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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 mükâfat 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. 
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 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. 

 29 Mart 2009 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 2972 sayılı yasanın 5 

maddesinin (b) fıkrasına göre Belediye Meclisi üyelikleri için her seçim çevresinden seçilecek 

üye sayısı son genel nüfus sayımlarına  göre belirlenir hükmü gereği,Belediyemiz Meclis 

Üyeliği sayısı 15 den 25’e çıkarılmıştır.  

 

Bütün bu görev yetki ve sorumluluklar dahilinde Belediyemizin 2011 yılı 

faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vereceğim.  
 

2.İdareye ilişkin 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 tahsilât veznesi, 

1 Katta; Zabıta Müdürlüğü, Santral ve Elektrik 

Montörlüğü, 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 

Müdürlüğü, Satın alma Servisi,4 Katta; Mali 

Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Vergi Dairesi 

Servisi, İcra Takip Servisi, Tahakkuk ve Tahsilat Servisi, Emlak Servisi, 5.Katta; Fen ve İmar İşleri 

Müdürlüğü, 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. 

 



 6

 

b-Örgüt Yapısı: 

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ TEŞKİLATLANMA ŞEMASI 
 

 
 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ 
BELEDİYE BAŞKANI 

BELEDİYE ENCÜMENİ 

BAŞKAN YARDIMCISI  

VETERİNERLİK HİZMETİ 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  

BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MALİ HİZMETLER  
MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA  
MÜDÜRLÜĞÜ  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  
MÜDÜRLÜĞÜ  

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SU VE KANALİZASYON 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

HAL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

BASIN YAYIN VE HALKLA  
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

PARK BAHÇELER  
MÜDÜRLÜĞÜ 

MEZARLIKLAR  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ULAŞIM HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ 

EVLENDİRME 
MEMURLUĞU  

UZMAN 
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31 Mayıs 2009  tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik gereği; Belediyemiz D 11 Gurubundan D 12 gurubuna yükseltilmesi sonucu oluşan son 

durum, 22 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereği toplam işçi memur norm kadro toplamı 255 iken 

;Yapılan  son değişiklikle Memur norm kadro 204, işçi norm kadro 102  olmak üzere  işçi +memur 

norm kadro toplamı 306  olarak yeniden  belirlenmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin  olarak  Belediyemiz 

Meclisinin 06/01/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Norm kadro cetvelleri  onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 Belediyemiz, 2Başkan Yardımcısı,  1Yazı 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, 1Mezarlıklar Müdürlüğü, 

1Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,  1Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü.,   1İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürü,   1Hukuk Müdürlüğü,  1Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere toplam 17 ana 

hizmet  birimi ile bu müdürlüklere bağlı alt birim ve Şefliklerden oluşan bir örgüt  yapısından  

oluşmaktadır. 

Ana hizmet sınıfından sayılan birimlerden 1Başkan Yardımcılığı,Yazı İşleri Müdürlüğü,Zabıta 

Müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü 

asaleten, Diğer müdürlükler vekaleten görevlendirme ile, Hukuk hizmetleri Kısmi Zamanlı , 

Veterinerlik hizmetleri   ise Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır. 

 

 

c- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları: 

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. 
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d-insan kaynakları  

 

2011 yılında; 

 1- 6, İşçimiz görevden ayrılmış olup, görevden ayrılma işlemleri yapılmıştır. (5’i emekli , 1’i 

vefat.) 

2- 2, Memurumuzun emeklilik işlemleri yapılmış olup kurumdan ilişikleri kesilmiştir. 

3- 6111 Sayılı Kanunun 166.maddesi gereğince ve Samsun Valiliğinin 24/10/2011 tarih ve 172 

Sayılı Olur emri ile 111 adet işçimizin 11/11/2011 tarihi itibari ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara 

nakil işlemi yapılmak suretiyle kurumumuzdan ilişikleri kesilmiştir. Ancak 1 işçimiz 5 gün içinde 

yeni görev yerine başlamadığı için ihbar tazminatı ödenmek suretiyle kurumumuzdan ilişiği 

kesilmiştir.  

4- 15.01.2010 tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve 54. maddesi 

gereğince İtfaiye Eri kadrosunda aday memur olarak göreve başlayan 26 Memurumuzun 17/01/2011 

tarihi itibariyle asalet tasdik işlemleri yapılmıştır. 

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemiz 

meclis kararı ile 2011 Mali  yılı sonuna kadar Sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere; 3 adet 

Mühendis,3 adet Tekniker, 1 adet teknisyen, 1 adet Avukat, 1 Adet Veteriner Hekim  ile Tam 

Zamanlı süre ile sözleşme yapılmıştır. 

 6- Harita Mühendisi (Özcan HALDIZ) ile tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşme 

imzalanmıştı. 14/03/2011 tarihi itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka bir 

kuruma atandığından dolayı istifa etmiştir. (Hizmeti 2 yıldan az olduğu için iş sonu tazminatı 

ödenmemiştir.) 

7- 1 adet Avukat (Tekin ARABACI) ile tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşme 

imzalanmıştı. 05/09/2011 tarihi itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka bir 

kuruma atandığından dolayı istifa etmiştir.(Sözleşmeli hizmet yılı 2 yıldan fazla olduğu için iş sonu 

tazminatı ödenmiştir.)Yılı içerisinde Kısmi Zamanlı Avukatla sözleşme imzalanarak hizmetin 

devamlılığı sağlanmıştır. 

8- 1 adet Şehir Plancısı (Melih Kağan AYVAZ) ile tam zamanlı süre çalıştırılmak üzere 

sözleşme imzalanmıştı. 11/07/2011 tarihi itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

başka bir kuruma atandığından dolayı istifa etmiştir. (Hizmeti 2 yıldan az olduğu için iş sonu 

tazminatı ödenmemiştir.) 
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9- 21/04/2007 tarih ve 26500 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun 

3.maddesi ve 12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları İl Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Değişik 

24. maddesi gereği memur norm kadro standardının yüzde yirmisini geçmemek üzere Belediye 

Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 12 sayılı kararı gereğince  5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere 34 

Muvakkat işçi 12/03/2011 tarihinde  göreve başlamış olup 06/09/2011 tarihinde vize bitiminden 

dolayı hizmet akitleri askıya alınmıştır. 

10- 2 memurumuz 30/03/2011 tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

108.maddesi E) bendi gereğince Askerlik hizmetini ifa etmek üzere askere gitmişlerdir. Aynı yıl 

içerisinde ,Askerlik görevlerini bitirdikten sonra 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 83.maddesi 

gereğince 15/10/2011 tarihinden itibaren görevlerine başlamışlardır. 

11- Kasım 2011 tarihi itibariyle 2 memurumuz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

108.maddesinin E) bendi gereğince Askerlik hizmetini ifa etmek üzere askere gitmiştir. 

