, su ve

kanalizasyon ve çeırç temizliği gibi konularda belediye ekiplerimizce bakım onarım desteği verildi.

3.10-SANATTA DA Biz vARtz
Güzel ilçemizin tarihi ve tabii güzellikleri Belediyemiz tarafından Rolyefbir tablo formunda

yaptünlmıştır. Bu sayede sahip olduğumuz tabii ve tarihi değerlerimiz İlçemizde, Ülkçmizde ve yun dışında

çahşan gurbetçilerimiz sayesinde dünyaya teşhir editmekedir.

J.1l-BE DiYE iLE MAHALLE MUHTA PLANTILAR| DEVAM EDiYOR
Belediye Başkanımız Ekem UNL Mahalle muhıarları ile yaptığı toplantıda muhtalların görev

alanlannın önemi, Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta Hizmetleri ve çalışmaları gibi konulaıa yer verildi
Toplantı[aı düzeııli olarak yapılmaktadır.

3.12-BAYAT,TA KURBANt,tKt,AR sAĞLıK KONTR LUNDEN GECTI
Bayat Belediyesi Veterineılik Hizmetleri yaklaşan Kurban Balramı öncesi ilçedeki kurbanlık

hawaı an sağlık kontrotünden geçirdi. Yapılan kontrollerde hayvanlar sağlık durumlan ve gebelik durumları
kontrol edildi.

3.13-15 TEMMUz PROGRAM LARI
l5 Teııııruz programları düzenli olarak yapılınaktadır

3.2-KANDiLLERDE LoKUM iKRAMI YAPıLDI
Bayat Belediyesi taıafından sosyal faaliyetler kapsamında Bayat halkına kandilleıde maneviyatını

yaşatmak için İlçemizdeki tiim camilerde lokum dağıtımı yapıldı.

3.1 4-soKAK HAYVANLAR|NA DESTEK
Bayat Belediyesi otarak beslenme noktaları oluşturduk. BesIenme noktaları takip edilerek diizeııli olarak

mama Ve günlük toplanan ekmek ve yemek atıklaıı bırakarak can dostlanmızı besliyoruz. Yarah ve tedayiye
muhtaç olan sokak hayvanlarımızı veteriıer hekimimiz kontrolünde tedavileri ve takibi yapılmalladır.
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3.I5-GIYsl BANKAsl
İlçe merkezi ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlaıımızın kullanmadıkları giysiler tsayat Belediyesi

giysi bankamızda toplanmıştır. Toplanan bu giysiler yıkama ve ütüleme faaliyetleri tamamlanarak ihtiyaç sahibi
vatandaşlanmıza bir mağaza düzeninde kullanımlaıına sunulmuştur. Bu hizmetten 202l yılında 605
Vatandaşımız 2.787 parça giysi alımı yaparak faydalanmıştıı.

3.1 6-cENAZE HlzMETLERİ
İlçemiz merkez ve köylerinde vefat eden vatandaşlaımızın cenaze nakil işlemleri belediye cenaze

taşıma alaclmlz vasütasıyla geIçeldeştiİilmiştif. ilçe merkezimizde cenaze yıkama araclmız hizmet Vermeye
devam etmekedir. Yine ilçe merkezimizde cenaze evlerine masa, sandalye ve taziye çadır hizmetleri
sağlanmIştlr.

3.17-iŞ sAĞLıGı GüvENLiĞi EĞiTiMi
29.|2.20|2 taıih ve 285l2 sayılı resıni gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Yönetmeliği gereği, işçi personelimize iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzman ekipleri taıafında verilmiştir

4-PARKVE BAHçE İşıEnİ

l- Millet Bahçesi yapıldı.
2- Atıf Hoca Parkü
3- Şehit Cemal Ünlü Paıkı
4- Muh§in Yazlcıoğlu Parkü.
5- Prof.Dr.Necmettin Erbakan Paıkı
6- Fuzuli Paıkı
7- Dede Korkut Parkı
8- l 5 Temmuz Demokmsi Şehitteri parkı
9-Emiı Bey parkı.
1O-Alpaslan Türkeş Parkı yapıldı.
11-Şehit Nevzat Elgün parkı.
l2-Şehit Yal:up Kozan Parkı
l3-Şehit o§man Aİslan parkı
1 4-Adnan Mendeıes Parkr.
l5-Aile Çay Bahçesi
l6-Ak Topraklık Parkı

Çocuk o1un bahçeleri bahar temizliği adı altında halkın iyi hizmet alabilmesi için parkları ve oyın
bahçeteri genel bir bakım ve onarımdan geçirildi. Tepebayat Mahallesi Alpaslan Tiirkeş Parkımız sil baştan
yapılalak hizmete sunulmuşfur. Dere Mahalle Emiı Bey Parkımızın kınlan kaydııak ve salıncakları yenileri ile
değiştirilmiştir.

