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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 ,
-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,
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-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 2007 yılı faaliyetleri
hakkında kısaca bilgi verilecektir.
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
Amirliği,2Katta;Belediye

ve

Bina

İdare

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
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İtfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü İtfaiye Müdürlüğü Hizmet binası,
Veterinerlik hizmetlerinin yürütüldüğü Mezbahane hizmet binası
Belediyemiz Hizmet araçlarının Bakım
Makine Bakım hizmetleri Atölyesi,

ve onarımının yapıldığı, sanayi sitesinde

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.
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ TEŞKİLATLANMA ŞEMASI
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

BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
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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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.
Ana hizmet sınıfından sayılan birimlerden Başkan Yardımcılığı,Yazı İşleri
Müdürlüğü,Zabıta müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü,İtfaiye Müdürlüğü ve Veterinerlik
hizmetleri asaleten,Diğer müdürlükler vekaleten görevlendirme ile, Hukuk hizmetleri ise Kısmi
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.

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
2007 yılı itibariyle 6 kadrolu 6 muvakkat (1 işçi sendikasız) toplam 12 işçimiz emekli
olmak suretiyle görevinden ayrılmıştır.
Aynı yıl içinde 6 memurumuz emekli bir kişi de nakil gitmek suretiyle toplam 7
memurumuzun kurumdan ilişiği kesilmiştir.
İşçilerimizden 4 kadrolu 3 sendikalı muvakkat 6 sendikasız toplam 13 işçimizin 4857
sayılı iş yasasının 24.maddesi e ) fıkrası gereği iş akitleri fesh olarak kurumumuzla ilişikleri
kesilmiştir.
12.12.2007 tarih itibariyle 126 muvakkat işçimizin , 4857 Sayılı İş yasasının 17.
maddesi gereği ekonomik sebeplerden dolayı iş akitleri fesih edilmiştir.
1 sendikasız işçinin 4857 Sayılı İş Yasasının 25.maddesi e) fıkrası gereği iş akdi fesh
olmuştur.
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Aynı yıl içinde 2005 yılında iş akdi askıya alınmış olan 1 sendikasız işçimizin 4857
sayılı yasanın 24 madde e) fıkrası gereği iş akdi fesh olarak kurumumuzdan ayrılmıştır.
5 Haziran 2004 tarih ve 2543 sayılı Resmi Gazeteye ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 92. ve 71. Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 2. fıkrası
gereğinde Zabıta Memuru olarak 1 memurumuz göreve başlamıştır.
Kurumumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Avukat Halit
DOĞAN’ la kısmı zamanlı sözleşmesi tekrarlanmış
B.05.0.MAH.0.71.00.01/2593

sayılı

yazıları

ile

İçişleri

ayrıca

09/03/2006 tarih ve

Bakanlığı

Mahalli

İdareler

Müdürlüğünün 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı genelgeleri doğrultusunda ve 5393 sayılı
Belediye Kanunun 49. maddesi üçüncü fıkrası gereği kurumumuzda boş bulunan 2 Tekniker
kadrosuna tam zamanlı süre ile çalıştırılmak üzere Tekniker İsmail Hakkı AYAYDIN ve
Necdet ŞENCAN la sözleşme yapılmıştır. Tekniker kadrosunda sözleşmeli görev yapan Necdet
ŞENCAN’ yıl sonu sözleşmesi bitmiş olup tekrar sözleşmesi yapılmamıştır.
Yıl içinde 12 sendikasız işçi sendikalı olmuştur.
5620 Sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli işçi Kadrolarına
veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri , Geçici işçi Çalıştırılması ile Bazı
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasının (c ) bendi
kapsamındaki kurumlarda 6 aydan fazla süre ile çalışan geçici işçilerin işçi kadrolarına yada
sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri ile ilgili 21 Nisan 2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi
Gazeteye göre muvakkat işçilerimizin işlemleri yapılıp İçişleri Bakanlığına 19/07/2007 tarih
ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/900-18544 sayılı yazıları doğrultusunda 13/07/2007 tarih ve
M.55.6.ÇAR.0.71/177 sayılı yazımızla gönderilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/12/2007 gün ve
B.05.0.mah.071.00.01/30599 sayılı onay yazıları 192 adet geçici mevsimlik işçinin 5620 sayılı
Kanun gereğince Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğünde sürekli işçi kadrolarına tescil
işleri yapıldığı , İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün aynı yazısına istinaden
Kurumumuzda Geçici işçi pozisyonunda görev yapmakta olan M.Murat ÖZBİLGİN ile
Kurumumuzda boş bulunan Tekniker Kadrosuna Tam zamanlı Süre ile Sözleşme yapılmıştır.
31.12.2007 tarihi itibariyle 79 memurumuz, 210 Sürekli İşçimiz (141 Sendikalı 69’u
sendikasızdır ), 3 sözleşmeli görev yapmaktadır. İşçilerimizden 7’ i özürlü 6 sı eski hükümlü
dür. Yıl sonu itibariyle İşçi Memur toplam 292 personelimiz mevcuttur.
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 gösterilmektedir.
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657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 10.uncu 214 ve 215 inci maddeleri
ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri
hakkında
Kanunun
22.inci
maddesine istinaden ;Belediyemizde başta,
4734 sayılı Kamu ihale Mevzuatı,5393 sayılı
Belediye kanunu 2886 sayılı Devlet ihale
kanunu ve 5018 sayılı Mali kontrol kanunu
mevzuatları ile ilgili Belediye Personelinin
bilgilendirilmesinin sağlanması Mevzuatta
meydana gelen değişikliklere doğru ve
zamanında uyum sağlanabilmesi ,Belediyemiz birimlerinin denetim ve teftişlerde hazırlıklı
olmasının sağlanması ve sorumluluk doğurabilecek hususlarda riskin en aza indirilmesi ayrıca
Belediyemiz personelinin Mevzuatla ilgili konularda bizzat yerinde hizmet içi Eğitim
Belediyemiz hizmet binası içerisinde 2007 yılı mayıs ve haziran aylarında Belediye Teknik ve
Sosyal Hizmetler organizasyonu derneği bağlı Sayıştay Baş denetçisi Fikret Irmak tarafından
Hizmet içi eğitimi alınarak Belediyemiz Personelleri konularında bilgilendirilmişlerdir.

