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DAYANAK
13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak

yürürlüğe

giren

5393

sayılı

Belediye

kanunun

56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
41.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111
Sayılı

Resmi

gazetede

yayımlanarak

yürürlüğe

giren

,Kamu

İdarelerince hazırlanacak olan faaliyet raporu hakkında yönetmelik
hükümlerine göre hazırlanmıştır.
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I-GENEL BİLGİLER
1.Yetki Görev ve Sorumluluklar
5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuatlara göre Belediye
İdaresinin başı ve Tüzel kişiliğinin temsilcisi durumunda olan Belediye
Başkanının görev ve yetkileri;
-Belediye Teşkilatını sevk ve idare etmek,Belediyenin hak ve
menfaatlerinin korumak görevi ve yetkisi verilmiş olup,Bunun bir sonucu
olarak da bu görevleri yerine getirmekten de sadece Belediye Başkanı
sorumludur.

-Belediye

Başkanı

Devlet

dairelerinde

ve

törenlerde

,yargı

organlarında davalı veya davacı olarak temsil etmek veya vekil tayin etmek
durumunda ve yükümlülüğündedir.
-Belediye Meclisine ve Encümenine Başkanlık etmek,
-Belediyenin Taşınır taşınmaz mallarını idare etmek ,
-Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
-Yetkili organlarının(Belediye Meclis ve Encümeni)kararını almak
şartı ile sözleşmeler yapmak ,
-Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
-Bütçeyi hazırlamak, uygulamak, Bütçede Meclis ve Encümen yetkisi
dışında aktarmalara onay vermek ,
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-5393 ve 657 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Belediye
personelinin atanmasını yapmak,
-Belediye ve Bağlı kuruluşlarını denetlemek ,belediye idaresin en üst
amir ve yöneticisi olarak astları durumunda olan idare hukukunun bir gereği
atayan,bütçeyi hazırlayan ve uygulayan Sicil ,ceza ve mükafat verme
durumunda olan Belediye Başkanının Belediye ve bağlı kuruluşlarının
denetlenmesi hem görevi hem de yetkisine tabi bir sonucudur.
-Şartsız bağışları kabul etmek,
-Belde halkının Huzur, Esenlik,Sağlık ve Mutluluğu için gereken
önlemleri almak.Bu amaçla Belediye Meclisi ve Encümeni tarafından alınan
ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer
yaptırımları uygulamak ,
-Bütçede Temsil ve ağarlıma giderleri ile Yoksul ve muhtaçlar için
ayrılan ödeneği kullanmak,
-Belediye Başkanlarına Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye
Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak
ve yetkileri kullanmak gibi bir genel görev ve yetki verilmiştir.
-Bu hükümler Çerçevesinde Belediye başkanı Sadece 5393 sayılı
Belediye kanunu ile verilen görevleri ile diğer kanunlarla verilen ve
Belediye Meclis ve Encümen kararı gerektirmeyen görevleri de yerine
getirmek zorundadır.

Bütün bu görev yetki ve sorumluluklar dahilinde Belediyemizin 2006
yılı faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.
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2. İdareye İlişkin Genel Bilgiler
a.Fiziksel yapı

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi ,İlçemiz Belediye
meydanındaki Ana hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.
Belediye Hizmet Binamız 6 katlı olup,Giriş
katında; Çözüm Merkezi ve Su tahsilat
veznesi,1 Katta; Zabıta Müdürlüğü,Santral
ve Bina İdare Amirliği,2Katta;Belediye
Başkanlığı,Toplantı Salonu ,Yazı İşleri
Müdürlüğü, Evlendirme memurluğu, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Halkla
İlişkiler Müdürlüğü,3 Katta; Su Tahakkuk
Servisi,
Numarataj
Servisi,
Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü, Makine ikmal
Bürosu, Satın alma Servisi,4 Katta;Mali
Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Vergi Dairesi
Servisi,İcra Takip Servisi,Tahakkuk ve
Tahsilat Servisi, Emlak Servisi, 5.Katta;
Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
müdürlüğü, Meslek yüksek Okulu Danışma
bürosu, arşiv, Park Bahçeler ve mezarlıklar Servisi,6. Katta; Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Hukuk hizmetleri Servisi, Belediye Meclis toplantı Salonu ve
Depo yer almaktadır, Belediyemiz Vizyonuna ve İlçemize yakışır bir hizmet
binasıdır.
Yine Belediyemiz Hal hizmetlerinin yürütüldüğü,
2006 yılında yapılıp hizmete açılan ,Yeni toptancı
Sebze ve meyve Hali müdürlüğü binası

İtfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü İtfaiye Müdürlüğü Hizmet binası,
Veterinerlik hizmetlerinin yürütüldüğü Mezbahane hizmet binası
Belediyemiz Hizmet araçlarının Bakım ve onarımının yapıldığı,
sanayi sitesinde Makine Bakım hizmetleri Atölyesi,
Sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı Belediyemiz Kültür Merkezi,
Yine ada mevkiinde Fen işleri Müdürlüğüne bağlı birimlerin
Malzemelerinin depolandığı bina ile Garaj ve Sera birimlerinden oluşan bir
fiziki yapıya sahiptir.
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22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede
yayımlanan Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.
b-Örgüt yapısı

B A Ş K A N

BAŞKAN YARDIMCISI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK HİZMETLERİ
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER UZMANI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
UZMAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALİZASYON
MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HAL MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediyemizde 1 Başkan Yardımcısı,1 Yazı İşleri Müdürlüğü ,1Fen
İşleri Müdürlüğü ,1İmar İşleri Müdürlüğü, 1Temizlik İşleri Müdürlüğü 1İtfaiye Müdürlüğü ,1Zabıta Amirliği, 1Hesap işleri Müdürlüğü ,1Hal
Müdürlüğü, 1 Personel Müdürlüğü, 1Soğuk Hava Tesisleri Müdürlüğü,
1Tabib, 1Veteriner hekim,1 Hukuk hizmetleri olmak üzere toplam 14 ana
hizmet biriminden oluşmakta ve bu hizmet birimlerine bağlı alt birim ve
şefliklerden oluşmaktadır.
Ana hizmet sınıfından sayılan birimlerden Başkan Yardımcılığı,Yazı
İşleri Müdürlüğü,Personel müdürlüğü,Soğuk hava tesisleri müdürlüğü,ve
Veterinerlik hizmetleri asaleten,Diğer müdürlükler vekaleten görevlendirme
ile, Hukuk hizmetleri ise Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.
22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan
2005/9809sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mahalli İdare birlikleri ve
Belediye ve bağlı kuruluşları norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin karar
gereği ,Belediyemiz Meclisinin 02/10/2006 tarih ve 135 sayılı kararı ile
Norm kadroya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Ancak Danıştay Beşinci
Hukuk dairesinin 8/11/2006 tarih ve 2006/3751 esas sayılı kararı ile norm
kadro düzenlemesine ilişkin Bakanlar kurulu karırının yürütmeyi
durdurmasına kara vermiştir.Bu karardan sonra;
22/Şubat/ 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri
Norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasına ilişkin yönetmelik
gereği;Belediyemiz Meclisinin 05/03/2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile Norm
kadroya uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve Belediyemiz,1Başkan
Yardımcısı, 1 Yazı İşleri Müdürlüğü ,1Fen İşleri Müdürlüğü ,1İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü 1Mali Hizmetler Müdürü,1Temizlik İşleri
Müdürlüğü-1İtfaiye Müdürlüğü ,1Zabıta Müdürü,1Su ve Kanalizasyon
İşleri müdürü ,1Hal Müdürlüğü,1 Plan Proje Müdürü,1Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü,1basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü.,1İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü, olmak üzere toplam 14 ana hizmet birimi ile Sağlık
hizmetleri ve,Hukuk hizmetleri ile bu müdürlüklere bağlı alt birim ve
Şefliklerden oluşan bir örgüt yapısından oluşmaktadır.
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c.Bilgi ve Teknoloji
Belediyemizde hizmet veren bütün Müdürlükler de çalışan
personeller konularında yeterli bilgiye sahip olup, çalışmalar bilgisayar
ortamında yapılmaktadır.Belediyemiz tarafından yapılan bütün hizmetler
hakkındaki bilgiler İnternet ortamında takibi mümkün olmakta olup, Yine
Dilek ve Şikayetlerde internet ortamında değerlendirilerek ilgili birimler
tarafından
sorunların
giderilmesi
sağlanmaktadır.Belediyemiz
personellerinin işe geliş ve gidiş takipleri ,Kamara ve dijital kartlı sistemde
kontrol edilmekte olup,yazılı ve sözlü şikayetlerin , yerinde kamara kayıtları
yapılarak ilgili birimlere iletilmektedir.