,ı.2-MEzARLIK DÜZENLEME cALlsMALARl
Belediyemize bağlı mezarhklarda Belediyemiz ekipleri tarafından genel temizlik, düzenleme ve fidan

dikme çalışmaları tamamlandı. Mezarlık içerisindeki ara yollar kilitli paıke taşı ile döşendi.

4.J_FIDAN DlKME CALISMALAR|
İlçe genelin de 2.500 adet çam fidesi-çınar agaçı-ıhlamur-dut-çınar ve park bitkileri dikim çalışması

4.1-PARK BAKlM VE TADiLATLAR|

yapıldı.
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J.J-RE Ft]J ALl NıALAR| HIZLA st RUY R
Belediyemiz taratından şehir girişi duble yol ona refiij çalışmalarına önem vcrilJyor. i!çemızde hulunan

reliijlara belediyemiz taıa[ından temin edilen çiçekler dikildi.

,ı.5-ÇicEK Di KiM ÇALIŞMALARı
Zabıta Amiıliği bünyesinde ilçede bulunan park, bahçe, orta refij, cadde ve adalarda düzenlenme

programı kapsamında hazırlanan çiçeklendirme ça[ışmalarında mevsimlik çiçek dikildi.

5.1-KATl ATlK ToPLAMA
Düzenli olarak ilçe merkezinde oluşan katı atıklar toplanarak hizmet verildi. 202l Yılında 969.850 kg

çöp ( evsel atık )ıoplanmış ve İskilip kat| atık transfel istasyonuna nakli sağlanmıştır, İskilip katı atık transfer
istasyonunda toplanan atıklaı Çorum katı ahk bertaraf iştasyonuna götürülerek geri dönüşüm işlemleri
gerçekl€ştirilmektedir.

5.2_GENEL TEMtzLlK
İlçe merkezi cadde ve sokaklarında günlük temizlik çalışmalan yapıldı. İlçemize bağlı Mahallelerimizde

periyodik olarak temizlik çalışmalan yapıldı. Her Cuma akşamı sebze pazarı temizliği pazarın kapanmasından
§orra temizlil ekiplerimiz tarafindan yapılmaktadır. İlçe merkez sokakJarımız belli periyotlarla yol süpürme
makinesi tarafından süpürülmektedt.

5.3-CADDE VE soKAKLAR| YIKAMA CALISMALARI
İlçemizdeki cadde ve sokakları belirli dönemlerde periyodik olarak itfaiye araçlarımız ve su

tankerlerimiz ile ykama işleri yapüldı.

5.4_HASARA VE Si EKLE MÜCADELE
ilçe genelinde ilaçlama faaliyeti yürüten belediye ekipleri, açık ve kapah alanlarda sinek, böcek başta

olınak üzere diğer haşerelere karşı mücadele başlattı. Bayatlıların daha sağlıklı ve ıahat biı yaz sezonu
geçirebilmeleri için kolları sıvayan Bayat Belediyesi, siwisinek, karasinek larva ve uçkurılanna karşı mücadele
etmek amacıyla ilaçlama ekibi kurdu.

5.s-CoviD-l9 ViRÜs ENE KARSI MUcArrELE

Bayat Belediyesi olarak, başta cami Ve bütiin ibadeıhanelerde, ihtiyaç dululan kamu alanlarına, parldal
ve çocuk oyın grupları gibi insanlann toplu bulunduklaıı alanlarda, dezenfeke çalışmaları yapıldı. Bu salgını
önleme kapsamın da personelimize maske, eldiven ve korulucu elbise temin edilmiştiı. Sebze pazarında
Vatandaşlaflmüza maske dağıtımı yapülmüşttr.