12- Yıl içinde ilgili mevzuat ve kanunlar gereğince Belediyemizde görev yapmakta olan 

personellerimize kamu hizmetinin daha etkin ve verimli sunulması amacıyla hizmet içi eğitim 

seminerlerine katılımları sağlanmaktadır. 

13- 31.12.2011 tarihi itibariyle 82 memur (2’si askerde), 39 İşçi (18’i sendikalı, 21’i 

sendikasızdır), 7 sözleşmeli personel (6’sı tam zamanlı, 1’i kısmi zamanlı) görev yapmaktadır.  

Yıl sonu itibariyle, memur+ işçi+Sözleşmeli  toplam 128 personelimiz bulunmaktadır.  

        İşçi sayımız 50 kişinin altında olduğu için sakat ve eski hükümlü açığımız yoktur.  

Bütün  personelin (işçi-memur-sözleşmeli) maaş işlemleri, aylık ve şahıs emeklilik kesenek 

işlemleri , aylık sigorta prim bordroları, memur emeklilik işlem dosyası, işçi kıdem tazminatı işlemleri 

ve emeklilik işlem dosyası, personel durum çizelgeleri, intibak işlemleri, memur nakil işlemleri ile 

ilgili  bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm yazışmalar, tanzim ve tahakkuk  işlemleri, Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına göre kadro iptal ve ihdas işlemleri , Personelle ilgili tüm özlük ve sicil 

kayıt belgelerinin tanzimi ve muhafaza ikmali  ile ilgili iş ve işlemler ; Belediyemiz İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğü tarafından  yürütmektedir. 
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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 yapılmaktadır. Buna ilişkin 

rapor Belediyemiz Meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER:   

 

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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III-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

1-Mali Bilgiler  
 

a-Mali Yapıya İlişkin bilgiler  

Belediyemiz 2011 Mali yılı içerisinde 2010 yılı kesin hesap cetvelleri Belediyemiz Meclisine 

sunularak karara bağlanmış olup,5393 sayılı belediye kanunun 64.maddesi gereği kesin hesap 

raporları Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

2012 Mali yılı bütçesi Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre hazırlanarak 

31.500.000.00. (OtuzbirmilyonBeşyüzbin)TL olarak Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara 

bağlanmıştır. 

b-Son 10 yıllık Mali yapıya ilişkin bilgiler. 

 
2002 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  11.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 7.577.656.00 %68 

Gerçekleşen 

GİDER 

 8.624.053.00 %78 

  
2003 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  14.650.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 8.859.024.00 %61                           

Gerçekleşen 

GİDER 12.344.944.68  %84 

  
2004 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  22.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 10.249.946.59 %47 

Gerçekleşen 

GİDER 13.911.116.00 %63 
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2005 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  26.500.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 12.914.336.95 %49 

Gerçekleşen 

GİDER 17.359.656.60 %66 

  

 
2006YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  31.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 15.410.823.12 %50 

Gerçekleşen 

GİDER 19.583.681.01 %63 

  

 
2007 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  26.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 16.005.186.00 %62 

Gerçekleşen 

GİDER 20.340.735.67 %78 

 

 
2008 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  27.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 22.478.481.99 %83 

Gerçekleşen 

GİDER 26.792.357.27 %99 
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2009 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  29.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 24.081.644.29 %83 

Gerçekleşen 

GİDER 19.374.480.87 %67 

 

 
2010 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  30.000.000.00   

Gerçekleşen 

GELİR 24.683.313.05 %82 

Gerçekleşen 

GİDER 20,220,947.02 %67 

 

  
2011 YILI  
   GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 

BÜTÇE  30,500,000,00   

Gerçekleşen 

GELİR 30,220,130,52 % 99 

Gerçekleşen 

GİDER 20,215,946,48 % 66 

 

 2011 Mali yılından 2012 Mali Yılına  devreden borç  12,974,308,08 TL(SGK,İller 

Bankası,ve Vergi Dairesine olan ve yapılandırılarak ödemesi devam eden borç.) 

 2011 Mali yılından 2012Mali Yılına  devreden alacak 5,805,832,60 TL’  dir,(Takibi devam 

eden alacaklar.) 

 Yılı içerisinde bütçe ödenekler arasında 4,466,000.00 tl’lik aktarma yapılmış olup, 

Harcanmayıp imha edilen ödenekler ise 10,283,053,52 .tl dir. 
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c-Yıllara göre bütçede personel giderleri  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

 Son 8 yıldır üretilen dönüşüm projeleri ile Belediyemizin mali yapısı hissedilir şekilde 

güçlendiği gözlenmektedir. 
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d-genel değerlendirme: 

Belediyemiz gelirlerinin büyük bir bölümü İller Bankasından Belediyelere ödenen paylardan 

oluşmaktadır. 

İlçemiz Cumhuriyet Köyünün Belediyemize katılma talepleri, Belediyemiz Meclisinin 

14/12/2009 tarih ve 146 sayısı ile kabul edilerek , İlçemiz Cumhuriyet Köyünün tamamı Ocak 2010 

tarihinden geçerli olmak üzere  Resmen Belediyemiz sınırlarına dahil edilmiştir. 

İlçemiz Helvacalı  Köyünün tamamının ,Belediyemize katılma talepleri Belediyemiz 

meclisinsin 07/07/2010 tarih ve 64 sayılı kararı ile ; 

İlçemiz Beyyenice Köyünün bazı kısımlarının (5001,5010,5012,5050.sokaklar,Karşı mevkii 

ve Çiftlik Mevkileri) Belediyemize katılma talepleri Belediyemiz meclisinin 02/08/2010 tarih ve 66 

sayılı kararı ile; 

İlçemiz Bafracalı  Köyünün bazı kısımlarının (Kiremithane ve Yeni mahalle Mevkileri) 

Belediyemize katılma talepleri Belediyemiz meclisinin 05/11/2010 tarih ve 95 sayılı kararı ile; kabul 

edilerek  kararlar ilgili daireler gönderilmiş olup, gerekli prosedürler tamamlanarak ; 

Cumhuriyet ve Helvacalı köylerinin tamamı ile,Bafracalı ve Beyyenice köylerinin Bazı 

kısımları  OCAK  2011 tarihi itibariyle resmen Belediyemiz sınırlarına katılımları 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 Ocak ayı sonu itibariyle açıkladığı rakamlara göre     ; 

Belediyemize dahil edilen yerlerle birlikte, İlçemiz Nüfusu 68,636’dır. (iller Bankasına Bildirilen). 

Ancak gerçek nüfusumuz bu rakamların çok üzerinde olması ve İlçemizin geniş bir Coğrafi yapıya 

sahip olması Belediyemiz hizmetlerinin sunumunda artı maliyetler getirdiği açıktır. 