d.İnsan Kaynakları
Belediyemizde 2006 yılı içerisinde 8 adet Memur,10 kadrolu işçi,12
muvakkat olmak üzere toplam 22 işçi personel emekli olmak üzere,10
işçimiz 4857 sayılı iş kanunun 25 maddesi e)fıkrası gereği iş akdi fesih
edilmiş,2 işçimiz ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
gereği iş akdi fesih edilmiş olup,toplam olarak 2006 yılı içerisinde 42
personelin,kıdem tazminatı,İkramiye v.b sosyal hakları ödenmek suretiyle
kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.
2006 yılı sonu itibariyle 448 olan personel mevcudumuzun ,personel
giderlerimizin bütçenin %39’nu oluşturmaktadır.
Personel giderlerinin bütçe içerisindeki giderlerinin yüksek oluşu yılı
içerisindeki emekliye ayrılan işçi memurlara ödenen sosyal haklar ile
,geçmiş yıllardan aktarılan işçi ikramiyelerinin yılı içerisinde ödenmesinden
kaynaklanmaktadır.
İdaremiz tarafından uygulanan sıkı personel politikaları bundan sonra
da disiplinli bir şekilde devam edecek olup,Personel giderlerinin bütçe
içerisindeki öngörülen %30 oranlarının altına düşürülmesine gayret
gösterilecektir.
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Belediyemiz personellerinin
hizmet içi eğitimi,konusunda
uzman kişilerce yılı içerisinde
hizmetlerin daha etkili ve verimli
olabilmesi
için
hizmet
içi
seminerleri
düzenlenmiştir.
Belediyemiz tarafından sunulan
hizmetlerin daha kaliteli olması
bakımından bu türlü hizmet içi
eğitim programlarımız devam
edecektir.
Belediyemiz personellerinin hizmet içi eğitimi,konusunda uzman kişilerce
yılı içerisinde hizmetlerin daha etkili ve verimli olabilmesi için hizmet içi
seminerleri düzenlenmiştir.Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin
daha kaliteli olması bakımından bu türlü hizmet içi eğitim programlarımız
devam edecektir.
e-Yönetim ve İç kontrol sistemi
İdareye ilişkin denetim ve kontroller zaman zaman tarafımdan bizzat
yapılmakta olup,Ayrıca 5393 sayılı Belediye kanunun 25.Maddesi gereği
Belediyemiz meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonu tarafından
da Belediyemizin İş ve işlemleri Denetlenmesi yapılmakta olup,Buna ilişkin
rapor Belediyemiz Meclisinin bilgisine sunulmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER:
1-İdarenin Amaç ve hedefleri
İlçemizin Mahalli Müşterek ihtiyaçlarından başta Alt yapı, su,
kanalizasyon,ulaşım ve yol,imar ve Şehircilik ,çevre düzenlenmesi,temizlik
ve Çevre sağlığı,katı atık depolama,zabıta,itfaiye,şehir içi trafik,cenaze ve
defin işlemleri,mezarlıklar,park bahçe ve yeşil alanlar,evlendirme ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi, alanlarında,diğer kurum ve kuruluşlarla ,sivil
toplum örgütleri ile birlikte çalışma ve hizmetlerin,Moren şehircilik
vizyonuna sahip bir anlayışla Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması
öngörülerek Belediye yönetimlerinin daha demokratik ve vatandaşa odaklı
bir anlayışı hedeflemektedir.
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IV-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1-Mali Bilgiler
a-Mali Yapıya İlişkin bilgiler
Belediyemiz 2006 Mali yılı içerisinde 2005 yılı kesin hesap cetvelleri
hazırlanarak Belediyemiz meclisine sunulmuş olup,alınan kara
doğrultusunda kaymakamlık makamına gönderilerek onaylanmıştır.
2006 yılı içerisinde Personel Norm kadro düzenlenmesi yapılmış
olup,yapılan bu düzenlemelere göre 2007 Mali yılı bütçesi Analitik bütçe
ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre hazırlanarak 26.000.000.00.Ytl
(Yirmi altı milyon) olarak Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara
bağlanmıştır.

b-Son 5 yıllık Mali yapıya ilişkin bilgiler
2001 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

74%
55%

2001GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2001GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

7.700.000.000.000
4.248.550.000.000
5.701.446.000.000
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2002 BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
100%
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90%
80%
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0%

78%
56%

2002 GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2002 GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

11.000.000.000.000
6.164.790.000.000
8.624.053.000.000

2003 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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84%
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2003 GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2003 GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

14.650.000.000.000
7.339.124.000.000
12.345.282.750.000

2004 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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2004 GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2004 GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

22.000.000.000.000
9.069.496.000.000
13.911.116.000.000
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2005 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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66%
45%

2005 GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2005 GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

26.500.000,00
11.818.336,95
17.359.656,60

2006 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
100%
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63%
50%

2006 GELİR-GİDER
BÜTÇESİ

2006 GELİR-GİDER BÜTÇESİ
GELİR BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ

GELİR BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

31.000.000,00
15.410.823,12
19.583.681,01

2006 Mali yılından devreden borç 25.502.740.05- YTL,
2006 Mali yılından devreden alacak 1.115.070.20.- YTL’ dir,
Belediyemizin Devreden toplam Borç ve Alacaklarına ilişkin tablolar
EK I‘de dir.
Yılı içerisinde bütçe ödenekler arasında 3.457.100.ytl’lik aktarma
yapılmış olup,Harcanmayıp imha edilen ödenekler ise 11.416.319.00.ytl dir.
2006 mali yılı Bütçesinin harcama kalemleri ayrıntılı olarak EK II’de
sunulmuştur.
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c-Yıllara göre bütçede personel giderleri
Belediyemiz yıllardır sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulmamış
olmasının en büyük sebebi Personel istihdamında izlenen yanlış
politikalardır.
Bunun yanında Belediyemizin yerel imkanları ve dinamikleri gelire
dönüştürücü bir idari anlayışla hareket etmemesi de Bütçe gelirlerinde bir
artışı imkansız kılmıştır.
Son iki yıldır üretilen dönüşüm projeleri ile Belediyemizin mali
yapısı hissedilir şekilde güçlenecektir.
1995 yılında ilçe nüfusu 38.863 iken ,Belediyemizin İşçi ,Memur
toplam personel sayısı 402’dir.2000 yılında ilçe nüfusu 49.200 iken İşçi
,Memur toplam personel sayısı 486 dir