5.7-KATı ATIK TRANsFER iSTASYONU
İlçemize Katı Atük Transfer Merkezi oluştu.mak için Çe\.re Şehircilik ve lklim Değişikliği

Müdiirlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak, Bayat ilçe merkezinde Mektebin çiftliği mevkiinde katı atık transfer
yeri oluşturmak için gerekli yazışmalaı başlatılnıştu. En kısa zamanda katı atık tran§feı istasyonu ilçemize
kazandırmay hedefl iyoruz.

5.8-KATı ATıK TRANsFER ARAcl
ilçemizde toplanan Katl Atıkların Çorum Katı Atlk BertaIaf İstasyonuna tıansferini sağlamak amacıyla

Çewe Şehiıcilik ve iklim Değişikliği Bakanlığından bir(l) adet katı atık transfer araçı talebinde bulunuIdu.

il
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5-TEMİzLİK HİZMETLERİ

5.6-cÖP KONTEYNER
Çöp konteyrıeı bakım ve onaıım hizmetleri yakından takip edilmekte olup arızalı çöp konteyrıerleri

onanlmaktadır. Kullanım örnriinü tamamlayan çöp konte).rıellerimiz yenisi ile değiştirilmektedir.



6-ARAÇ ALIMI

1-TraktöI 2021 model New Holland marka 90 beygiı klima-Kabinli
2-Ekim Makinesi, 16 sııalı, asılıı ve çekilir tip pistonlu
3-4 Sırah l6'lı ekzantirik standart pulluk
4-13 Ayaklı çekme yaylı kiiltiivatör

7-ARAç BAKIM VE oNARIM
Belediyemiz envanterinde bulunan tüm aracalar için cumartesi günleri haftahk bakım günü

oluşturulmuştur. Bu baklm gününde araçlarımızın genel kontrolleıi, yağlamaları, arza lespitleri ve onanm
işlemleri yapılmıştır. Bu sayede araç onartm masraflartmız düşürülerek araçlarımızın daha uzun ömür]ü

kullanılması hedeflenmektedfu. Muhtelif araçlarln tamir ve bakımları yapılmlştır.

B- iTFAiyE çAvuşLuĞu
202l yılı içerisinde itfaiye ekibimiz tarafından 27 adet yangına rnüdahale edilmiştiı. Bu yangınlanmızda

can kaybı yaşanmamışnr. 8 Adet resmi kurum, l5 adet mesken baca temizleme faaliyeti yapılmışnr. l22 adet
kanalizasyon arızasına itfaiye ile su ırırularak müdahale edilmiştir, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlaıı
kapsamında 5 adet itfaiye raporu düzenlenmiştir, l16 Adet itfaiye ile su doldurma, alış asma, kapı açma, ağaç
kesim, yol yıkama vb faaliyetler icra edilmiştir.l2 Adet resmi ve özel kurumlalla ortak tatbikat düzenlerımiştir.

5.9_cÖP ToPLAMA ARAc BAKIMLARl
Çöp toplanıa kaıııyonlarımızın bakın,ı ve temizlikleri düzenli olarak yapılnrıştır. Görev dönüşü

araçlaıımız yıkanarak yarın ki göreve hazır tutuImuştu..

5.10-KAR YAĞlŞI vE CALtSMALAR
Bölgemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle oluşacak sıktntllarln önlerımesi amacıyla tuzlama

ve küremc çalışmalaıı yapılarak ana arterler ile kaldırımlaı kar ve buzlardan temizlenmiştir. İlçemizde bulunan
okulların eğitim f'aaliyetleri aksamaması için ok-ullanmızı giriş ve bahçelerinde kar ve buzlanmaya karşı
çalışmalar yürütülmüştür, Diyaliz hastalaıımızın evleri jle hastane güzergahlan arasında sıkıntı yaşamamaları
için tuzlama ve kumlaına çalışmalan erken saatlerde tamamlarrmıştır.