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 2007 Mali yılı içerisinde 2006 yılı kesin hesap cetvelleri Belediyemiz
meclisine sunularak karara bağlanmış olup,5393 sayılı belediye kanunun 64.maddesi gereği
kesin hesap raporları Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
2007 yılı içerisinde Personel

Norm kadro düzenlenmesi yapılmış olup,yapılan bu

düzenlemelere göre 2008 Mali yılı bütçesi Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe
sistemine göre hazırlanarak 27.000.000.00.Ytl (Yirmi yedi milyon) olarak Belediyemiz
Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır.
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b-Son 8 yıllık Mali yapıya ilişkin bilgiler.
2000 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE

5.620.000

GELİR
GİDER

3.252.528
4.301.649

%57
%77

2001 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

7.700.000.00
4.248.550.00
5.701.446.00

%55
%74

2002 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

11.000.000.00
7.577.656.00
8.624.053.00

%68
%78

2003 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

14.650.000.00
8.859.024.00
12.344.944.68

%61
%84

2004 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

22.000.000.00
10.249.946.59
13.911.116.00

%47
%63

2005 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

26.500.000.00
12.914.336.95
17.359.656.60

%49
%66

2006YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

31.000.000.00
15.410.823.12
19.583.681.01

%50
%63

2007 YILI
GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
BÜTÇE
GELİR
GİDER

26.000.000.00
16.005.186.00
20.340.735.67

%62
%78
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2007 Mali yılından devreden borç 3.009.514.00- YTL,
2007 Mali yılından devreden alacak 2.221.212.92.- YTL’ dir,
Yılı içerisinde bütçe ödenekler arasında 4.379.000.00ytl’lik aktarma yapılmış
olup,Harcanmayıp imha edilen ödenekler ise 5.659.264.33..ytl dir.
2007 mali yılı Bütçesinin harcama kalemleri ayrıntılı olarak EK I’de sunulmuştur.
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 güçlenmektedir

Yıllara Göre Bütçede Personel Giderleri
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12.12.2007 tarihine kadar toplam personel sayımız 418 olup, 12/12/2007 sonrası
toplam personel sayımız 292

‘dir. 2007 yılı toplam personel giderleri 7.676.442.00ytl

olup,personel giderlerimizin bütçenin %47.94 oluşturmaktadır.
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2007 yılı OCAK-ŞUBAT MART aylarında Belediyemiz GELİRİ : 3.397.280,66 ytl
GİDERİ : 4.065.103,03 ytl ‘olup;
Personel gideri 1.578.303,35 ytl ile Bütçenin % 46 ‘sını oluşturmakta olup;

2008 yılı OCAK-ŞUBAT MART aylarında Belediyemiz GELİRİ : 3.448.579,00ytl
GİDERİ : 2.360.642,33ytl ‘olup;
Personel gideri 1.145.429,33 ytl ile Bütçenin % 33.22 ‘sını oluşturmaktadır.

2004 yılından bu yana mevcut personellerimizin maaşları,ikramiyeleri ve emekli
olanların kıdem tazminatları aksatılmaksızın her ay ödenmektedir.Bu ödemeler 2007 yılı
itibariyle Belediyemiz bütçesinin yaklaşık %47.94

oluşturmaktadır.Bu rakam 5393 sayılı

Belediye kanunun 49/8 maddesinde belirtilen %30’luk oranın çok üzerindedir.İzah edilen
nedenlerle Personelimizin SSK pirimi ,vergi ve Emekli sandığı borçları 2005 yılından bu
yanan yine ödenememektedir.Ödenmeyen bu borçlarımıza her ay faiz uygulanmakta ve borç
yükü 2005 sonrası dönem için 10 trilyonu aşmış olup,bir taraftan eski borçlarımız
temizlenmeye çalışılırken Belediyemiz bir taraftan da yine ödenemez miktarlarda borç yükü
altına girmektedir.İçişleri Bakanlığı Mülkiye teftişi raporunda personel gideri de tenkide tabi
tutulmuş ,ihtiyaçların daha az personel ile daha etkin ve verimli sağlanması istenmiştir.
Yapılan tenkit ve görüşler ışığında, Belediye işlerinin temizlik işleri gibi işleri Haziran
2007 tarihinde özelleştirilmiş, bu işçiler de bu nedenle boşa çıkarak istihdam fazlası hale
gelmiş, bazı işler de 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesinde de
düzenlendiği şekli ile hizmet satın alma yöntemi ile yürütülmesi sağlanmaktadır. Kaynakların
verimli ve etkili kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarındaki ödün verilmeden maliyetlerin
düşürülmesi ve vatandaş odaklı hizmet sunumu amacıyla işler kalifiye nitelikte personel
bulunmayışı nedeni ile hizmet satın alma yoluyla yapılmaktadır.
Kuruluş amacı, milletin müşterek ihtiyaçlarını gidererek, hemşehrilerine çağın
gereklerine uygun hizmet sunmak olan Belediyemiz bu ekonomik durumu ile personel
giderlerini ödemek dışında asli görevlerini yapamaz hale gelmektedir.
Yeniden oluşan borç yükü nedeni ile Çarşamba’ya hizmete dönüşmesi gereken
kaynaklar yeniden bu borçların ödenmesine harcanacaktır.
Yukarıda izah edilen nedenlerle Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik,
2005 ve 2007 yıllarında yapılan teftişlere ilişkin teftiş layihaları, Personel Müdürlüğünün
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15/10/2007 tarih ve 251 sayılı yazısı, Başkanlık Makamının 10/12/2007 tarih ve 104 sayılı
yazısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11/12/2007 tarih ve 301 sayılı yazısı
gereğince 12/12/2007 tarihinden itibaren 126 işçinin iş akitlerine son verilmiştir.
Tamamen bu ekonomik ve sosyal nedenlerle belediyemizde istihdam fazlası olduğu
tespit edilen personelin ihtiyaç ve vazife durumlarına göre son giren işçinin önce çıkması
esasına da azami gayret gösterilerek 126 işçimizin iş akitleri 12 Aralık 2007 tarihi
itibariyle feshedilmiştir. Bu işçilerimizin her türlü kıdem ve ihbar tazminatlarının kendilerine
ödenmesi için Hesap İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimat verilmiştir.
Çarşambamızın yarınları için, eski dönemlerde yürütülen ve Belediyemizi borç
batağına sokan popülist politikalar terk edilerek son çare olarak bu ciddi kararı alma
zarureti doğmuştur.