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. 
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2-PERFORMANS BİLGİLERİ: 

 

a)-Fen işleri müdürlüğü:  

Yol işleri birimi: 

Belediyemiz sorumluluk alanında yapılmış yolların toplam uzunluğu 756 km dir. 2011 yılında 

20,685 m2 alanda 3,475 ton asfalt çalışması yapılarak 2,955  mt muhtelif genişlikte yol sıcak asfaltla, 

33,108m2 alanda 2.146 mt uzunluğunda muhtelif genişlikte yol beton parke ile 4,852 mt 

uzunluğundaki muhtelif genişlikte 7,278 m2 beton parke kaldırım yapılmıştır. 

2008 yılında gerçekleştirilen imar uygulaması ile açılması sağlanan ve A.Fuat Başgil 

köprüsünü Ayvacık yoluna bağlayan ayrıca Değirmenbaşı caddesinden başlayıp Yeşilırmak ın 

batıyakasını Samsun-Ordu karayoluna bağlayan 2.600 mt uzunluğundaki yolların stabilize dolgu 

çalışmaları bir önceki yıl tamamlanmış olup bu yol güzergahındaki altyapı çalışmaları sonucu bozulan 

yerlerde yaklaşık 5,750 m3 stabilize dolgu malzemesi apdal deresi üzerinden bölgeye taşınmış ve 

serme sıkıştırma işlemi yapılmıştır.Ayrıca yeni yapımına başlanan İletişim Fakültesinde 2,000 m3 

kazı  ve zemin iyileştirmesi için 1,000 m3 dolgu, Yeni Şehir Stadyumunda  21,400 m3 kazı yapılmış 

ve zemin iyileştirmesi için 10,500 m3 dolgu olmak üzere; toplamda 23,400 m3 kazı - 11,500 m3 

dolgu işlemleri Belediyemiz tarafından yapılmıştır.Yine ilçenin değişik yerlerinde 5,000 M3 ‘den 

fazla malzeme ile Dolgu, Serme ve sıkıştırma çalışması yapılmıştır. 

Asfalt ve beton parke kaplaması yapılan yolların listesi ektedir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SICAK ASFALT 
BETON PARKE 

YOL 
KALDIRIM 

KAZI –DOLGU 

 

YOL 

MALZEMESİ 

SERME –

SIKIŞTIRMA 

 

M2 M2 M2 M3 m3 

20,685 33,108 7,278 40.000- 50,000 15,000 
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Park Bahçe ve Mezarlıklar birimi 

2011 yılı içerisinde park ve bahçe çalışmalarımızda yeni rekreasyon alanları, çocuk parkları 

oluşturulmuş, mevcut alanlarımızın rutin bakım, budama çalışmaları devam etmiştir. Yine yaz ayları 

boyunca genel sulama çalışması devam etmiştir.Bazı kamu kuruluşlarında ( okullar adliye, 

kaymakamlık, camiiler gibi ) her yıl olduğu gibi çalışmalar yapılmıştır.Bu çalışmalarımızda yeni ve 

deforme olmuş alanlarda 220kg çim tohumu kullanılmıştır. 

Çarşamba genelinde yapılan bakım, rehabilitasyon ve bazı uygulamalar; 

- Rıdvan paşa camii cevre düzenlemesi(peyzaj çalışması) 

- Göğceli Camii çevre düzenlenmesi 

- Kızılay caddesi arkası Çevre düzenlenmesi  

- İlçe Genelindeki Okul Bahçelerinin Çevre düzenlenmesi  

- Otolar fındık fabrikası arkası peyzaj çalışması 

- Toki yanındaki şev alanın rehabilitasyonu 

- Ada Akarsu Sporları (Kayıkhane) merkezinin arkasında bulunan 10.000m2 alanın ön hazırlığı 

- Kuş Doğanlı camii peyzaj çalışmasında farklı tür ve gruplarda 120 adet fidan dikimi 

gerçekleştirildi. 

- Fatih İlköğretim Okulu peyzaj çalışması 

- Sarıcalı mahallesinde bulunan 1700m2 alanın ağaçlandırılma çalışması  

- Irmak kıyı şeridine fidan dikim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Kurtahmetli köyün de boylu fidan üretim çalışması başlatılmıştır. Üretim çalışmalarımızdan 2000 

adet boylu  fidan araziye plante edilmiştir. 

ÇEŞİTLER BELEDİYEMİZ 

SERASINDA 

ÜRETİLEN 

SATIN ALINAN ( ADET )  TOPLAM 

BOYLU AĞAÇ 416 93        509 

ORTA BOYLU AĞAÇ 402 324        726 

ÇALI GRUBU 1, 230 57       1,287 

MEVSİMLİK ÇİCEK 55,000  41,650      96,650  

Çok Yıllık Yer Örtücü 5,000 -      5,000 

TOPLAM    104,172 

 Ada park rekreasyon alanına ve İlçemiz  genelindeki park bahçelerde  dikilmiştir. 

Sarıcalı ve Göğceli mezarlıklarındaki bakım ve temizlik işleri periyodik olarak yapıldı. 

Mezarlıklar içindeki yaya yollarının yapımına başlanılmış olup kademeli olarak devam etmektedir. 
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b-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 

 

İmar İşleri birimince tüm planlama ve uygulama çalışmalarında kamu yararını temel çıkış 

noktası alarak, kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak, kentsel yaşam ve karar alma 

süreçlerine kentlinin katılım olanaklarını arttırıp, eşitlikçi, hukuku, planlama ilkelerini temel alan, 

kentli-çevre hakları çerçevesinde tüm vatandaşlar adına, onlarla birlikte kentin yaşam çevrelerindeki 

tüm fiziksel sorunları giderip, sağlıklı, müreffeh ve yaşanabilir çevreler oluşumunu sağlamak amacı 

ile ilçemize ait 1986 yılında yapılmış olan ve günümüz şartlarına artık cevap veremez hale gelmiş 

imar planı için yeniden bir düzenleme içerisine girilmiş ve bu bağlamda İller Bankası genel 

müdürlüğü ile protokol yapılarak imar revizyonu çalışması başlatılmıştır. 

 

İlçemiz nazım ve uygulama imar planlarında belediyemiz veya mülk sahipleri tarafından şehir 

plancısına hazırlatılmış olan toplam 20 adet imar plan değişikliği teklifi dosyası incelenerek belediye 

meclisine sunulmuştur. Bu tekliflerden 16 Adeti belediye meclisi tarafından uygun bulunarak 3194 

sayılı imar kanunun 8 b maddesine istinaden onanmıştır. 

         

    Şehrin çeşitli yerlerinde imar planını uygulamak ve arsa üretmek amacıyla 3194 sayılı imar 

kanununun 18. maddesine göre belediye encümenince uygun görülen alanlarda toplam olarak 6 (altı) 

adet imar uygulaması yapılmış ve bunlar sonuçlandırılmıştır.        