Yıllara Göre Bütçede Personel Giderleri
YILLARA GÖRE BÜTÇENİN PERSONEL GİDERLERİNE ORANLARI
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2003 Yılı personel giderlerinin 2004 yılından düşük çıkması ,personel
sayısı 2004 yılındakinden daha fazla olmasına rağmen ,2003 yılı işçi
ikramiyelerinin 2004 yılı bütçesine aktarılmış olması sebebiyledir.
Belediye bütçe imkanlarını adeta personel giderlerine odaklayan bu
yanlış uygulamadan ,2004 yılından itibaren dönülmüş ,5393 sayılı yeni
Belediye Kanunu ve bunun Başkanlığımız tarafından sürdürülen istikrarlı
uygulama ile yanlış personel politikasından dönülmüştür.

14

2006 yılı sonu itibariyle 448 olan personel mevcudumuzun
,personel giderlerimizin bütçenin %39’nu oluşturmaktadır.
Personel giderlerinin bütçe içerisindeki giderlerinin yüksek oluşu
yılı içerisindeki emekliye ayrılan işçi memurlara ödenen sosyal
haklardan kaynaklanmaktadır.
5018 sayılı kamu Mali kontrol kanunu gereği Analitik bütçe ve
tahakkuk esaslı muhasebe sistemine bütçe uygulama yönetmeliğine bağlı
hükümlere göre hazırlanan bütçe uygulamasıyla
görülen hedef ve
sapmaların asgari seviyeye indirilerek hedeflenen bütçeye ulaşılmış
olacaktır.
d-Genel Değerlendirme
Belediyemiz Gelirlerinin büyük bir bölümü İller Bankasından
Belediyelere ödenen paylardan oluşmaktadır.İlçemiz Nüfusu son nüfus
sayımına göre 49,200 olarak tespit edilmiş ,Ancak gerçek nüfusumuz
70.000.’nin üzerinde olması ve İlçemizin geniş bir Coğrafi yapıya sahip
olması Belediyemiz hizmetlerinin sunumunda artı maliyetler getirdiğinden
Ekonomik olarak yapmak istediğimiz projelerin gerçekleştirilmesinde
zaman zaman aksamalar olmaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediyelere Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni yükümlülükler
getirmiş
olmasına
karşın
Aynı
oranda
ekonomik
destek
sağlanmamaktadır.Dar ekonomik imkanlarla karşı İlçemizde yapmayı
düşündüğümüz ve birinci derecede yapılması gereken Projelerin bir an önce
hayata geçirilmesi için Bütün imkanlar kullanılarak çalışılmaktadır.
2006 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığınca yayınlanan tebliğ
doğrultusunda Belediyemizin ve Belediyemiz İmar İnşaat Limitet Şirketinin
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 31.12.2004 tarihine kadar olan borçları
yayınlanan tebliğ doğrultusunda işlem yapılmak üzere müracaat yapılmış
olup,Borçlarımıza ilişkin Takas mahsup işlemlerine dair 18/04/2006 tarih ve
2006/754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak
kesinleşmiştir. (Buna Dair tablo EK’III) de sunulmuştur.
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2.Performans Bilgileri
a-Fen İşleri müdürlüğü
Yol işleri birimi:
Belediyemiz sorumluluk alanında yapılmış yolların toplam uzunluğu
732 km dir. 2006 yılında toplam 50.144 m2 asfalt çalışması yapılarak 7600
mt muhtelif genişlikte yol sıcak asfaltla, 6420 mt muhtelif genişlikte yol
satıh kaplama asfaltla, 80.400 m2 yol belediyemiz imkanları ile beton parke
ile ve 1375 mt uzunluğundaki muhtelif genişlikte 4125 m2 beton kaldırım
yapılarak halkımız hizmetine sunulmuştur.Ayrıca 18 km uzunluğunda
muhtelif genişlikteki yol stabilize veya mıcırla kaplanarak çamurdan
kurtarılmıştır. Asfalt ve beton parke kaplaması yapılan yolların listesi
ek(IV) tedir.
Kanalizasyon Birimi:
Kanalizasyon şefliğimiz 2005 yılı içinde yapımına başlanılan Gazi
Mahallesi ve Hasabahçe Mahallesi şebekesi başta olmak üzere şehir içinde
toplam 19.500 mt uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ve yağmursuyu
şebekesi çalışması yapmış olup bu rakamın 9960mt ‘lik kısmı 2006 yılında
gerçekleşmiştir. Gazi mahallesinde ana hatlar çekilmiş parsel bağlantıları
bitirilmiş olup Hasabahçe Mahallesi şebekesi bitirilmiş parsel bağlantıları
yapımı devam etmektedir.Ayrıca dönem içinde ilçemiz genelindeki
kanalizasyon bacaları temizlenmiş ve şebekenin sorunsuz çalışması
sağlanmıştır.
1985 yılında şehir kanalizasyon şebekesinin yapımından sonraki
20 yıl içerisinde , bir yılda yapılan en büyük alt yapı kanalizasyon işi
2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilmiştir.
2006 yılı kanalizasyon çalışmaları ile ilgili liste ek (V) tedir.
Su Şebeke Birimi:
Su şebeke birimimiz Kurtahmetli Pompa İstasyonu, Sefalı Su
Depoları ve şehir içi şebeke çalışmaları olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.2006 yılında su şebeke birimi olarak 464 adet aboneye ait su
arızası, yeni şebeke bağlantısı ve eski abone bağlantılarının değiştirilmesi ve
ana boru arızası olarak toplam 4021 mt mavi boru, 1030 mt Q110 PVC,
Yunus Emre Caddesi Yağmur suyu nakli için 30mt Q50 PVC boru
döşenmiştir.Kurtahmetli su pompalarında yatay ve dikey pompaların bakımı
ve su depolarının temizliği belirli periyotlarla yapıldı.
Su şebeke biriminin yaptığı çalışmalar ile ilgili liste ek (VI) dadır.
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Park Bahçe Ve Mezarlıklar Birimi:
Park bahçe ve mezarlıklar servisi olarak 2006 yılında şehir içindeki
mevcut ve yeni oluşturulan yeşil alanlar ile karayolu istikametindeki
alanların oluşturulması ve bakımı ile birlikte belediyemiz serasında üretim
programına da başladı.Bu kapsamda 6500 mt uzunluğunda yaklaşık 25.000
m2 alan yeniden tesviye yapılarak çimlendirilmiş ve değişik cinslerde
toplam 10.900 adet bitki ile peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Bu alanın
Yeşilırmak sahilindeki 3.000 m2 lik kısmına otomatik sulama sistemi
yapılmış ve halkımız hizmetine sunulmuştur.
Belediyemiz serasındaki üretim programında toplamda 79.000 adet
bitki üretilip peyzaj çalışmalarında kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Sarıcalı ve Göğceli mezarlıklarındaki bakım ve temizlik işleri periyodik
olarak yapılmış,mezarlık içindeki yaya yollarının yapımına başlanılmış olup
kademeli olarak devam etmektedir. Göğceli mezarlığındaki eski idare binası
yıkılarak yerine gasilhane ve bekletme odasından oluşan yeni bir bina
yapılarak halkımız hizmetine sunulmuştur.
Park bahçe ve mezarlıklar servisinin yaptığı çalışmalar ile ilgili liste
ek (VII) tedir.
Ölçü Ve Ayar Memurluğu:
Ölçü ve ayar memurluğu olarak ilçemiz ve civar ilçelere ait ölçü ve tartı
aletlerinin yıllık muayeneleri yapılmıştır.
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Diğer Faaliyetlerimiz:
Adapark Rekreasyon alanı ve kıyı düzenlenmesi çalışmaları
Belediyemiz tarafından 2005 yılında ilçemiz ada mevkii ve
Yeşilırmak sahili boyunca devam eden alanda proje çalışmalarını
tamamlanan YEŞİLIRMAK SAHİLİ ADAPARK REKREASYON ALANI
çalışmaları kapsamında Tarihi Çarşamba Evi ,Emirhan Çeşmesi gibi öğeleri
kapsayan Tarihi Çarşamba Meydanı, Karşılama Meydanı, Tören Alanı,
Restoranlar, Gençlik Merkezi, Mescit, Spor Alanları, Hamam, kafeterya,
Çocuk Oyun Alanları ile piknik alanları bulunmaktadır.Göl meydanında
bulunan suni gölet toplam 7500 m2 lik alana sahiptir.Proje tamamlanmasına
müteakip yaklaşık 18000 adet bitki ( yapraklı, iğneli, çalılar, sarmaşıklar,
mevsimlik çiçekler) ve 81750 m2 çim
alanı kazanılmış olacaktır.
Proje kapsamında bu dönemde 675
mt uzunluğunda 4287 m2 ana yürüyüş
yolu yapılmış,1200 mt uzunluğunda
kanalizasyon ve yağmursuyu hattı
döşenmiş ve peyzaj çalışmalarında
kullanılmak üzere 50.000 adet fidan
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca içerisinde yatak odaları (19 adet), duş, wc, soyunma salonu,
kondisyon odasından oluşan sportif bölüm ile idare odası, toplantı salonu ve
yemek salonundan oluşan idari bina birimleri bulunan sporcu kulübü,
ilçemizdeki futbol kulüplerinin kullanacağı 2 adet (100X70) ebatlarında
nizami çim sahadan meydana gelen tesisin yer aldığı bir SPOR
KOMPLEKSİ projesi yapılmış olup tesis binası ve bir adet saha bitirilmiş
diğer sahanın dolgu çalışmaları bitmek üzeredir.
Yeni Şehir içi Köprüsü ve Bağlantı yolları yapımı
Uzun yıllar ilçemiz gündeminde olup bir
türlü hayata geçirilemeyen ve artık
ilçemizin artan nüfus trafik yoğunluğu
sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen
ayrıca
bünyesindeki
statik
deformasyonlardan dolayı ağır tonajlı
araçların kullanmasının sakıncalı olduğu
eski köprünün güneyinde yeni köprünün
proje
çalışmaları
tamamlanarak
5.137.224 YTL (4.251.365 YTL revize keşif) bedelle ihale edilmiş olan
YENİ YEŞİLIRMAK ŞEHİRİÇİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ 17 mt genişliğinde
180 mt uzunluğundadır.Köprü 7 ayak üzerinde 6 açıklıktan ibaret olup
açıklıklar arası 30 mt olarak planlanmış her açıklıkta 12 adet olmak üzere
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toplam 72 adet kirişin üzerine oturduğu, nehir içinde 5 adet kenarda 2 adet
olan ayaklar Q 100 mm çapında fore kazık üzerine oturan temelden
oluşmaktadır.
Dönem sonuna kadar aşağıda listesi
durumdadır.