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.

14

2.Performans Bilgileri
a-Fen İşleri müdürlüğü
Yol işleri birimi:
Belediyemiz sorumluluk alanında yapılmış yolların toplam uzunluğu 732 km dir. 2007
yılında toplam 97.730 m2 alanda 14.800 ton asfalt çalışması yapılarak 11.243 mt muhtelif
genişlikte yol sıcak asfaltla, 45.964 mt yol beton parke ile 1950 mt uzunluğundaki muhtelif
genişlikte 2.925 m2 beton parke kaldırımı Ayrıca A.Fuat Başgil köprüsü kavşak dolgusu ,Yeni
hayvan Pazarı dolgusu ve yeni Pazar yeri dolgusu olmak üzere 75.000 M3 dolgu çalışması
yapılmış olup halen çalışmalar devam etmektedir.
Asfalt ve Beton parke kaplanması yapılan yolların listesi ek(II) dedir.

Kanalizasyon Birimi:
Kanalizasyon şefliğimiz 2007 yılı içerisinde şehir içinde toplam 8393 mt ilave
kanalizasyon hattı ve yağmursuyu şebekesi çalışması yapmış,Yeni Otogar alanında açıktan
geçmekte olan İlkadım mahallesi yağmursuyu için 240 adet Q1000 lik boru hattı
döşenmiştir.Ayrıca dönem içinde ilçemiz genelindeki kanalizasyon bacaları temizlenmiş ve
şebekenin sorunsuz çalışması sağlanmıştır.
Ancak 1981 yılındaki nüfus ve yapı popülâsyonuna göre hazırlanıp uygulamaya geçen
mevcut şebeke hızla artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelmeye
başlamıştır.2000 yılında İller bankası tarafından hazırlanmış yeni şebekenin acilen hayata
geçirilmesi ilçemizin gelecek yıllardaki kanalizasyon sorununu da rahatlatmış olacaktır.
1985 yılında şehir kanalizasyon şebekesinin yapımından sonraki 20 yıl içerisinde ,
bir yılda yapılan en büyük alt yapı kanalizasyon işi 2005 ve 2006 yıllarında
gerçekleştirilmiştir.
2007 yılı kanalizasyon çalışmaları ile ilgili liste ek (III ) tedir.
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Su Şebeke Birimi:
Su şebeke birimimiz Kurtahmetli Pompa İstasyonu, Sefalı Su Depoları ve şehir içi şebeke
çalışmaları olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
2007 yılında su şebeke birimi olarak 334 adet aboneye ait su arızası, yeni şebeke
bağlantısı ve eski abone bağlantılarının değiştirilmesi ve ana boru arızası olarak toplam 3678
mt mavi boru, 131 adet Q32 mm ile Q500 mm arasında değişen PVC ve AÇB boru
döşenmiştir. Kurtahmetli su pompalarında yatay ve dikey pompaların bakımı ve su depolarının
temizliği belirli periyotlarla yapıldı. Kış aylarındaki olumsuz hava şartlarından etkilenen
elektrik hatlarında bakım yapıldı.
Şebeke problemi çözülen içme suyumuz Kurtahmetli köyünde bulunan derin kuyu
sondaj suyu olması sebebiyle kullanımında sorunlar yaşatmaktadır. Bunun için 2007 yılı
içerisinde Çakmak Barajından alınarak Sefalı su depolarına arıtma tesisinden geçerek
aktarılacak yeni içme suyu şebekesi için proje hazırlıkları tamamlanma aşamasında olup 2008
yılında yapımı tamamlanarak halkımız hizmetine sunulması planlanmıştır.
Su şebeke biriminin yaptığı çalışmalar ile ilgili liste ek (IV) tedir.

Park Bahçe Ve Mezarlıklar Birimi:
2007 yılında önceki yıl yapımı tamamlanan yerlerin bakımının yapılmasının yanında
Adapark Rekreasyon Alanı İçerisinde bulunan yaklaşık 85.000 m2 alanın peyzaj çalışmalarına
başlanıldı. Bu kapsamda yaklaşık 70.000 m2 alan yeniden tesviye yapılarak çimlendirilmeye
hazır hale getirildi. Değişik cinslerde yaklaşık toplam 4000 adet bitki ile peyzaj çalışmaları
devam etmektedir. Ayrıca belediyemiz serasında 40.000 adet mevsimlik bitki üretilip hem ada
park hem de şehir içi peyzaj çalışmalarında kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca 2007 yılı
başında “ilçemize 100.000 fidan” programı başlatılmış ve sonbahar-kış aylarında kullanıma
hazır hale getirilmiştir.
Sarıcalı ve Göğceli mezarlıklarındaki bakım ve temizlik işleri periyodik olarak yapıldı.
Mezarlıklar içindeki yaya yollarının yapımına başlanılmış olup kademeli olarak devam
etmektedir.
Park bahçe ve mezarlıklar servisinin yaptığı çalışmalar ile ilgili liste ek (V) tedir.
Ölçü Ve Ayar Memurluğu:
Ölçü ve ayar memurluğu olarak ilçemiz ve civar ilçelere ait ölçü ve tartı aletlerinin
yıllık muayeneleri yapılmış olup bu çalışmalar ile ilgili liste ek (VI) tedir.
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7-DİĞER FAALİYETLERİMİZ
7.1- Yeşilırmak Sahil Düzenlemesi Ve Adapark Rekreasyon Alanı
7.1.1-Adapark:
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,
Hanımlar Lokali, 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.
2007 yılında 350 mt uzunluğunda 2200 m2 ana yürüyüş yolu,1923 m2 alana sahip giriş
meydanı ve 1.135 m² alanda tarihi meydan 61.000 YTL lik harcama ile bitirilmiş durumdadır.
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 2006 yılında bitirilmiş ikinci
saha tamamlanmak üzeredir.
SPOR KOMPLEKSİ içerisinde bulunan AMATÖR KULÜP BİNASI 2007 yılı
Temmuz ayında 129.000 YTL bedel ile ihalesi yapılıp yapımı tamamlanmıştır.
GÖL RESTAURANT adıyla yapımına başlanılan 7500 m2 alana sahip suni bir göl
içinde 1100 m2 lik inşaat ve 3500 m2 açık alana sahip olmak üzere toplam 11000 m2 lik
alanda hizmet vermesi planlanan Göl restoran inşaatı yap-işlet-devret yöntemi ile Belediyemiz
kuruluşu olan İmar İnşaat Şirketine ihale edilmiş olup 2008 yılı ilkbahar yaz aylarında
tamamlanması planlanmıştır.
Yine bu dönemde Adapark Rekreasyon Alanı İçerisinde bulunan yaklaşık 85.000 m2
alanın peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda yaklaşık 30.000 m2 alan yeniden tesviye
yapılarak çimlendirilmeye hazır hale getirildi. Değişik cinslerde toplam 3400 adet bitki ile
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peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Bu alanın tamamı için otomatik sulama çalışmaları
devam etmekte olup 200 ton kapasiteli su deposu yapıldı. Sulama sistemi şu an %85 bitirilmiş
durumdadır.
7.1.2-A.Fuat Başgil Köprüsü:
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