            İmar planına uygun olarak mülk sahipleri tarafından harita mühendislerine hazırlatılmış olunan 

3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16 maddelerine göre ifraz, birleştirme, yoldan ihdas ve yola terk 

işlemlerine dair toplam 34 adet dosya incelenerek encümene sunulmuş ve encümen kararları 

doğrultusunda sonuçlandırılmıştır.         

             Resmi kurumlar, mahkemeler ve vatandaşların talepleri üzerine toplam 112 adet imar 

durumu tanzim edilmiştir.  

*5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile düzenlenen “ Adres Kayıt Sistemi ” Türkiye 

İstatistik Kurumunca Ulusal Adres Veri Tabanı altyapı çalışmaları tamamlanarak veri tabanı 

kurulduktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce devir alınmasıyla sistem adres 

kayıtları üzerine güncel çalışmalar yapılmaktadır. 
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Bu çalışmalardan bazıları; 

 

*Projelerin kontrolü, ruhsat harçlarının hazırlanması ve ruhsata bağlanması, 

 *4708 sayılı Kanunla yürürlüğe giren Yapı Denetim Yasasına göre, Yapı Denetim Sistemine 

girilen Yapı Ruhsatlarının onayı, takibi ve yerinde kontrollü,Sığınak projelerinin incelenmesi ve 

yerlerinde kontrol edilmesi,  

*Bitmiş İnşaatlara Yapı Kullanma izin Belgelerinin hazırlanması, binaların yerinde kontrolü 

yapılmaktadır. 

 

2011 yılı içerisinde; 

44 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi  

94 adet Yapı Ruhsatı tanzim edilmiştir.  

 
*Rutin incelemeler ile İlçenin kaçak yapılaşmasının kontrol altına alınması 

sağlanmaktadır.Yapı Kullanma İzin Belgesi talepleri doğrultusunda yerinde incelemeler 

yapılmaktadır. 

  *2011 yılında 7 adet Maili İnhidam Raporu düzenlenmiş,  

  *İşyeri Açma Ruhsat talebi nedeniyle 119 bağımsız bölüm projesine göre incelemiş olup, 

İşyeri Açma Ruhsatları verilmiştir. 

 
Alan Çalışmaları:      
Numaralama Çalışması: Alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve 

adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesiyle hazır hale getirilmesi. Belediye Sınırlarına yeni 

katılan ve Numarataj Çalışmaları tamamlanmamış olan Bafracalı, Beyyenice, Helvacalı, Beylerce, 

Kirazbucağı, Cumhuriyet ve Güneşli Mevkilerinin alanda adreslerinin numaralanması, Sokakların 

açılması, Adres Formlarına yazılıp Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, Numarataj çalışmaları 

yapılmış yerlerdeki Vatandaşların yeni adreslerini Nüfus Müdürlüğüne bildirilmeleri için gerekli 

çalışmalar yapılmıştır.       

Ayrıca Bafracalının bir kısmı Orta Mahalle sınırlarına geçirilerek 625 konut ve Beyyenice 

Çiftlik Mevki Kirazlıkçay Mahallesine Geçirilerek 240 konut Belediyemize katılmıştır.       
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Adres kayıtlarının güncellenmesi: 

               UAVT, Belediyemiz tarafından, yapı kullanma izin belgesi verilen binalar, yanan/yıkılan 

Binalar, yapı ruhsatları, İdari değişiklikler, sokak değişimleri, sokak oluşturması gibi konuların 

sisteme girilmesiyle güncel tutulması çalışması yapılmaktadır. 

*Resmi kurumlara bu değişiklik ve yeni çalışmaların sonuçlarını bildiren yazı ve krokilerin 

gönderilmesi     

*Meclis kararı ile belirlenmiş Bulvar, Cadde ve Sokak isim ve numaraların tespiti ile 

plakaların ve numaraların yazdırıp hazırlanması çalışması 

*Numarataj Çalışmaları yeni bitmiş olan yerlerin Ulusal Adres Veri Tabanına girilmesi   

*Numarataj Çalışmaları bitmiş olan yerlerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi işlemleri  

gerçekleşmiştir. 

 
İmar uygulamaları sonucu  Belediye Meclis kararıyla toplam 202 adet yeni sokak 

açılmıştır; 
 
Çay Mahallesi  : 1 adet 

Sarıcalı Mahallesi : 5 adet  

Kirazlıkçay Mahallesi: 21 adet  

Orta Mahalle  : 43 adet  

Umut Mahallesi : 10 adet  

Cumhuriyet Mahallesi: 41 adet  

Beylerce Mevki : 30 adet  

Bafracalı Mevki : 13 adet  

Kirazbucağı Mevki : 11 adet  

Helvacalı Mevki : 20 adet  

Güneşli Mevki : 2 adet  

Üçköprü Mahallesi : 2 adet  

Yeşilırmak Mahallesi : 2 adet  

Hasbahçe Mahallesi : 1 adet Sokak açıldı  

                         Toplam = 202 adet yeni sokak açılmıştır; 
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DİĞER FAALİYETLERİMİZ 

Yeşilırmak sahil düzenlemesi ve Adapark rekreasyon alanı: 

  

Belediyemiz tarafından 2005 yılında ilçemiz ada mevkii ve Yeşilırmak sahili boyunca devam eden alanda 

proje çalışmalarını tamamlanan İlk etabı Yeşilırmak’ın taşkın koruma seddelerinin tamamlandığı bölüm 

olan şehir merkezindeki kısım olan YEŞİLIRMAK SAHİLİ ADAPARK REKREASYON ALANI  

çalışmaları kapsamında Adapark adında 300 dönümlük alana sahip içerisinde Tarihi Çarşamba Evi 

,Emirhan Çeşmesi gibi öğeleri kapsayan Tarihi Çarşamba Meydanı, Karşılama Meydanı, Tören Alanı, 

Restoranlar,  Gençlik Merkezi, Mescit, Spor Tesisleri , Hamam, kafeterya, Çocuk Oyun Alanları ile piknik 

alanları ve sosyal donatıları bulunan bir Kültürpark projesi gerçekleştirilmiştir . 

Yeşilırmak sahilinin batı bölgesinde DSİ tarafından TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye kadar 
şehir merkezinde kalan kısmının sedde imalatı tamamlanmış olup bu bölgede yürüyüş yolları seyir 
terasları ve kafeteryadan oluşan sahil düzenleme projesi hazır olup 2012 yılında yapımına başlanılacaktır. 

Yeşilırmak Kıyı Düzenlemesi ve Adapark Rekreasyon alanı projesinin II Etabı kapsamında 
Yeşilırmak’ın membasındaki Boyacılı ve Eğrikum köyleri Irmak kenarı mevkiinden şehir merkezine 
doğru olan bölümlerde çalışma yapılacaktır. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü tarafından sedde imalatı 
tamamlanan ve gerekli izinlerin alınmasına müteakip hazırlanacak proje kapsamında; Irmak kenarındaki 
alan ile şehir merkezini birbirine bağlayan bölgede nehrin belirli bölümlerinde yatak düzenlemesi ile su 
tutularak bir gezi parkuru oluşturulacaktır. 