YAPILAN İŞ

KİRİŞLER
A1 KENAR AYAĞI
P1 ORTA AYAĞI
P2 ORTA AYAĞI
P3 ORTA AYAĞI
P4 ORTA AYAĞI
P5 ORTA AYAĞI
A2 KENAR AYAĞI
A1 TEMEL
A1 PERDE
P1 TEMEL
P1 ELEVASYON
P2 TEMEL
P2 ELEVASYON
P3 TEMEL
P3 ELEVASYON
P4 TEMEL
P4 ELEVASYON
P5 TEMEL
P5 ELEVASYON
A2 TEMEL
A2 PERDE
DÖŞEME
TOPLAM TUTAR

yapılmış imalatlar bitirilmiş

İMALATIN
İMALAT
GERÇEKLEŞME
TUTARI
YÜZDESİ
(%)
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

(ytl)
489.034,39
173.537,39
278.759,85
150.579,72
158.330,14
165.086,93
160.743,28
124.957,41
274.815,80
37.871,62
123.000,78
56.450,39
90.795,84
56.258,67
94.562,66
56.427,38
92.873,49
56.669,22
159.825,00
69.216,57
56.907,00
38.312,46
92.001,59
3.057.017,58
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Yeni Toptancı Sebze ve meyve Hali
2005 yılında proje çalışmaları tamamlanarak 2.140.000 YTL bedelle
ihalesi yapılan YENİ TOPTANCI SEBZE VE MEYVE HALİ içerisinde 58
adet satış komisyoncu dükkanı bulunan 2 blok ve 44 adet paketleme
dükkanı idari bina ve sosyal tesislerden oluşan 15.000 m2 kapalı 7500 m2
yarı açık toplam 55.000 m2 alanda kurulmuştur.Dönem içinde planlanan
kısımlar için 2.705.740 YTL inşaat, 550.682 YTL çelik çatı, 117.709 YTL
dış duvar, 382.774 YTL

tutarında saha zemin kaplaması ve 4 km

uzunluğunda çevre yollarının yapımı olarak 100.000 YTL olmak üzere
toplamda 3.900.550 YTL lik harcama belediyemiz imkanları ile yapılmış
olup 2006 haziran ayında hizmete açılmış, çevre düzenlemeleri ve peyzaj
işlemleri tamamlanma aşamasındadır.

Yeni Toptancı Sebze ve meyve Hali
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Katlı Otopark
Yine ilçemiz için önemli hale gelen otopark sorunu için 2006 yılında
Doğuyaka da yeni köprü ile balıkhane arasında 2500 m2 alanda toplam
6850 m2 inşaat alanına sahip 200 araç kapasiteli katlı otopark ve 12 adet
işyeri inşaatı YAP-İŞLET-DEVRET yöntemi ile ihale edilip yapımına
başlanılmış olup 2007 nisan ayında kullanıma açılması planlanmıştır.

Katlı Otopark
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Yeni Şehirler arası Otobüs Terminali
Şehir kimliğini ön plana çıkaran yapılardan biride otogardır.Bu
bağlamda şehir merkezi içinde kalmış olan ve fonksiyonunu yerine
getirmekte yetersiz kalan eski terminal binasını kaldırmak için sanayi sitesi
yanında bulunan alanda yeni ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ
için proje çalışmaları 2006 yılında tamamlanmış ve yine YAP-İŞLETDEVRET yöntemi ile ihale edilmiş olup 2007 Kasım ayında yapımı
tamamlanarak halkımız hizmetine sunulması planlanmıştır.