sakıncalı

olduğu

güneyinde

yeni

kullanmasının
eski

köprünün

köprünün

proje

çalışmaları tamamlanarak 5.137.224
YTL (4.251.365 YTL revize keşif) bedelle ihale edilmiş olan A.FUAT BAŞGİL 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 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.
A.FUAT BAŞGİL KÖPRÜSÜ 2007 Mayıs ayında 4.702.000 YTL (KDV hariç)
harcama ile bitirilmiş olup kavşak ve bağlantı yollarının yapımı devam etmektedir.
7.1.3-Yıldıray Çınar Sahil Yolu:
Ada
içinde

park

rekreasyon

bulunan

meydanından

ve

başlayıp

alanı

belediye
Adapark

Yeşilırmak sahili boyunca devam
eden yola adını veren güzergahta
yaklaşık 2000 mt uzunluğundaki
yolun 850 mt lik kısmında 10 mt
genişliğinde trafik yolu ve 3 mt
genişliğinde yürüyüş yolu 150.000
YTL lik harcama ile bitirilmiş
durumdadır.
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7.1.4-Katlı Otopark:
2006 yılında doğu yakada yeni
köprü ile balıkhane arasında 2500 m2
alanda 3 katta toplam 6850 m2 inşaat
alanına sahip 200 araç kapasiteli
KATLI OTOPARK ve 12 adet işyeri
inşaatı yap-işlet-devret yöntemi ile
Belediyemiz kuruluşu olan İmar İnşaat
Şirketine ihale edilip tamamlanmış
olup 2007 nisan ayında kullanıma
açılmıştır.
7.2-OTOBÜS TERMİNALİ
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 YAP-İŞLET-DEVRET yöntemi ile belediyemiz
kuruluşu olan İmar İnşaat Şirketine ihale edilmiş olup 2008 Nisan-Mayıs aylarında yapımı
tamamlanarak halkımız hizmetine sunulması planlanmıştır.
7.3-BATIYAKA SAHİL YOLU:
Batıyakada Karayolu köprüsü ile
Tarihi köprü arasında kalan BATI
YAKA SAHİL YOLU için 450 mt
uzunluğunda 3 mt genişliğinde 1350
m2

yürüyüş

yolu

ve

6

mt

genişliğinde 2700 m2 trafik yolu
aydınlatma ile birlikte bitirilmiş ve
peyzaj

çalışmaları

devam

etmektedir.
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7.4-YENİ HAYVANPAZARI:
Doğu

yakada

HAYVANPAZARI

bulunan
nın

şehir

içinde kalması ve bu alanın Meslek
Yüksek

Okulu

inşaatı

için

ayrılması sebebiyle 5.000 m2 lik
yarı açık toplam 10.000 m2 lik
alanda YENİ HAYVANPAZARI
inşaatı çalışmalarına başlanılmış
arazi dolgusu için 5400 m3 dolgu
malzemesi

taşınmış

ve

2007

temmuz ayında 589.000 YTL bedel ile ihalesi yapılmıştır.
2007 yılı sonu itibari ile beton platformu bitirilmiş durumdadır.

7.5-PAZARYERLERİ:
Doğu yakada kentsel dönüşüm projesinin uygulamaya başlanılması için yeni sebze
halinin karşı tarafında Samsun-Ordu karayolu kenarında bulunan alanda yeni ve modern bir
pazaryeri projesi hazırlanmış olup 2008 yılında yapımına başlanılacaktır.
Batı yakada ise mevcut pazaryerinin ilçe merkezi içinde kalması ve artan nüfus
yoğunluğuna cevap veremez hale gelmesi nedeniyle bu alanın genişletilmesi için çalışmalar
devam etmektedir.
7.6-TARİHİ KÖPRÜ RESTORASYONU:
İlçemiz için yıllarca emek
vermiş ve halen yıllara meydan
okumakta olan ayrıca yayaların
kullanımı

bakımından

konu

olmuş şehir içindeki tarihi köprü
için A.Fuat Başgil Köprüsünün
de kullanıma açılması sebebiyle
araç

trafiğine

yenileme

kapatarak

projesi

bir

hazırlığına

başlanıldı.Bu bağlamda köprünün her iki yakasında çelik sistem ile ayakta duracak iki adet
kule ile asma köprü havası verilerek eski hantal yapıdan kurtulması sağlanacak.Köprü
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zeminindeki yük getiren kilit

parke taşlar

ve kaldırımlar

sökülüp doğal haline

getirilecek.Ayrıca Kaldırım kenarı korkuluklar yenilenerek ışıklandırıldıktan sonra yaya
trafiğine açık olacak şekilde halkımız hizmetine sunulacaktır.
7.7-İÇMESUYU İSALE HATTI:
İlçemiz içme suyu Kurtahmetli köyü derin kuyu su pompalarından sağlanan kuyu suyu
ile sağlanmaktadır.Her ne kadar içme suyunun kalitesi pek çok ilçe ile kıyaslandığında iyi
durumda olmasına rağmen özellikle içiminde vermiş olduğu problemden dolayı yeni su
kaynağına doğru yönlenmeye mecbur kılmıştır.Bu bağlamda Çakmak Barajından alınarak
Sefalı su depolarına arıtma tesisinden geçerek aktarılacak yeni içme suyu isale hattı için proje
hazırlıkları tamamlanmış olup 2008 yılında yapımına başlanıp aynı yıl içerisinde halkımız
hizmetine sunulması planlanmıştır.