Oluşturulacak bu gezi parkurunun başlangıç noktası şehir merkezi ve varış noktası ise 2.etap alanı 
olacaktır. Proje hedefinde insanların başlangıç noktasından 2.etap alanına geldiklerinde sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Bu sebeple tahsisini talep ettiğimiz alanda Spor 
alanları, çocuk oyun alanları, gezi ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları, piknik alanları, ekolojik yaşam 
alanları, alanın coğrafi konumu itibari ile bazı doğa sporları (Trekking ,ATV ,Dağ yürüyüşü, Dağcılık, 
Kampçılık, Kaya tırmanışı, Paintball vb.) alanı ile birlikte fidanlık ve bitki yetiştirme alanları 
oluşturulacaktır.                                  
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YENİ ŞEHİR STADYUMU 

Çarşambamıza yeni stadyum  

 

 

 

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 yapımına  2011 yılında belediyemiz tarafından başlanılmış olup, 2012 yılı içerisinde 

tamamlanıp faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 
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ÇARŞAMBA İLETİŞİM FAFÜLTESİ: 

 

 

İlçemiz D S İ Proje Başmühendisliği olarak kurulu bulunan alanda 2011 yılı içinde, Ali.Fuad Başgil 

Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek okulu tamamlanarak öğrenime açılmıştır. 

2012 yılında ise,İletişim Fakültesi inşaatına başlanılmış ve yılı içerisinde tamamlanması 

planlanmıştır. 

Belediyemizin katkıları ile İlçemize  Aynı alan içerisinde yapılması planlanan  3. fakültenin  

yapımı  için Hayırsever Mustafa  Güneşdoğdu ve Ondokuz Mayıs       Üniversitesi Rektörlüğü ile 

görüşmeler devam etmektedir. 3.fakültenin yapımı ile ilgili Belediyemiz Meclisi tarafından alınan  

yetki doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.  
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TARİHİ GÖĞCELİ CAMİİ  ŞADIRVAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ  

Tarihçiler, Taceddinoğulları 

devrinden önce Çarşamba’da Türk 

yerleşimi olduğuna dair açık bir 

bilgi zikretmez. Ancak Çarşamba-

Göğceli mezarlığının içinde bulunan 

bir cami gerçeğin bu olmadığını, 

sanılandan çok önce Müslüman 

Türklerin bölgede bulunduğunu 

gösterir.  Aynı zamanda 

Samsun’daki camilerin en eskisi 

olan Göğceli Camii 1206’da, 

Türkiye Selçukluları döneminde inşa edilmiştir. Demek ki Müslüman Samsun kurulduğu sırada 

Selçuklular Yeşilırmak boylarını da ele geçirmek suretiyle sahile doğru inmeye başlamışlardı. O 

dönemin coğrafî şartları göz önünde bulundurulduğunda Göğceli, Yeşilırmak’ın sahile ulaştığı 

yerdeki son yerleşim yerleri olarak görülmelidir. 

Benzersiz ahşap yapısı ile dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan Tarihi Göğceli Camii, yerli 

ve yabacı turistlerin akınına 

uğruyor. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve Belediyemiz 

işbirliği ile 2007 yılında 

restore edilen Camiinin 

restorasyon ve çevre 

düzenleme çalışmaları, 

Belediyemiz tarafından 

bahçesine şadırvan yapılan 

Camiinin 2011 yılında çevre 

düzenleme çalışmaları da devam ediyor.  

Bölgemizin önemli tarihi değerlerinden biri olan Camii, İlçenin Çay Mahallesi Göğceli 

Mezarlığı içinde yer alıyor. Ahşap yapılar içerisinde 800 yılı aşan geçmişi ile Türkiye’de tek, dünyada 

sayılı eserler arasında bulunan camii, Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.  

 

 



 25

 

 

RAHTIVAN (RIDVAN BEY) CAMİİ  ÇEVRE DÜZENLENMESİ 

 

Günümüzde halk arasında Rıdvan Paşa 

– Rıdvan Bey –Rahtıvan Camii olarak bilinen 

eser, Çarşamba şehir merkezinde Yeşilırmak’ın 

doğu yakasında bulunmaktadır. Belediyemiz girişimleri ile Camii haziresinde ve avlusunda çevre 

düzenleme çalışmaları yapıldı.  

Orta Mahalle’de Yeşilırmak kenarında ihtişamlı yapısı ile dikkat çeken Rahtıvan Camii 

haziresi ve avlusu,  İlçenin en eski tarihe sahip camilerinden Rahtıvan Camii’nde çevre düzenleme 

çalışmaları yapıldı. Cami avlusunda kaldırım çalışmaları ile birlikte yaklaşık 1300 metrekare alan 

yeniden düzenlendi. Çevre düzenlemeleri kapsamında camii havlusunda bulunan baraka yapılar (iş 

yerleri) yıkılarak yeşil alana dönüştürüldü.   
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CUMHURİYET MAHALLESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

Alt Yapı Çalışmaları 

 

Belediyemize yeni katılan 30-40 yıldır büyük altyapı 

sorunları yaşayan 4,000-5,000 İnsanımızın yaşadığı 

Cumhuriyet Köyüne Belediyemize katılımı ile birlikte büyük 

hizmet çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu anlamda Kanalizasyon alt yapısı kurulmuştur. 

Şöyle ki 6,000 mt Kazı yapılarak kanalizasyon 

şebekesi kurulmuş, müstakil bir terfi istasyonu 

oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

Yol Çalışmaları:   

2011 yılında Cumhuriyet mahallesinin alt yapısı yapılan yolların üst kaplamaları Beton Parke ile 

yapılmış 18,080 M2 yol tamamlanmıştır. 
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KENTSEL TASARIM PROJELERİ: 

 

 

Doğu yakada şehir merkezi 

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

şehir stadyumunun da kaldırılması ile  planlanan alanda Bir Kentsel Tasarım çalışması yapılacaktır.Bu 

alanda  konut, ticaret,Turizm alanları,Spor alanları ,Çocuk oyun alanları Camii ve diğer donatılarından 

oluşan kullanımlar yer alacaktır.   

 

Proje çalışmasına başlanılmış, bu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak Şeker fabrikası 

yanındaki yapımına devam edilen Yeni Şehir stadyumunun yapımının tamamlanması beklenmektedir. 
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MAKİNA İKMAL BAKIM ATÖLYESİ 

 

 Geçmiş yıllarda  olduğu gibi Belediyemiz Araç Parkında bulunan ,İş makineleri, 

Kamyon,Kamyonet,Otomobil  ,Traktör,v.b araçların  bakım ve onarımları Tamir Bakım Atölyesinde 

yapılarak araçların düzenli çalışmaları sağlanmış olup;Bakım ve onarımı mümkün olmayan  

Araçlardan Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araçlar trafikten çekilerek İhale yöntemiyle satışları 

yapılarak  değerlendirilmişlerdir.Yine Atölyeye bağlı olarak Demir Doğrama,Torna tefsiye  işlemleri 

yapılarak hizmet verilmektedir. 