Yeni Şehirler arası Otobüs Terminali
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Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
1-Doğu Yaka Kentsel Düzenleme çalışmaları
Doğuyaka da şehir merkezi içinde kalmış olan eski sebze halinin
Yeni Sebze Haline taşınmasından dolayı açılan ve pazaryeri ile şehir
stadyumunun da kaldırılması ile bölgenin rahat bir nefes almasının
sağlanması planlanan alanda gezinti alanları,Otopark,ticaret merkezi
eğlence alanlarından oluşan bir proje çalışmasına başlanılmış,bu projenin
hayata geçirilmesi ile ilgili olarak Çarşamba şeker fabrikası kıymetlerinde
kayıtlı Beyyenice Köyü F 37 d 10 a pafta nolu 336 parsel de 53.619.M2 ,15
nolu parsel de 43.200.M2 16 nolu parselde 43.800.M2 17 nolu Parselde
3.000 M2 18 Nolu parselde 29.050.M2 olmak üzere toplam172.669.M2 yüz
ölçümlü araziler 526.240.Ytl bedelle satın alınarak mülkiyetlerin
belediyemiz adına tahsisleri yapılmıştır. Şeker fabrikasından satın alınan bu
mülkiyetler den şehir stadyumunun bu bölgeye alınması için Gençlik Spor
Müdürlüğü ile protokol yapılmış,yine aynı alan içinde bulunan pazaryerinin
kaldırılması için yeni sebze halinin güneyinde karayolu kenarındaki
Belediyemize ait
alanda yeni ve modern bir pazaryeri projesi
hazırlanmaktadır.

2-Batı Yaka Kentsel Düzenleme Çalışmaları
Batı yakada ise otogarın yeni binasına taşınmasına müteakip eski
otogar alanından başlayıp Yeşilırmak sahili ile Zübeyde hanım meydanı ve
Yeni şehir içi Geçiş Köprüsü’nü kapsayan alanda içerisinde sosyal ve
kültürel aktivitelerin gerçekleştirebileceği Kent Meydanı düzenlenmesi ve
buna bağlı olarak bu aktivitelerin gerçekleştirileceği yapılar ,İşyerleri,Alış
veriş merkezi çevre düzenleme ve peyzaj çalışması ve bu kompleks
içerisinde bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek otopark için proje hazırlıkları
tamamlanma aşamasında olup 2007 yılı yaz aylarında çalışmalara
başlanılması planlanmıştır.
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b-İmar ve şehircilik Müdürlüğü
Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından 2006 yılkı
içerisinde 118 adet İmar durumu,37 adet İfraz,Tevhit,ihdas ve yola terk
işlemi ,30 adet imar planı değişikliği dosyası meclise sunularak
onaylanmıştır.3 adet İmar uygulaması(18 madde uygulaması)yapılmış,225
adet yapı kullanma izin belgesi,159 adet yapı ruhsatı tanzim edilmiş,rutin
incelemeler ve şikayetler sonucu 9 adet kaçak inşaat zaptı düzenlenmiştir.
Stratejik planlama ve performans programı uyarınca ,Yeni otogar alanı
için,119.448.M2,ada mevkiinde 83,279.M2 ,Orta mahalle Atatürk bulvarı
itfaiye binası çevresinde 5946M2 ‘lik alanlarda 18 madde uygulaması
yapılmıştır.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 08/04/2006 tarih
ve 701 sayılı yazısı ile,Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi oluşturulmasına
dair1 nolu genelgesi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde , sistemin alt
yapısının oluşturulmasını teşkil edecek şekilde Numarataj çalışmaları
kapsamında,10.000 adet kapı numarası ve 500 adet sokak levhası
değiştirilmiş,Ayrıca çay mahallesinde 14,Umut Mahallesinde 4 adet Orta
mahallede 11 adet ,Hasabahçe Mahallesinde 12 adet ,Yeşilırmak
Mahallesinde 19 adet Sungurlu Mahallesinde 6 adet ,Üçköprü mahallesinde
6 adet,Gazi mahallesinde 3 adet,Kirazlık Çay mahallesinde 12 adet, Sarıcalı
Mahallesinde 29 adet olmak üzere toplam,116 adet yeni sokak açılmıştır.Bu
çalışmalarla birlikte mükerrer olup ta adı değişen,175 adet sokak
bulunmaktadır.Bunlar Çay mahallesinde 34 adet,Prof. Ali Fuat Başgil
Mahallesinde 1 adet ,umut Mahallesinde 21 adet,Orta Mahallede 22
adet,Hasabahçe Mahallesinde 22 adet,Yeşilırmak Mahallesinde 13 adet
,Sungurlu Mahallesinde 14 adet,Üç köprü Mahallesinde 10 adet, Gazi
Mahallesinde 6 adet, Kirazlık Çay Mahallesinde 21 adet, sarıcalı
Mahallesinde 11 adettir.
Ulusal Adres veri tabanı sisteminin oluşturulmasına dair yönetmelik
gereği yapılması gereken işlemlere teşkil eden sistemin alt yapısının
oluşturulması Tamamlanmış olup,İlçemizde Türkiye istatistik Kurumu
tarafından Adrese dayalı kayıt sistemi çalışmaları devam etmekte olup,Bu
çalışmaların veritabanı girişleri Belediyemizde yapılmaktadır.
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c-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizin daha temiz olabilmesi için,Gece ve gündüz olmak üzere iki
çalışma gurubu oluşturularak temizliğin sürekliliği sağlanmıştır.şehrimizin
muhtelif yerlerine 800 lt galvaniz konteynerler yerleştirilerek ,Bakım ve
onarım yapılması gereken konteynerlerin bakımı yapılarak Hizmete
sunulmuştur.
İlçemizde Şehir merkezi içerisinde gezen başı boş hayvanların denetimi
yapılarak Şehir merkezi içerisinde hayvan yetiştiriciliğinin önlenmesi
bakımından Zabıta Müdürlüğü ile beraber çalışmalar devam
etmektedir.ısrarlı takip ve denetimler sonucu ilçe merkezine bağlı
bölgelerde hayvan yetiştiriciliği tamamen kaldırılmış olacaktır.
İlçemizde yaz ayları başlangıcında sivri sinekle mücadele kapsamında
programlı bir şekilde ilaçlamaların yapılmasına devam edilecektir.Pazar
yerlerinde yıkanarak temizlenmesi gereken yerlerin temizliği bir program
dahilinde yapılacaktır.
Şehrimizin alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu yerlere ,Cadde ve gezi
alanlarına 120 adet yeni sallama kova alınarak hizmete sunulmuştur.
İlçemizin önemli projelerinin başında yer alan,Temizlik hizmetlerinin
daha sağlıklı yapılabilmesi için İlçemiz Sefalı Köyünde bulunan ve 49
yıllığına orman Bakanlığından Belediyemiz adına kullanım hakkı
aldığımız89,000.M2 ‘lik alan içerisinde kurmayı düşündüğümüz Katı Atık
ve Düzenli Depolama tesisinsin ,İller Bankası tarafından hibe yoluyla
yaptırılması konusunda projenin ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam
etmektedir.
2006 yılı içerisinde Çöp ayıklama bedeli, tıbbi atıklar yönetmeliğine göre
sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atık bedeli ile BOTAŞ ile yapılan
protokol gereği talep doğrultusunda çöpler toplanarak toplam 36,042. ytl
gelir elde edilmiştir.
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d.Zabıta Müdürlüğü
Belediyemizin sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının
sağlık,huzur ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların
yürütülmesini sağlamak korumak Belediye suçlarının işlenmesini önleyici
tedbirleri almak ve işlenen suçları takip etmek amacıyla Zabıta
Müdürlüğüne bağlı Ekipler oluşturulup