7.8-ATIKSU ARITMA TESİSİ:
İlçemiz kanalizasyonunun Yeşilırmak’ın her iki yakasında nehir yatağına bırakılması
sonucu oluşan kirliliğe son vermek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Dairesi Başkanlığı’nın “Türkiye’de 15 belediyede Atıksu arıtma tesisi yapılmasına
yönelik Teknik yardım” projesi kapsamına alınmış ve bu kapsamda 2009 yılı ocak ayı itibari
ile projelerinin tamamlanması planlanmıştır. Projesi tamamlanan tesisin yine aynı kurum
tarafından AB hibe fonu kapsamında ihalesi yapılacaktır.

7.9-MEZBAHANE:
İlçemiz doğu yaka da bulunan mezbahane artık ekonomik ömrünü yitirmiş ve
kullanımında sağlık açısından sıkıntılar açmaya başlamıştır. Bu yüzden yeni hayvan pazarı
inşaatının tamamlanması akabinde hayvan pazarının sebze hali yönünde yeni mezbahane
yapılması için proje hazırlıkları başlamış ve yapımı 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanmıştır.
7.10-YENİ ŞEHİR STADYUMU:
Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında kaldırılması planlanan eski pazaryeri
mevkiinde bulunan şehir stadyumu için, Ayvacık yolu üzerinde toplu konut alanının
kenarındaki alana taşınması için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmış ve bu
protokol gereği 5000 kişi kapasiteli Yeni şehir stadının yapımı belediyemiz tarafından
gerçekleştirilecektir.
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8-KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
8.1-Doğuyaka:

Doğu

yakada

şehir

merkezi

içinde kalmış olan eski sebze halinin
Yeni Sebze Haline taşınmasından dolayı
açılan

ve

stadyumunun
planlanan

pazaryeri
da

ile

şehir

kaldırılması

alanda

ile

gezinti

alanları,konut,ticaret alanları eğlence
alanlarından oluşan bir proje çalışmasına
başlanılmış,bu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak Şeker fabrikası yanındaki mevkide
bulunan alan belediyemiz mülkiyetine katılarak şehir stadyumunun bu bölgeye alınması
çalışmalarına başlanılmış,yine aynı alan içinde bulunan pazaryerinin kaldırılması için bölgeye
yakın alanda yeni ve modern bir pazaryeri projesi hazırlanmaktadır.
Bu proje kapsamında eski pazaryerlerinin bulunduğu alanda 2007 yılı Ekim ayında
880.000 YTL bedelle 28 adetten oluşan 33 ve 40 m2 kullanım alanına sahip toplam 3 blok ve
84 adet yeni işyerinin ihalesi yapılmış ve inşaatın 2 bloğunun kaba inşaatı bitmiştir.
Eski stadyumun kaldırılması için çalışmalar bitirilme aşamasında olup Yeni Stadyum
yapılacak olan belediyemiz mülkiyetine dahil edilmiş Gençlik Spor Müdürlüğü ile yapılan
protokol çerçevesinde 2008 yılında yapımı için hazırlıklara başlanılmıştır.

8.2-Batıyaka:
Batı yakada ise otogarın yeni binasına taşınmasına müteakip Samsun –Ordu
karayolundan başlayıp Yeşilırmak sahili,Zübeyde hanım meydanı, eski otogar alanı ve Yeni
şehir içi Geçiş Köprüsü’nü kapsayan alanda ilçenin batı yakasındaki otopark sorunu çözmek ile
birlikte içerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirebileceği çevre düzenleme ve
peyzaj çalışması için proje hazırlıkları tamamlanma aşamasındadır.
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8.3-Toplukonut:
Değirmenbaşı mevkii adıyla anılan Kirazlıkçay mahallesinde Şeker Fabrikasının sahip
olduğu Yeşilırmak kıyısındaki alan belediyemiz mülkiyetine dahil edilmiş ve bu alanda toplu
konut idaresi ile yapılan çalışma sonucu içerisinde 672 adet konut ve sosyal donatısı(16
derslikli ilköğretim okulu cami ,şadırvan ve ticaret merkezi) ile çevre düzenleme projesi ihale
edilmiş olup yapımına başlanılmıştır.
Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığı(TOKİ) ile Belediyemiz arasında arsa
bedeli karşılığı konut devrine ilişkin 12.07 2007 tarihinde yapılan protokol gereği 28 adet
konutun Belediyemize devrine ilişkin Mutabakat tutanağı 12.12.2007 tarihinde imzalanarak
mutabakat sağlanmış olup,Belediyemiz meclisinin 03.03.2008 tarih ve 45 sayılı kararı ile
dairelerin satışa çıkarılmasına kara verilmiş tir.Dairlerin satış işlemleri 2008 yılı içerisinde
yapılacaktır.

b-İmar ve şehircilik Müdürlüğü
Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından 2007 yılı içerisinde 164 adet İmar
durumu,29 adet İfraz,Tevhit,ihdas ve yola terk işlemi ,27 adet imar planı değişikliği dosyası
meclise sunularak 24 adeti onaylanmıştır.3 adeti Belediyemiz tarafından ve 5 adeti Mülk
sahipleri tarafından olmak üzere toplam 8 adet İmar uygulaması(18 madde
uygulaması)yapılmış,185 adet yapı kullanma izin belgesi,212 adet yapı ruhsatı tanzim
edilmiştir.Rutin incelemeler ile İlçenin Kaçak yapılaşmasının kontrol altına alınması
sağlanmakta olup,Ruhsatlı binaların Yapı kullanma izin belgesi talepleri doğrultusunda yerinde
incelemeler yapılmaktadır.Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 10 adet basit tadilat
talebi incelenmiş olup,7 adet dilekçe uygun görülerek basit tadilat izni verilmiştir.İlçemiz
sarıcalı mahallesi ve Orta mahallede eski yapı olarak tespit edilen tehlike arz eden 2 adet bina
için maili inhidam raporu düzenlenerek yıktırılması sağlanmıştır.
15.01.2007 tarihinde TÜİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Belediyemizin ortak
çalışmaları sonucu, Alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin
Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesiyle hazır hale getirilme çalışmaları .”Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi”ne veri girişi çalışmaları tamamlanarak sistem çalışır hale getirilmiştir. .
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu ile düzenlenen “ADRES KAYIT SİSTEMİ “Türkiye
İstatistik Kurumunca Ulusal Adres Veri Tabanı alt yapı çalışmaları tamamlanarak veri tabanı
kurulduktan

sonra

Nüfus

ve

Vatandaşlık

İşleri

Genel

Müdürlüğü’nce

devir

almasıyla,Belediyemizce sistem adres kayıtları ve Kişilerin ikamet bilgileri olmak üzere iki
şekilde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
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Yapılan çalışmalar sonucunda Başbakanlık Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca
22.01.2008 tarihinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Ülkemiz nüfusunun 70.587.256,
olarak açıklanmış ve Çarşamba merkez İlçemiz Nüfusunun ise 60.714 olarak kesinleşmiştir.
.