 

 

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU 

 

3516 sayılı Ölçüler  Kanununun ilgili maddeleri ile buna dair Yönetmelik, Nizamname ,Tebliğ  

Hükümleri gereğince Ölçü ve ayar memurluğu olarak ilçemiz ve civar ilçelere ait ölçü ve tartı 

aletlerinin yıllık muayeneleri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 

            Müktesep hazırlıkların tamamlanmasından sonra Senelik Muayene  Talimatnamesi gereğince 

Ölçü ve Tartı aleti muayene ve damgalama işlemlerine 14.03.2011. tarihinde başlanılmıştır. 

Muayenelerde damgalanan ve reddedilen ölçü ve tartı aletlerinin miktarları her ayın başında faaliyet 

raporu yapılarak belirtilmiş ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2011 yılı içerisinde 

damgalanan ölçü aletlerinden, ölçü aleti muayene ve damga harcı adı altında 7.150.07 TL damga harcı 

kesilmiş olup Belediyemiz tahsilât veznesine ölçü ve tartı aletleri sahiplerince ödenmiştir. Onaylanmış 

gezi programı aynen tatbik edilmiş olup ilan ve tebligatın yazımıza istinaden bütün belediyelerde 

aynen uygulanmıştır. Muayene işleri Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü talimatnamesi gereğince 

uygulanmıştır. Çarşamba ve Çarşamba Grubuna  bağlı; Ayvacık, Salıpazarı, Terme, Evci, Sakarlı, 

Kozluk, Kocaman, Bazlamaç, Ambartepe, Dikbıyık, Çınarlık, Hürriyet, Ağcagüney  belediyelerine ait 

alınan muayene sonuçları cetvelde gösterilmiş olup, bu çalışmalara dair rapor ektedir. 
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c-su ve kanalizasyon birimi: 

 

Çarşamba belediyesi İçme suyu arıtma 

tesisi 2011 yılında yapılan tadilat ve 

iyileştirmeler ile fiziksel ve kimyasal 

arıtım yöntemiyle çalışmakta ve günde 

yaklaşık 9000 metreküp su üretimi 

yapılmaktadır. Su Çakmak Barajından 

alınmakta ve yaklaşık 10 km lik bir isale 

hattı ile tesise cazibeli yöntem ile 

ulaştırılmaktadır. Tesise ulaştırılan su hızlı 

ve yavaş karıştırıcılar ile işleme tabi 

tutulup çöktürülmektedir. Karıştırma ve çöktürme işlemleri kimyasal maddelerle yapılmaktadır. Sonra 

kum ve karbon filtrelerinden geçirilen suyun bu filtrelerde koku, tad ve bulanıklığı ayarlanıp en son 

dezenfeksiyonla temiz su deposuna oradan da şebekeye verilmektedir. Çarşamba Belediyesi içme 

suyu arıtma tesisinde kalite standartlarının üzerinde bir kalitede su üretilmekte olup mikrobiyolojik 

açıdan da, Kriterlere uygunluk  sağlamaktadır.Her saat ölçümler düzenli olarak yapılmakta ve 

kayıtları tutulmaktadır.  

 

        1-ana boru arızası : 

               2Adet 600 ÇTP,1Adet 400 lük PA,1Adet 200 lük Çelik Boru,1Adet 400 AÇB,6Adet  350 

AÇB,1Adet 300 AÇB,1Adet 250 AÇB, 1Adet  200 AÇB,3Adet  150 AÇB,2Adet 100 AÇB,5Adet 150 

PVC,16Adet 110 PVC, 15Adet 90 PVC,1Adet 75 PVC,1Adet 63 PVC ve 6Adet 50 PVC olmak üzere; 

 Çeşitli çaplarda  toplam 63 adet ana boru arızası yapılmıştır 

Ana boru arızaları nedeniyle ilçemizin tamamında 8 saat,doğu yakasında 14 saat,batı 

yakasında 12 saat ve bölgesel olarak doğu ve batı yakasında 92 saat su kesintisi yapılmıştır.  

       2-abone arızaları:  

       98 Adet Aboneye ait 1505mt eski ve adi borular patladığından yenisiyle şebekeden değiştirildi. 

(Eski  adi ve siyah boru patlakları )       

      216 Adet abonenin abone hatlarının çeşitli yerlerdeki  ek parçalarından meydana gelen arızalar 

sonucu bağlantılar yenilenerek onarılmıştır. (maşon,nipel,rekor ,vana v.b.arızalar) 

      3- yeni abone bağlantısı:      

      140 adet yeni aboneye toplam 3,287mt.orijinal mavi boru kullanarak ana şebekeden suları  

bağlanmıştır. ( İNŞAAT+ İŞYERİ )   
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4-yeni ana şebeke tesisi:      

     Sarıcalı Mahallesi 1000mt 63 lük plastik boru ve 750mt Q 110 PVC boru,Üç köprü 

mah.565Nolu Sokak100mt 63 lük mavi plastik boru ve 100mt 32lik plastik boru,Orta Mahalle  

200mt 63 lük plastik boru ve 280mt Q110luk PVC boru,Cumhuriyet Mahallesi 420mt Q110 PVC 

boru ,100mt 63 lük plastik boru ve 250mt 32lik plastik boru,Kirazlık Çay Mahallesi 490mt 

Q110PVC boru,Çay Mahallesi 600mt 32lik plastik boru,Gazi Mahallesi 240mt Q110 PVC 

boru,Hasbahçe Mahallesi 100mt 63 plastik boru,Kavakdibi Hastane Mevkii 262mt Q 110 PVC 

boru ve 100mt 32 lik plastik boru,Sefalı Köyü Elek Tesisine70mt 200 lük PA boru,Kardes Su 

Ürünleri ve Yeni Stadyum arasına da 420mt Q110 PVC boru olmak üzere ; 

Acil ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine  çeşitli çap ve ebatlarda toplam  5,632 mt Su 

hattı döşenmiştir.  

 

---Kurtahmetli  pompa istasyonu – sefalı arıtma tesisi  hattında yapılan faaliyetler 

 

- Su Arıtma  Tesisinde Aktif Karbon ve Mineral Kum Tankları Malzeme Değişimi Bakımı ve 

Depoların Dezenfeksiyon işi ihalesi yapılıp ihaleyi alan firma tarafından işler yapılmıştır. 

- Kurtahmetli pompa istasyonundaki 1, 4,5,6,7,  pompaların çekvafları değişti bakımları yapıldı ve 

1Nolu dikey pompa başlık mili değiştirildi. 

- Pompaların haftalık bakım ve onarımı yapıldı. 