günlük çalışma programı

verilerek,programlarının uygulanması sağlanmıştır.
Ekipler ; batı yaka ve doğu yakada görev alarak ,öncelik yaya
kaldırımlarında cadde ve sokakları işgal ederek, yaya ve araç trafiğini
tehlikeye düşürecek, motorlu taşıtların dışındaki her türlü engelin ortadan
kaldırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapı ve bakımından sorumlu
olduğumuz ,bozuk ve yıpranmış olan trafiği tehlikeye düşüren yollar
Belediyenin ilgili birimlerine iletilerek tamiratı ve yapılması sağlanmıştır
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sayılı

Karayolları

Trafik

Kanununun

12

maddesinin

Belediyelere vermiş olduğu görevler göz önünde bulundurularak , İlçe
Trafik Ekipleri ile beraber bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 1 ve
2 Nolu dolmuş hatlarının halkımıza

düzenli olarak

hizmet vermesi

sağlanılarak yıllık vizelerinin yaptırılması sağlanmıştır.
Belediye Trafik Komisyonu oluşturularak ;köylere ve okullara servis
taşımacılığı yapan 16 şoför esnafımıza C (Servis) plakası verilerek ,talepte
bulananlara güzergah belgesi düzenlenmiştir. Belediyemize müracaatta
bulunup tahsis belgesi talebinde bulunan 10 kişiye tahsis belgesi verilmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri kontrol edilerek
ruhsatı

olmayıp

,Sıhhi

kapsamına

giren

(lokanta,kuaför,bakkal

,market,kasap vb) 60 adet işyerine ,Gayri Sıhhi kapsamına giren

(

fırın,fabrika,pide fırını,benzinlik imalathane vb.)29 adet işyerine ve Umuma
Açık kapsamına giren (kahvehane,içkili lokanta ,internet,atari salonu vb.) 22
adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
Umuma açık yerler Listesi ( EK’VII ) ’dır..
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394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri işyerlerini açmak
isteyen 202 esnafımıza Pazar ruhsatı verilmiş olup,almayanlar hakkında
cezai işlem uygulanmıştır.
Şikayet ekibi sözlü ve yazılı olmak üzere toplam 79 adet şikayet
dilekçesini

olay

yerinde

ve

zamanında

değerlendirerek

sonuca

bağlamış,verilen ihtarlara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanmıştır.
Hayvan pazarında gerekli düzenlemeler yapılarak diğer görevlilere
Zabıtaca

yardımcı olunarak, hayvan pazarımıza kaçak ve sahipsiz

hayvanların girişi engellenmektedir.
Çarşamba günleri ilçemizin alış veriş günü olması nedeni ile
ekiplerimiz ağırlıklı olarak alış veriş yerlerinde görev alarak halkın sağlıklı
ve huzurlu ve ekonomik olarak alış veriş yapmaları sağlanmıştır.
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı adet haline getiren, kutsal din
ve merhamet duygularını istismar ederek dilenen kişiler

engellenmeye

çalışılmıştır.
Yapılan

uygulamalara

riayet

etmeyen

esnaflara

yasal

işlem

uygulanarak Encümence para cezası verilmiştir. Ayrıca diğer yapılan
hizmetler karşılığında ( işyeri açma ruhsatı,hafta tatili ruhsatı,çalışma
karneleri) Belediyemize para girdisi sağlamıştır.
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e- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Minübüscülükten Otobüse geçiş;
İlçemizin Sosyal ve Fiziki olarak Samsun Şehir Merkezine yoğunluğu
sebebiyle Çarşamba - Samsuna arasında yoğun bir yolcu sirkülasyonu
yaşanmaktadır. Yolculuk yapan Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir
şekilde yolculuk yapabilmeleri için ,Belediyemiz bünyesinde çalışan 15 adet
özel halk otobüsünün 2005 yılı içerisinde Çarşamba-Samsun hattında
çalışan21 nolu minibüsçüler kooperatifine ait 170 adet minibüsün 85 adet
küçük otobüs olacak şekilde birleşmesi ile meydana gelen 100 adet
Çarşamba Belediyesi Özel Halk otobüsleri Çarşamba –Samsun arasında
yolcu taşımacılığına ,yeni yapısıyla 30 Aralık 2005 tarihinden itibaren
devam etmektedir .
Minibüsçülükten Düzenli otobüs işletmeciliğine geçişte ,duraklarda
bekleme sürelerinde kalkış saatlerinde görülen bazı aksaklıklar asgariye
indirilmeye gayret edilmekte,kontroller yapılmakta çalışma yönetmeliğine
uymayanlar cezalandırılmaktadır.
Norm kadro uygulaması sonrası oluşturulan Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından 2006 yılı içerisinde görülen eksikliklerin giderilmesi
yönünde çalışmalar yapılacaktır.
f-İtfaiye Müdürlüğü
Belediyemiz itfaiye teşkilatı başta yangınlar olmak üzere
,vatandaşların talepleri doğrultusunda kullanma suyu ihtiyaçlarının
karşılanması,Kapı açma,Baca temizleme,Pankart asma ve indirme
hizmetleri ile Belediyemiz diğer müdürlükleri ile beraber Başta temizlik ve
zabıta müdürlükleri ile koordineli çalışma yapılarak işyeri ruhsat
komisyonunda görevlendirme ile ,Kamu kurum ve kuruluşlarının yangın
yönünden gerekli tedbirlerin alınması yönünde ilçe sivil savunma
Müdürlüğü ile beraber gerekli denetimlerin yapılması çalışmaları
yapılmaktadır.
Yılı içerisinde ilçemiz ve bağlı köyleri ile diğer ilçelerden gelen
yangın olaylarına müdahale etmek amacıyla 24 saat aralıksız çalışmalarını
sürdürmektedir
2006 yılı içerisinde Özellikle İlçemiz ve bağlı köylerinde meydana
gelen yangın olayları ,44 adet mesken ,15 adet trafik kazasına gerekli
önlemleri almak üzere müdahale ,6 adet iş yeri ve depo,7 adet orman,39
adet ahır ,samanlık odunluk.b küçük çapta yangınlar olmak üzere toplam
112 adet yangın olaylarına müdahale edilmiş olup,asgari zararla önlenmiştir.
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g-Mezbahane
Belediyemiz Mezbahanesi’nde ,İlçemiz Kasap esnaflarının satışa
sundukları etlerin kesimleri belediyemiz Veterinerliği kontrolünde kesimleri
yapılarak iş yerlerine teslimi sağlanmaktadır.Dışarıdan kesilmiş olarak
getirilen etlerin belediyemiz veterinerliği tarafından gerekli muayyene ve
kontrolleri yapılarak satışa sunulması sağlanmaktadır.
2006 yılı içerisinde Belediyemiz mezbahanesinde 3611 adet Büyük
baş ve 144 adet küçükbaş hayvan kesimi karşılığında 93,068 .ytl gelir elde
edilmiştir.
Belediyemiz
Mezbahanesinin
modernleşmesi
bakımından
çalışmalarımız devam etmekte olup,soğutuculu et taşıma aracı alımı için
hazırlıklarımız devam etmektedir.
h-Toptancı Hal Müdürlüğü
2006 yılı içerisinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen ve
içerisinde , 58 adet komisyoncu dükkanı ,44 adet depo ve 7 adet küçük
çapta işyerleri ile hal idari binasından oluşan ,Belediyemiz toptancı halinin
faaliyetine ilişkin geçmiş yıllar itibariyle karşılaştırma yapılacak olursak,