Belediyemizce inşa edilen yeni Şehir içi geçiş köprüsüne 05/07/2007 tarih ve 99 sayılı

Meclis kararıyla “Ordinaryüs Profesör Ali Fuat BAŞGİL ”ismi verilmiş ve yine aynı meclis
toplantısının 100 sayılı meclis kararıyla Emirhan çeşmesi yanından başlayarak ada park projesi
içersinde devam eden 30. Sokağın adı ‘Yıldıray ÇINAR ‘ sahil yolu olarak değiştirilmiştir.
c-Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçemizin Temizlik İşleri 25.06.2007 tarihine kadar Belediyemiz marifetiyle yapılmakta
iken ,İlçemizde Temizlik Hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yapılması amacıyla 2007 yılı
Haziran, ayından itibaren Hizmet alımı ihalesi yapılmış olup,çevre İnşaat Temizlik Şirketine
İhale edilmiş olup,Yapılan temizlik işlerinin idari denetim ve Kontrolü Belediyemiz Temizlik
işleri müdürlüğünce yapılmaktadır.2008 mali yılı için de temizlik hizmetleri alımı ihalesi
yapılmıştır. Temizlik işleri hizmet alımı ihalesi yöntemiyle yaptırılması ,Başta ilçemiz
temizliğinin daha verimli ve iyi yapılmasının sağlanması ve Belediyemize Ekonomik olarak da
tasarruf sağlanmış olmaktadır.
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.
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 aldığımız 89,000.M2 ‘lik alan içerisinde kurmayı
düşündüğümüz Katı Atık ve Düzenli Depolama tesisinsin ,İller Bankası tarafından hibe yoluyla
yaptırılması konusunda projenin ihalesi yapılmış olup,2008 yılı içerisinde İnşaat ihalesi
yapılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.
2007 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 36,325. 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
2918 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
42 şoför esnafımıza C (Servis) plakası verilerek ,talepte bulanan 13şöfora güzergah belgesi
düzenlenmiştir. Belediyemize müracaatta bulunup tahsis belgesi talebinde bulunan 14 kişiye
tahsis belgesi verilmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri kontrol edilerek ruhsatı olmayıp ,Sıhhi
kapsamına giren (lokanta,kuaför,bakkal ,market,kasap vb) 42 adet işyerine ,Gayri Sıhhi
kapsamına giren ( fırın,fabrika,pide fırını,benzinlik imalathane vb.)16 adet işyerine ve Umuma
Açık kapsamına giren (kahvehane,içkili lokanta ,internet,atari salonu vb.) 16 adet işyerine
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.gayri sıhhi kapsamındaki 10 adet işyerine imalat
olmalarından dolayı Gıda Sicil Belgesi verilmiştir.
Umuma açık yerler Listesi ( EK’VII ) ’dır..
394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri işyerlerini açmak isteyen 178
esnafımıza Pazar ruhsatı verilmiş olup,almayanlar hakkında cezai işlem uygulanmıştır.
Şikayet ekibi sözlü ve yazılı olmak üzere toplam 113 adet şikayet dilekçesini olay
yerinde ve zamanında değerlendirerek sonuca bağlamış,verilen ihtarlara riayet etmeyenlere
cezai işlem uygulanmıştır.
Hal Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hal Zabıtasının yapacak olduğu
uygulamalarda gerektiğinde ek Zabıta görevlendirilerek yardımcı olunmuştur.
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Zabıta Teşkilatımız Belediyenin diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmaktadır.
Hayvan pazarında gerekli düzenlemeler yapılarak diğer görevlilere yardımcı olunmaktadır.
Böylece hayvan pazarımıza kaçak ve sahipsiz hayvanların girişi engellenmektedir.
Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla Fen ve İmar İşleri elamanları ile ortaklaşa
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Belediyenin diğer birimlerinin ilçemizde yapacak olduğu çalışmalarda (yol yapımı,
su arıza onarımı vb )her türlü tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
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 Belediyemiz Zabıtasınca engellenmeye
çalışılmaktadır.
Yapılan

uygulamalara riayet etmeyen esnaflara yasal işlem uygulanarak

Encümence para cezası verilmektedir. Ayrıca diğer yapılan hizmetler karşılığında ( işyeri açma
ruhsatı, hafta tatili ruhsatı, çalışma karneleri) Belediyemize para girdisi sağlamıştır.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ilan ve santral memurluğunda 1 kadrolu işçi,1
muvaffak işçi görev yapmaktadır.
Yıl içerisinde 327 adet ilan yazısı gelmiş,245 adet tutanak ilgili dairelere
gönderilmiştir.
Belediyemiz İlan Servisinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi
ilanlar ücretsiz olarak, yarı özel olan kuruluşlardan kelimesine göre ücret tahakkuk fişi
hazırlanarak ilanları verilmekte ve zaman içerisinde ilan tutanakları hazırlanmaktadır.
Cenaze ilanlarında, köy ve şehir içi olmak üzere çeşitli ücret, çocuk kaybı
dışında özel olarak bildirilen kayıp ilanlarından ücret alınmaktadır.
Belediyemiz telefon

Santralimizde 3 tane dış hattımız, 63 tane dahili iç

hatlarımız bulunmaktadır. Santralden aranan görüşmeler özel ve resmi görüşmeler olarak kayıt
altına alınmaktadır. Özel görüşmeler kişilerden tahsil edilmektedir.