5.1ı-KÜL ToPLAMA
İlçe merkezimizde yaşayan vatandaşlanmızın kış döneminde kiillerini boşaltması için özel hazırlanmış

varillel çöp konte)nerlerimizin yanına konulmuşfur. Bu varillerimizde biriten kiiller her gün temizlik
ekiplerimiz tarafından çöp kamyonu veya traktör ile toplarımüşhr.
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9-LAB|TAAMİRLİĞİ

Zabıta Amirliğimizin 202| yı!,ı Faaliyet Raporu, Fiziki Durumu. Personel Sayısı ve yetenekleri,
kullanılan cihaz vb. teçhizatlar ile ilgili bilgiler aşağıya sıralanmıştır,

Belediyemiz Zabıta Amirliğimizin Belediye hizmet binasının giriş kannda bulunmakta olup, bir odadan
oluşmaktadtr.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinde, l Zabna Amiri V. ve 3 Zabıta Görevlisi birlikte çalışmaktadıı

KIrLLAMLAN CiHAZLAR:

Belediyemiz Zabüta Amirliğinde: 2 Adet bilgisayar, 1 adet bilgisayaf yazlclsı,l Adet Tablet 3 adet

çalışma masası, 8 adet misafir kolfuğu, l adet kamera, 2 adet ewak dolabı, 3 adet sehpa bulunmakadır,

Y I_,.RUTULEN FAAIIYET VE ÇALISMALAR

Belediyemiz Zabıta Amiliği olarak Temizlik Hizmetleri, Su Hizmetleri, Kanalizasyon Hizmetleri,
Sıhhi ve Galri Sıhhi İşyeılerine ruhsat verilmesi ve Denetimlerin yapılması,

202l Yılında Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerine toptam 34 Adet Ruhsat verilmiş olup, Umuma Açık, Sıhlıi
ve Gayn Sıhhi işyerlerinin deneıimlen periyodik olarak yapılmışıır. İlçernizde bu|unan l9I fsnaf deneıimi
periyodik olarak 202l ylında yapılmış olup, cezai işlem uygulaması yapılmamıştır.

202l YII-1 vE }rA Rt,HSATI VERiLf\ RLERi

S.No ADI s()\ ADl iŞr,f,Ri ıüNvA],lI sl\l t-l r-AALiYET KoNtistr R.l,.\Ril li
01 Muslatb TLNCAY DEDE Dl]RUM sIHHi ciGER-DöNERci l 1.01.202li0l

Sefdaf ŞAHiN EZCIM PARFUMERI SlllItl PARFÜMERi 22.01.202ll02

.] MehD]ct ÇETiN ÇETiN KUNDURA sıHHi AYAKK ABI TlCARFT 22.01.207ll03
Nt jR HoME
HEDiYELiK EŞYA sIHHi HEDiYELiK EŞYA 28.01.202li04Öıııef Faruk ÇAYlROĞLU

Emine KöRoĞLU KöRoĞLU GiYiM SlHHi DıŞ GiYiM TİcARETi 02.02.202l l05

Ka7ım DiNÇ DiNÇ KUNDURA SlHHi AYAKKABI TiCARET 03,02.202|/06

09 .üJ2.202l /01,7 Yusuf HAMZA VETERiNER KLiNİĞİ slHHi VETERiNER KLiNiĞi

BiSiKLET oNARIMI ] 1.02.202l/081l Erdem TiRYAKi BAŞKENT MOTOR SIHIli

KANAAT ZUCCAClYE s]HHi ZUCCACIYE 12.o2.70zl /o9Ah,net DiNÇ

ÜNLÜ MNi MARKET SIHHi BAKJ({L l5.02.202l /l0l0 Hilmi UNLU

Erdoğan KosE ERDOGAN TiCARET s]HHi KöMüR VB l8.02.202]i l l

AlifsoLMAZ BocAZiÇi TEKEL s IHHi TEKEL URUNLERl l8.02.2021/l2

ARIClLIK BAL 24.o2 .2011 | l3l3 Mahir KABAKCl HiRA ARICILIK

PERA iLETiŞiM SIHH i TELEFoN 0],03,202l/l4l4 Mlny YlldInnr KardcŞlcr Tanm.

09.03.2021ı l5cc]alÇAKIN ÇAKIN TiCARET SlHHl BAKKALiYEl5

slHHi iKiNCi EL EŞYA |,7 -03 .202| l|6l6 Fatüma KEsKiN YÜKSEL PARKE

Hüseyin KARAMEHMET ÇEKiRDEKÇi CRoS slHHi KURUYEMiŞl1

SlI{}ti AYAKK ABI TiCARFT 2,7 .05 .2o2l / 1,3ili Harun BöLüKBAŞ EMRE KUNDURA

HÜsEYiN TiCARET SlHlli iKiNCi EL EŞYA 27.05.202l ]l9l9 Ahmeı KESKiN

0l 06 202lı20Şeh.i DEi]ER DEGERLER MANAVl SlHHi

slHHi BAKKAL 21 .03 .202l l212| Münise tNLÜ

E

F iziKi DURUMU :

PERSONEL :

1.