RÜSUM ÜCRETİ
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YER TAHSİSİ ÜCRETİ
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YILLARA GÖRE TOPLAM HAL GELİRLERİ
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Belediyemiz hal müdürlüğünün 2000-2006 yılları arasında mal çıkış
listesi (EK’ VIII) dadır.
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ı-Yazı İşleri Müdürlüğü
2006 yılı içerisinde ;
941 adet Daire içi Gelen Yazı ,19 adet
Komisyonlar kurullar, 2721 adet
gelen yazı ,2911 adet
Dahili
Zimmet, 1276 adet Giden Yazı,1245 adet harici Zimmet, 1071 adet posta
Zimmet, 261 adet Dilekçe, 105 adet Dilekçe Zimmet kaydı yapılarak ilgili
Daire Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.
Yine 2006 yılı içerisinde yapılan 22 toplantıda 184 adet MECLİS
kararı ve 43 oturumda 231 adet ENCÜMEN kararı alınarak ilgili kişi ve
dairelere gönderilmiş olup, kayıtları yapılarak gereği için
ilgili Daire,
Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.
Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda 2006 yılı içerisinde toplam,
439 adet evlenme yapılmış olup,ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığı
toplam 18.000.ytl tahsil edilerek gelir elde edilmiştir.Bilgisayar ortamında
yönetmelik hükümlerine göre yapılan evlendirme işlemleri ilçe Nüfus
müdürlüğüne evlendirme mernisleri gönderilerek tescil işlemlerinin
yapılması sağlanmıştır.Belediyemizde evlendirme işlemine dair bütün
belgeler ve kayıt defterleri muhafaza edilmekte olup,Yılı içerisinde ilçe
nüfus müdürlüğünce denetimleri yapılmaktadır.
j-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyemiz ve Belediyemizce yapılan işlerin tanıtımı ile ilgili
alanlarda yazılı basın
ve medya
kuruluşları ile irtibat sağlamak
,Belediyemiz ve bağlı birimlerinin yapmış olduğu faaliyet ve hizmetleri
kamu oyuna duyurulmasını
sağlamak, Çarşambalı hemşerilerimizin
Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili görüş istek ve şikayetleri değerlendirilerek
şikayet konusu hususların ilgili birimlere iletilmesi,zaman geçirilmeden
harekete geçilmesi konularında yardımcı olmak gibi alanlarda Çözüm
merkezimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Sosyal Faaliyetler
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yeşilırmak Kültür-SanatTarım ve Spor Festivali için bu yılda tüm ön hazırlıklarımızı tamamladık
Ancak Bölgemizde yaşadığımız sel felaketi nedeniyle 2006 yılı Festival
programız iptal edilmiş olup,
2006 yılı içerisinde Düzenlediğimiz Sünnet Şöleni ile ortalama 100
ila 200 çocuk belirlenerek hijyenik ev ortamında sünnet olmaları
sağlanmıştır. Yeşilırmak Festivalimiz hazırlıkları Yeni etkinliklerle 2007
yılında kutlanacaktır. Ramazan ayı münasebetiyle ,Belediyemiz tarafından
kurulan iftar çadırında ramazan ayı boyunca her akşam 700 kişilik iftar
sofrası hazırlanarak fakir ve mağdur vatandaşlara hizmet sunulmuştur.Yılı
içerisinde Yaptığımız tespitler sonucunda belirlenen, 571’i ramazan ayında
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olmak üzere yıl içerisinde toplam 650 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza
evlerinde gıda yardımı paketlerinin sunulmuştur.
Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yaklaşık 100 öğrenciye kırtasiye,
okul kıyafeti, çanta ve ayakkabı yardımı yapılmıştır.
İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Fakir ve mağdur ailelerin
üniversitede okuyan 265 üniversite öğrencilerine öğrenim süresince ayda
40.00.ytl öğrenim bursu yardımı yapılmaktadır.
Yıl içerisinde telefon, fax, dilekçe ve mail ile çözüm merkezine
başvuran 4 bin 500 vatandaşımızın istek ve temennileri dinlenilerek ,şikayet
ve başvurular belediyemiz ilgili dairelerine gönderilerek gerekli
çalışmaların yapılması sağlanmıştır. Yardıma muhtaç ailelere hayırsever iş
adamlarımız vasıtasıyla kira, giysi, gıda, ev eşyası ve beyaz eşya
yardımlarının yapılması sağlanmıştır.
Belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere
yazılı ve görsel basın mensuplarının fax, mail ve telefon aracılığı ile davet
edilmesi ve katılımlarının sağlanması.
Sosyal Belediyeciliğin güzel bir örneği olan Sosyal Konutlar
Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma vakfı ile Belediyemizin ortaklaşa
çalışması sonucu,İlçemiz hasabahçe mahallesi Göğceli mezarlığının yanında
dağınık vaziyette çağdışı olarak ikamet eden ve ilçemizde Romen
vatandaşlar diye hitap edilen bölgede yaşayan Vatandaşlarımıza;
İlçemiz hasabahçe mahallesi Göğceli Mezarlığı mevkiinde her biri
70M2 alana sahip 8 aet daireden oluşan4 Blok üzerine projesi Belediyemiz
tarafından hazırlanarak Sosyal yardımlaşma Vakfından 110.000.Ytl ve
Sosyal yardımlaşma Genel müdürlüğünden 170.000.00Ytl yardım
sağlanmış olup 740.000.00.ytl ‘lik Sosyal konut projesinin kalan büyük bir
bölümü Belediyemiz tarafından karşılanarak 32 adet Sosyal Konut evlerin
yapımı tamamlanarak . Romen vatandaşlara evlerin teslimi yapılmıştır.
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Kültür Merkezi Faaliyetlerimiz
Kültür Merkezimiz, kent bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal
anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek, sosyal dayanışmayı
arttırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda resmi ya da sivil
kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak koordineli sosyal ve kültürel
çalışmalar yürütülmektedir.

1-Korolar
2006 yılı içerisinde kültür merkezimizde Türk Sanat müziği
korosu,Türk Halk Müziği Dinleti gurubu ve Halk oyunları ekibi kurularak
çalışmalarını sonunda konser ve programlarla halkımıza ulaştılar .İlçemizde
yaşayan ve çeşitli mesleklerle uğraşan toplam 86 gönüllü kursiyer bu
guruplarda görev yaptı.