26

e- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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 ve çalışma yönetmeliğinde belirlenen kurallara uymayan 20
otobüs e 2.119 ytl para cezası verilerek çalışma yönetmeliğe uymaları sağlanmıştır.
Halk otobüslerinin 2007 yılı aidat tahakkuku 275.900.ytl olup,274.466ytl’si tahsil
edilmiş,Tahsil edilmeyen aidatlar için İcra takip servisince tahsilatı sağlanacaktır.
2007 içerisinde 749 Memur, 719 işçi ,1616 öğrenci, 130 Malül ,15 Şehit Ailesi ,41
Gazi , 10 Basın mensubu , 115 Belediye Emeklisi olmak üzere 3395 Paso verilmiştir.

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
2007 yılı içerisinde Özellikle İlçemiz ve bağlı köylerinde meydana gelen yangın
olayları ,49 adet mesken ,36 adet trafik kazasına gerekli önlemleri almak üzere müdahale ,23
adet iş yeri ve depo,8 adet orman,44 adet ahır ,samanlık,Fındıklık, odunluk vb. küçük çapta
yangınlar olmak üzere toplam 160 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.
2007 yılı içerisinde Belediyemiz mezbahanesinde 4029 adet Büyük ve küçükbaş baş
hayvan kesimi karşılığında 120.070.ytl gelir elde edilmiştir.
Yılı içerisinde 24.780.ytl bedelle 1 adet Soğutuculu et taşıma ve nakil aracı alınarak
hizmete sunulmuştur.
İlçemiz ihtiyaçlarına cevap veremeyen mezbahane ve hayvan pazarı için ,Yeni hayvan
Pazarı ve mezbahanenin yapımı çalışmalarına başlanılmış olup 2008 yılı içerisinde
tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

h-Toptancı Hal Müdürlüğü
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
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,
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2000 YILI FAALİYET RAPORU
HAL RÜSÜMÜ
: 93.592,00 YTL
YER TAHSİS ÜCRETİ
: 24.024,00 YTL
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
: 29.769,00 YTL
TOPLAM

: 147.385,00 YTL

2001 YILI FAALİYET RAPORU
HAL RÜSMÜ
: 124.845,00 YTL
YER TAHSİS ÜCRETİ
: 33.113,00 YTL
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
: 53.122,00 YTL
TOPLAM

: 211.080,00 YTL
2002 YILI FAALİYET RAPORU

HAL RÜSMÜ
YER TAHSİS ÜCRETİ
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ

: 102.243,00 YTL
: 49.669,00 YTL
: 64.550,00 YTL

TOPLAM

: 216.462,00 YTL

2003 YILIFAALİYET RAPORU
HAL RÜSMÜ
: 242.993,00 YTL
YER TAHSİS ÜCRETİ
: 66.226,00 YTL
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
: 70.000,00 YTL
TOPLAM

: 379.219,00 YTL
2004 YILI FAALİYET RAPORU

HAL RÜSMÜ
KİRA GELİRİ
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ

: 259.703,00 YTL
: 83.000,00 YTL
: 94.737,00 YTL

TOPLAM

: 437.440,00 YTL

2005 YILI FAALİYET RAPORU
HAL RÜSMÜ
: 299.219,00 YTL
KİRA GELİRİ
: 93.828,00 YTL
KANTAR VE HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
: 108.016,00 YTL
TOPLAM

: 501.063,00 YTL
2006 YILI FAALİYET RAPORU

HAL RÜSMÜ
58 ADET İŞYERİ
44 ADET DEPO
KAHVE VELOKANTA(6 AYLIK)
HAL ÇIKIŞ VE KANTAR ÜCRETİ

: 415.491,00 YTL
: 174.000,00 YTL
: 92.400,00 YTL
: 3.250,00 YTL
: 120.137,00 YTL

TOPLAM

: 805.278,00 YTL
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2007 YILI FAALİYET RAPORU
HAL RÜSMÜ
58 ADET İŞYERİ
44 ADET DEPO
KAHVE VELOKANTA(6 AYLIK)
HAL ÇIKIŞ VE KANTAR ÜCRETİ

: 539.954.49, YTL
: 197.316,00 YTL
: 109.912,00 YTL
: 7.800,00 YTL
: 178.150,00 YTL

TOPLAM

: 1.033.132,49 YTL

RÜSUM ÜCRETİ
539954

550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

415491

93592

124845

2000

2000
93.592,00

2001

2001
124.845,00

242993

259703

2003

2004

299703

102243

2002

2005

2006

2007

2002
2003
2004
2005
2006
2007
102.243,00 242.993,00 259.703,00 299.703,00 415.491,00 539.954,49

YER TAHSİS ÜCRETİ
350.000,00

313666

300.000,00
250.000,00
174000

200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

24024

33113

2000

2001

49669

66226

83000

93828

2004

2005

0,00
2002

2003

2006

2007

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
24.024,00 33.113,00 49.669,00 66.226,00 83.000,00 93.828,00 174.000,00 315.666.49
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KANTAR ÇIKIŞ ÜCRETİ
178.150,00

180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00

94.737,00

100.000,00
80.000,00

53.122,00

60.000,00
40.000,00
20.000,00

108.016,00

120.137,00

64.550,00 70.000,00

29.769,00

0,00
2000

2000
29.769

2001
53.122

2001

2002
64.550

2002

2003
70.000

2003

2004
94.737

2004

2005
108.016

2005

2006

2006
120.137

2007

2007
178.150

1.033.132,49

1.050.000,00
900.000,00

805.278,00

750.000,00
600.000,00
450.000,00

374.219,00

300.000,00
147.385,00

211.080,00

437.440,00

501.063,00

216.462,00

150.000,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

147.385.00

211.080.00

216.462.00

374.219,00

437.440,00

501.063,00

805.278,00

1.033.132,49

2000-2007 yılları arası mal çıkış listesi E K :VII’ dedir.
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ı-Yazı İşleri Müdürlüğü
2007 yılı içerisinde ; 846 adet Daire içi Gelen Yazı ,34

adet Komisyonlar kurullar,

2952 adet Dışarıdan gelen yazı ,3920 adet Dahili Zimmet, 1055 adet Giden Yazı,375
harici Zimmet, 1055 adet posta Zimmet, 240 adet Dilekçe, 126 adet

Dilekçe

adet

Zimmet

kaydı yapılarak ilgili Daire Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.
Yine 2006 yılı içerisinde yapılan 22 toplantıda 165 adet
oturumda 146 adet ENCÜMEN
kayıtları yapılarak gereği için

MECLİS

kararı

ve

45

kararı alınarak ilgili kişi ve dairelere gönderilmiş olup,

ilgili Daire, Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.