5.

6.

l l.

l2.

sIHHI

1,7 .03 .202| l1,7

zo.

ÜNLÜ BAKÜAL



Ka»ıil K^BAKCl tiMlR BlLI l\,1 CEP TEt-EroNU 29,09.202l/22s]tlHl

^KsF,Ki 
TicARET Sllllll lllRDAVAT ]9,09,202l 2]]] Akseki Pcırcl Taah,Nak San

l9 1)t) ]ül] ] ] lKAFADAR slHHl KAFETERYA]1 zch,ı GoKTURK

TAKSi VE YoLCU TA5lMA ülı] 1ıl ]l1] l ]jHASTANE TAKS1 slllHl:5 ReceP ÇETlN

AKARYAKlT l9.1 1.202l126BA,t,sAN BAYSAN CAYRl SIHH]

GAYRj slHHi LPC OTOGAZ 19 .1 | .202l l277,I BAYsAN BAYSAN

23.1| 201l, i28
Akseki Peırol
Taah,Nak,san GAYRi SlHHi AKARYAKlT]8 Ahclı |'ctır)l Tiıiıh.Nak.snn

GAYRi SlHHi LPG OTOGAZ ],] I] ]0]1.29Al\ğtl l'ctl()l Ttıtth n-ak san
Aksekipğrol
Taah Nak san

2],l 1,2021 ,30CAYRi sIHHi AKA RY 
^K 

IT]0 IPEK TEKSTlL İPEK TEKSTIL

23,11.202l/3liPEK TEKSTiL CAYRI S]HHI LPC OTOCAZ3ı iPEK TEKsTiL

MARKEl, 23 ll 2o2ll32iPEK TEKsTiL sl1llll]2 iPEK TEKSTİL

TAKSi vE YoLcU TAŞlMA 24 .l l .2ıJ2l /33HUZIJR TAKSi sI}]Hi33 Şeüat üsTüN

28.12.202l 
"34

SlHH i KUYUMCULUKTUNALlLAR KUYUMCULUK
Tt]NALlLAR
KUYUMCULUK]1

202l Yılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kapsamtnda Ga},ıisıbhi işyeri 6 Adel ve Sıtıhi İşyeri 28 adet olmak
i2eıe toplamda 34 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışına
Ruhsatlan denetim ve son kontroll€ri yaptlarak ruhsatlann k€sinleşmesi sağlanmışnr.

2o21 YlLl DENETiMtERi

2O2l ylında diizeıli olarak denetimler yapılmış olup; mahalle arasında büyükbaŞ halıan besleyen kiŞileıe
Kabüatler Kanunu 4l. Madde kapsamında çeweyi kirletmeden dolayı ceza işlemi yapılmıŞtlr. 202l yılında

26 adet ciMER başvurusu gelmiş olup, vaEndaşlartn istek ve talepleri doğrulfusunda bakılarak çözüme
ka!,rışfurulmuştur.

9

s.No
DENETiM YAP|LAN
YERLER DENETiM ZAMANl

cEzA
KoNUsU uYARl cEzA UYG UN

01 PARK VE ÇAY BAHÇE LER| DüZENLi PANDEMi UYGUN

KAHVEHALER UYGUN

FlRlNLAR UYARl

4 MARKETLER DüZENLi DENETiM UYGUN

5 LOKANTALAR DüZENLi PANDEM i UY6UN

KoNAKLAMA TEslsLERl DüZENLi PANDEMi UYGUN

7 MEsiRE ALANLARl DüZENLi PANDEMi UYGUN

8 5EBZE PAZARl DüZENLi DENETiM UYGUN

9 iLÇE EsNAFl (GENEL) DüZENLi DENETiM UYGUN

10. KA5APLAR UYGUN

11. HAwANclLlK YAPANLAR DüzENLi DENETiM
ÇEVRE
KlR LETM E 7 ADET

L2 CiMER BAŞVULAR|

]6.

]9

2. DüZENLi PANDEMi

DüzENLi DENETiM

6.

DüzENLi DENETiM