2-Tiyatro
86 çocuk ve 18 yetişkin toplam 104 kursiyer merkezimiz çatısında
verilen tiyatro eğitimi sonrasında oyunlarını sahneledi.Belediye Tiyatro
gurubumuz İstanbul Daruşşafaka Lisesinin ve Ferhan Şensoy tiyatrosunun
davetlisi olarak İstanbul Tim gösteri merkezi Ferhan şensoy orta oyuncular
sahnelerinde “İlk Yardım Son Yardım” adlı tiyatro oyununu sahneledi ,Aynı
tiyatro gurubumuz İlçemizdeki Gazi Osman paşa İ İ O, Yıl sonu
etkinliklerinde, Ceza ve Tutuk Evi’nde Ramazan ayı içerisinde de ada park
ta kurulan ramazan etkinlik çadırında değişik programlarla sahne aldı.Yine
İlçemizde bulunan sivil toplum örgütleri ile Kamu kurum ve kuruluşları ile
koordineli organize ettiğimiz Samsun Sanat,Samsun Seyir tiyatroları farklı
oyunlarla Kültür Merkezimizde halkımızla Buluştular.
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3-Seminerler
Kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan tarafından , Belediyemiz bütün
personellerinin katılımıyla, Moral motivasyonunu artırmak ,Kişisel
eğitimlerini geliştirmek adına Kültür merkezimizde Hizmet içi Eğitim
seminerleri düzenlenerek Personellerin verimliliği artırılmıştır.
Benzer seminerler ile yaptığımız organizasyonlarla da İlçemiz
halkının buluşturulması sağlanarak,Üniversiteye hazırlık öğrencilerine sınav
öncesi heyecanı yenme ve sınav psikolojisi konulu seminer kişisel gelişim
uzmanı Sıtkı ASLANHAN ‘tarafından Anne Babalara madde bağımlılığı ve
kötü alışkanlıklar –Ruh Sağlığımız konularındaki seminerde Prof Dr. Arif
VERİMLİ, tarafından Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde gerçekleştirildi.
Belediyemiz tarafından yapılan bütün hizmetler Belediyemizin
internet sitesinde yayınlanmakta olup,İnternet ortamında da dilek ve
şikayetler kabul edilerek değerlendirilmektedir.
k-Hukuk Hizmetleri
2006 yılı içerisinde Hukuk hizmetleri olarak 382 icra dosyası
açılmış,İcra dosyalarından 142 tanesi 2006 yılına ait 92 kalan dosyalardan
olmak üzere 234 tane dosya infaz edildi.34 tane dosya taksitli devam
etmektedir.112 adet dosya da icra ceza mahkemesine dava açılmış olup
kararlı bir şekilde dava devam etmektedir.42 adet dosya tebliği iade edilmiş
olup adres araştırması yapılmaktadır.yeni adresi bulunan dosyalara da
tebliği
yapılmıştır.Kalan
dosyaların
haciz
işlemleri
devam
etmektedir.yapılan bu işlemler sonucu 408.744 ytl tahsilat sağlanmıştır.
Yine yılı içerisinde belediyemiz adına 14 adet dava açılmış olup diğer
yıllardan da gelen 22 adet dosyada dava devam etmektedir.10 adeti 2005
yılından olmak üzere toplam 13 adet dava dosyası infaz olmuştur.bu
dosyalardan 5 adeti temyizde devam etmektedir.
3-Diğer Hususlar
1-İmar İnşaat Limited şirketi
Belediyemizin iştiraki olan İmar inşaat limitet şirketi faaliyetlerini bir
ticari şirketin taşıması gereken profosyönellikle ve aynı zamanda bir
Belediye Şirketi olmanın gerektirdiği ciddiyetle sürdürmektedir.Şirketimiz
Belediyemizin Hizmetlerinde ve İlçemizde ihtiyaç duyulan Hazır beton
malzemelerini tesislerinde hazır beton üretimi için gerekli olan
malzemelerin üretimi ve hazır beton üretimi ve satışı konularında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Beton Santrali Araçları

Ayrıca ,2006 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre ihale
edilmiş İhalelerden, Doğuyaka da yeni köprü ile
balıkhane arasında 2500 m2 alanda toplam 6850
m2 inşaat alanına sahip 200 araç kapasiteli katlı
otopark ve 12 adet işyeri
inşaatı yapımı
tamamlanmak üzere olup,2007 nisan ayı
içerisinde faaliyete geçirilecektir.Yeni Otogar
yapımı ile Ada park içerisinde bulunan Göl
restorantın yapımı ve işletilmesi çalışmalarına başlanılmış olup,2007 yılı
içerisinde yapımlarının tamamlanması planlanmaktadır.
2006 yılında hazır beton santraline bir adet beton pompası ve
Üç adet transmikser alınarak aynı yıl içerisinde borcu ödenmiştir.
2006 yılı içerisinde alınan araçlar
Nisan 2006 Mercedes kamyon
Haziran 2006 Mercedes kamyon
Haziran 2006 Mercedes kamyon
Aralık 2006 Audi a6 Hizmet aracı
Haziran 2006 üç adet transmikser

104.215.57.ytl
104.456.89.ytl
93.889.44.ytl
108.103.60.ytl
110.391.20.Ytl

Demirbaş alımları
Bilgisayar
Laboratuar arçları
Havalı Somun sıkma
El telsizi
Mimik Cihazı
Elektronik Kantar(80tonluk)

2.150.00.ytl
24.750.00.ytl
1.180.00.ytl
3.424.36.ytl
1.917.50.ytl
29.500.00.ytl
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2006 YILI TOPLAM MAL ALIŞLARI

: 3.261.528.25 +KDV

2006 YILI GİDERLER TOPLAMI

:

2006 YILI GELİRLER TOPLAMI

: 4.871.193.89.+KDV

1.623.885.49 +KDV

Belediyemiz İmar İnşaat Limited Şirketi Üretim kapasitesini her
geçen gün artırmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirkete ait bilanço (EK’XI)dedir.
DEĞERLENDİRME
Belediyemiz ilçemizin Mahalli Müşterek ihtiyaçlarından Alt yapı ,Su
ve Kanalizasyon ,ulaşım ve yol ,İmar ,Çevre düzenlenmesi, Temizlik ve
Çevre sağlığı,Katı Atık Depolama , Zabıta, İtfaiye,Şehir içi trafik,Cenaze ve
Defin işlemleri ,Mezarlıklar, Park Bahçe ve yeşil alanlar,Kültür ,
Sanat,Gençlik ve Spor,Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar ,Evlendirme
Ekonomi ve Ticaretin geliştirilmesi alanlarında diğer kurum ve kuruluşlarla
,Sivil toplum örgütleri ile birlikte Çalışma ve hizmetlerini yürütmektedir.
Belediyenin olumsuz bütçe yapısı ,kısıtlı maddi imkanları ,bulunan
yeni kaynaklar ve uygulamalarla aşılmakta,Modern Şehircilik vizyonuna
sahip bir anlayışla Belediyecilik faaliyetlerine devam edilmektedir.
Çalışmalarımızın hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesinde her zaman
destek ve özveri ile birlikte olduğumuz siz değerli meclis üyelerimize
şükranlarımı sunar,Meclisimizi saygı ile selamlarım. 26/03/2007

Av. Hüseyin DÜNDAR
Belediye Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir ,tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan beyanlar 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 sağladığımı bildiririm.
Çarşamba belediyesi 26/03/2007

Av. Hüseyin DÜNDAR
Çarşamba Belediye Başkanı
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