Belediyemiz Encümen kararı ile İlçemizde İkamet eden ve fakir ve mağdur olan 262
Üniversite öğrencisine ayda 40.ytl öğrenim yardımı yapılmış olup, 2008 yılı için ise 310
öğrenciye ayda 50.ytl olarak tespit edilmiştir.
Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda 2007 yılı içerisinde toplam, 454 adet evlenme
yapılmış olup,ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığı toplam 22.500.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-Sanat-Tarım ve Spor
Festivali 2007 yılında da görkemli bir şekilde gerçekleştirdik.3 gün süren festival programı
kapsamında tarım,Spor,Yağlı güreş çocuk şenlikleri halk konserleri ve Belediyemiz tarafından
yapılan Ali fuat başgil köprüsü,katlı otopark Yıldıray Çınar sahil yolunu açılış törenleri ile
,Cemil Şensoy kültür merkezinde bir dizi panel düzenlenmiştir.
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2007 yılı içerisinde Düzenlediğimiz Sünnet Şöleni ile 143 çocuk belirlenerek hijyenik
ev

ortamında sünnet olmaları sağlanmıştır. Yeşilırmak Festivalimiz

etkinliklerle 2008 yılında da

kutlanacaktır.

hazırlıkları Yeni

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, 608’i ramazan ayında olmak üzere yıl içerisinde toplam 1000
ihtiyaç sahibi vatandaşımıza evlerinde gıda yardımı paketlerinin sunulmuştur.

Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yaklaşık 50 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 5.400
vatandaşımızın istek ve temennileri dinlenilerek ,şikayet ve başvurular belediyemiz ilgili
dairelerine

gönderilerek

gerekli

çalışmaların

yapılması

sağlanmıştır.

Belediyemizin

organizasyonu ile Yardıma muhtaç ailelere hayırsever iş adamlarımız vasıtasıyla kira, giysi,
gıda, ev eşyası ve beyaz eşya yardımlarının yapılması sağlanmıştır.
Belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere ilişkin yazılı ve görsel
basın mensupları ile birebir toplantılar , fax, mail ve telefon aracılığı ile davet edilmesi ve
katılımlarının sağlanması ve Belediyemiz faaliyetleri hakkında kamu oyunu bilgilendirmeye
yönelik bilgilerin paylaşılmasının sağlanması.
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.
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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 yürütmektedir.
Kültür Merkezimiz de 2007 yılı
içinde Türk Sanat Müziği Korosu, Türk
Halk Müziği Grubu, Tiyatro (Yetişkin –
Çocuk) ve Halk Oyunları branşlarında
kurslar açıldı.
Merkezimiz çatısı altında kurs gören
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği
korolarımız değişik zamanlarda konserler
düzenledi. Halk Oyunları grubumuz yıl içerisinde gösteriler yaptı.
Türk Sanat Müziği Koromuz, Mart Ayı içerisinde Çarşamba’da verdiği konserin
ardından, 2007 Haziran ayında İstanbul Profilo Alış-veriş Merkezi’nde ikinci konserini
düzenledi. Tasavvuf Müziği Koromuzun Şubat ve Ekim aylarında Kültür Merkezi’nde
düzenlediği konserlere yoğun katılım sağlandı. Tiyatro Topluluğumuz, Ramazan ayı içerisinde,
Anneler Günü’nde, Dünya Kadınlar Günü’nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde ve Haziran
ayı içerisinde ‘’Taş Bademleri’’

ve ‘’Destanlaşan Yürekler’’ adlı oyunları ile gösteriler

düzenledi.

İlçemizde
düzenlenen
genel
etkinliklerde gösteriler düzenlenen Halk
Oyunları Ekibimiz, Artvin, Adıyaman ve
Trabzon Yöresi oyunları çalışmalarını
sürdürmektedir.
2007 yılındaki kursiyer sayımız;






Kişilik çocuk gurubu ve 28 kişilik yetişkin grubu.
Halk Oyunları Ekibimiz 42 kişi

Türk Sanat Müziği Koromuz
32 korist,
Tasavvuf Müziği Koromuz
34 korist
Tiyatro Topluluğumuz 21

Belediyemiz tarafından yapılan bütün hizmetler Belediyemizin internet sitesinde
yayınlanmakta olup,İnternet ortamında da dilek ve şikayetler kabul edilerek
değerlendirilmektedir.
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k-Hukuk Hizmetleri
Belediyemiz Hukuk hizmetleri 2007 yılında 362

icra dosyası açılmıştır.İcra

dosyalarından 194 ‘i infaz edilmiş olup 2007 yılında 307,126 YTL tahsilat yapılmıştır.Kalan
174 dosya hacizli,taksitli ve Savcılık Adres araştırması istenmiş olup devam etmektedir.Diğer
yıllardan devam eden dosya sayısı ile birlikte toplam 587 dosyamız bulunmaktadır. 114 adet
dosyamız icra

ceza mahkemesine dava açılmıştır.Kalan dosyalarımızın kaydı hacizleri

yapılmış olup , adres ve kimlik bilgi istemi için İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve muhtarlıklara
yazı yazılmış gelecek cevaplara göre işlem yapılacaktır.
2004-2005-2006-2007 ve 2008 yıllarına ilişkin dava dosyaları bilgi listesi (E K… )
sunulmuş olup,halen derdest olan dosya sayısı 149’dur.

YILI

KURUMCA
AÇILAN

KURUMA ADLİ
AÇILAN
YARGI

İDARİ
YARGI

LEHTE

ALEYHTE

TEMYİZ

DEVAM

KESİNLEŞEN TOPLAM

2004

5

26

28

3

7

24

1

0

30

31

2005

3

21

12

12

11

12

1

1

22

24

2006

3

16

9

10

9

7

5

3

11

19

2007

1

83

2

82

10

58

2

16

66

84

2008

0

129

125

4

0

0

0

129

0

129

TOPLAM

12

275

176

111

37

101

9

149

129

287

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
duyulan

Hizmetlerinde

ve İlçemizde ihtiyaç

Hazır beton malzemelerini tesislerinde hazır beton üretimi için gerekli olan

malzemelerin üretimi ve hazır beton üretimi ve satışı konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

35

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 hızla düzelmekte ,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 26/03/2008

Av. Hüseyin DÜNDAR
Çarşamba Belediye Başkanı
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