- Klor cihazları ve tankların bakım ve onarımları periyodik olarak yapıldı. 

- Arıtma tesisinin aksamadan   su  üretilebilmesi  için jeneratöre kulübe yapıldı ve jeneratör         

devreye sokuldu. 

Sefalı toplama havuzu ve arıtma tesisinde  vardiyalı  olarak 4 personel bulunmaktadır. 

- Kurtahmetli pompa terfi merkezi ve malzeme sahası en az 3 nöbetçi ile koruma altına tutuluyor. 

 

---Şehir şebekesinde yapılan  klorlama ve tahliye  faaliyetleri: 

- Şehir şebekesinin  klor miktarı günlük ve düzenli olarak ölçümü yapılarak  gerekli tedbirler alınıyor. 

- Şehir şebekesi uç noktalardan düzenli olarak tahliye yapılarak şebeke sonlarında biriken tortular 

dışarı atılıyor ve şebeke içinde biriken hava dışarı atılarak şebekenin sağlıklı işletilm-esi  sağlanıyor. 

- Yapılan tahliyeler ve klorlamalar sonucu içme suyunun daha sağlıklı içilebilir ve kullanılabi-lir 

durumda olduğu,yapılan su analiz sonucunda anlaşılmaktadır. 
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Kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı ve parsel bağlantıları ile ilgili çalışmalar; 

     Çay Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 368 metre Beton ve Plastik 

boru kullanılmıştır.  

     Orta Mahallede yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 1,151 metre Beton ve Plastik 

boru kullanılmıştır.  

    Hasabahçe Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 89 metre Beton ve 

Plastik boru kullanılmıştır. 

   İlkadım Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 72 metre Beton ve Plastik 

boru kullanılmıştır.  

  Umut Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 61 metre Beton ve Plastik boru 

kullanılmıştır.  

   Sarıcalı  Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 3,720 metre Beton ve 

Plastik boru kullanılmıştır. 76 adet baca yaptırılmıştır 

   Yeşilırmak Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 170 metre Beton ve 

Plastik boru kullanılmıştır.   

   Kirazlık Çay  Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 2,394 metre beton ve 

plastik boru kullanılmıştır,37 adet baca yaptırılmıştır.  

     Sungurlu Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 168 metre Beton ve 

Plastik boru kullanılmıştır.      

    Gazi Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 831 metre Beton ve Plastik 

boru kullanılmıştır. 13 adet de  baca yaptırılmıştır. 

    Üç köprü Mahallesinde yapılan işlerde Çeşitli Çap ve oranlarda  Toplam 109 metre beton boru 

kullanılmıştır. 

    Cumhuriyet  Mahallesinde yapılan işlerde  Çeşitli Çap ve oranlarda Toplamda 5,986 metre beton ve 

plastik boru kullanılmıştır. 

 2011yılı içerisinde Çeşitli Çap ve oranlarda  toplam 15.121metre  Beton ve Plastik boru   

Kanalizasyon hattı, Yağmursuyu hattı ve parsel bağlantıları yapılmıştır. 

5,513 Metresi İhale Yöntemiyle Geri kalan 9608 metresi Belediye tarafından yapılmıştır. 

   Yapılan baca yapımı çalışmalarında toplam 622 adet Q60lık, 71 Adet Kare ve 69 Adet Honik 

kullanılmıştır. Ayrıca 830 adet beton kapak baca yapımı üstünde ve muhtelif yerlerde kırılan beton 

kapakların değiştirilmesinde kullanılmıştır.     

   2011 yılında Vidanjör Traktör ile 736 Adet şikayete müdahale yapılarak kuyu ve şebeke temizliği ayrıca 

kanal temizleme aracı ile toplam 3167 Adet şikayete müdahale yapılarak şebeke ve parsel temizlikleri 

yapılmıştır. 
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ATIKSU ARITMA TESİSİ:  
 

Çarşamba Belediyesi atıksu 

arıtma tesisi projesi için 

2011 yılında bütün fizibilite 

çalışmaları tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında İlçenin 

doğu yakasındaki atıksular 

doğu yakadan ve batı 

yakadaki atıksular da batı 

yakadan olmak üzere proje 

alanı olan Bafracalı köyü 

Hortuman mevkiinde 

yapılacak olan atık su 

arıtma tesisine 

ulaştırılacaktır. Proje günde 1000 metreküp atık su kapasitesine sahip olacak ve ilk etapta günde 

yaklaşık 7000 metreküp atık su arıtılacaktır. Proje kapsamında 2 adet terfi merkezi de yapılacak ve 

yaklaşık 4 km lik te kolektör hattı inşa edilecektir. Projenin toplam maliyeti 10 milyon Avro olup 

maliyetin % 85 i Avrupa Birliği, % 6 sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere hibe yöntemiyle ve 

geriye kalan % 9 luk kısım ise İller Bankasından kredi yöntemiyle karşılanacaktır. Proje için Avrupa 

Birliği Heyeti Eylül 2010 da İlçemize gelerek saha ziyaretlerini gerçekleştirmişleridir. Proje için 

gerekli yazışmalar ve fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup proje ihalesi için şartnameler 

hazırlanmaktadır. Proje aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı 2012 yatırım programına alınmış olup 

Projenin ihalesi 2012 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Proje ihalesi yapılmasının ardından 2 

yıl içerisinde inşaatının bitirilmesi ve hizmete açılması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 

Çarşamba İlçesindeki kanalizasyon sularının ve diğer atıksular arıtılarak değerlendirilecek olup, bu 

atıksuların Yeşilırmak nehrine deşarjı engellenecektir.  
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d-Temizlik işleri müdürlüğü 

 

1. İlçemizin Temizlik işleri 

;Belediyemizin marifetiyle 

yapılmakta iken ,Temizlik 

Hizmetlerinin daha sağlıklı ve 

verimli yapılması amacıyla 

,2007 yılı Haziran ayından 

itibaren Hizmet alımı ihalesi 

yöntemiyle yaptırılmasına 

başlanılmış olup, 2011 yılı içinde de İlçemizin Temizlik hizmetleri hizmet alımı  ihalesi 

yöntemiyle yapılmasına  devam edilmiştir. 

2. Şehrimizde caddelere atılan hafriyat atıkları tespit edilerek belli  

3. aralıklarla  toplatılması sağlanarak bu husustaki ihtiyaç giderilmiştir.  

4. Halkımız tarafından Belediyemize  ulaştırılan şikâyet, dilek, temenni ve talepler yerinde ve 

ivedilikle incelenerek vatandaşımızın memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasına 

çalışılmıştır. 

5. Şehrimizde başıboş dolaşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplattırılmasına devam 

edilmiştir. 

6. Bahar aylarında başlanarak sivrisinek ve karasinekle mücadele çerçevesinde larva dönemi 

ilaçlaması ve yaz aylarında ULV sisleme makinesiyle uçkun ilaçlaması yapılmış ,ayrıca araç 

ve makine sayısı ikiye çıkarılarak bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. 

7. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince Çevre Bakanlığından Lisanslı Firmalara 

kaynaktan toplamaya devam ettirilmiştir.  

8. Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince yine lisanslı firmalara atık yağların kaynağında 

ayrı toplanmasına devam edilmiştir. 

9. 2011 yılında şehrimizin muhtelif yelerinde ihtiyaç duyulan ve çürüyen konteynerlerin 

değiştirilmesi sağlanmış ve bu çerçevede 200 den fazla, 770 litrelik galvaniz konteyner 

alınarak hizmet sunulmuştur. 

10. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından 

toplatılması sağlanmıştır. 

11. BOTAŞ ve Fernas ;Firmaları ile çöpün taşınması sözleşmesi gereğince taşıma bedeli 

karşılığında Çöplerin taşınması  yapılmıştır. 

12. 2011 yılında Çarşamba sınırları dahilinde toplam 23,750 ton evsel katı atık toplanmıştır. 
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  e-Zabıta müdürlüğü 

*Belediyemiz 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 programların uygulanması 

sağlanmıştır. 

 

*Ekipler, Batı yaka ve doğu yakada görev alarak öncelikle yaya kaldırımlarında cadde ve 

sokakları işgal ederek, yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürecek, motorlu taşıtların dışındaki her 

türlü engelin ortadan kaldırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yaya kaldırım ve cadde işgaline 

devam eden ve yasak olan yerlerde seyyar satıcılık yapanlar kamera çekimi ve resimleme 

yöntemiyle takip edilerek gerekli ikaz ve uyarılar yapılmaktadır. 

 

*2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyelere vermiş 

olduğu görevler göz önünde bulundurularak İlçe Trafik Ekipleri ile beraber bir takım 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Gerekli görülen yerlere trafik levhaları dikilmiş olup trafiğin 

rahat bir şekilde akması sağlanmıştır. 

 

*Belediye Trafik Komisyonu oluşturularak; Köylere ve Okullara servis taşımacılığı yapan 6,  
şoför esnafımıza C (Servis) plakası verilerek, talepte bulunan 21, şoföre Güzergâh Belgesi 
düzenlenmiştir. Belediyemizden Tahsis Belgesi talebinde bulunan 9, kişiye tahsis belgesi 
verilmiştir.  

 
*Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri kontrol edilerek ruhsatı olmayıp sıhhi 

kapsamına giren (lokanta, kuaför, bakkal, market, kasap vb.)74, adet işyerine, gayri sıhhi 
kapsamına giren(fırın, fabrika, pide fırını benzinlik, imalathane ve vb.)19, adet işyerine ve 
umumi açık kapsamına giren (kahvehane, içkili lokanta, internet ve oyun salonu vb.)26, adet 
işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 

 
  *394 sayılı hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri işyerlerini açmak isteyen 
99,esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiştir. 

*Şikayet ekibi sözlü ve yazılı olmak üzere toplam 147, adet şikayet dilekçesini olay yerinde 
ve zamanında değerlendirerek sonuca bağlanmıştır. 

*Belediyemizin tembih ve yasaklara uymayan ve dilenciliği alışkanlık haline getirmiş olan 
şahıslara müdahale edilerek idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 
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*İlçemiz sınırları içerisinde Yolcu indirme ve bindirme yasak olan yerlerde yasağı ihlal eden 2 

(iki)  otobüs firmalarına 4925 sayılı taşıma kanunun 26.maddesinin j bendi gereği idari yaptırım 
kararı tutanağı düzenlenmektedir.kontroller devam etmektedir. 

 
*Zabıta Teşkilatı; Belediyemizin diğer Birimleri ile her türlü konuda  koordineli olarak 

çalışmalarına devam etmektedir. 
 

Gıda kontrolörüne yönelik yapılan   ortak çalışma ile  122 adet ,üretim satış ve toplu tüketim yerleri 

denetlenmiştir.Kontrollerde son kullanma tarihi geçen  127 adet muhtelif gıda, Tutanak ile 

Belediyemiz çöp yakma tesisinde  imha edilmiştir. 

 

*İlçemizde salı günleri kurulmakta olan canlı hayvan borsamızda pazara kaçak ve sahipsiz 

hayvanların girişi engellenmektedir. 

 

*Çarşamba günleri ilçemizin alışveriş günü olması nedeniyle ,ağırlıklı olarak alışveriş 

yerlerinde gerekli tedbirler alınarak , halkın sağlıklı ve huzurlu ve ekonomik olarak alışveriş 

yapmaları sağlanmıştır. Batı yaka ve Doğu yaka Pazar yerlerinde yapılan çalışmalarla yeni 

düzenlemeler yapılmıştır.  

*Batı yakada 446 adet  ; Doğu yakada ise 796 adet  Parsel tahsis edilmiştir.  

*Cuma günleri ilçemiz Çay mahallesinde semt pazarı kurularak halkımıza Çarşamba günleri 

haricinde alışveriş yapma imkânı sağlanmıştır. 

*Kanun ve Yönetmelikler ile Belediye Tembih ve Yasaklarına  Riayet etmeyen Esnaf 

vatandaşlara gerekli uyarılara yapılarak kurallara uymalarına gayret gösterilmektedir. 

*Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrollerde tanzim olunan 55 adet tutanak 

encümene havale edilmiş olup 11 adet tutanağa ,4207 sayılı kanuna istinaden, 44 adet tutanağa ise 

2559 sayılı kanuna istinaden Belediyemiz Encümeni tarafından cezai işlem uygulanmıştır.İlgili 

Personellere tebliği yapmıştır. 

*Belediyemiz ilan servisinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında gelen resmi ilanlar ücretsiz 

olarak, yarı özel kuruluşlardan kelimesine göre ücret tahakkuk fişi hazırlanarak ilanları verilmekte ve 

zaman içerisinde ilan tutanakları hazırlanmaktadır. 

*Belediyemiz tarafından yapılan cenaze, kayıp, buluntu, kan ve mevlit ilanlarından ücret 

alınmamaktadır.  
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f- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

 

 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz Çarşamba – Samsun arasında hizmet veren 100 adet 

otobüslerin sevk ve idaresi ile bu otobüslerde yolculuk yapmakta olan halkımızın sağlıklı bir 

şekilde seyahat etmelerine çalışılmaktadır. 

 Ayrıca; Pazartesi den Cuma günleri dahil saat 07.30 da Samsun – Çarşamba arasında kalan 

Çınarlık Beldesinden Çarşamba’ya Dikbıyık mevkiinden Samsuna vatandaş ve  öğrencileri 

okullara getirmek için otobüslerimiz  ek sefere çıkmaktadır. 

  Vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için , 2011 yılı içinde disipline 

uymayan 13otobüse seferden men cezası verilerek, Yönetmelikte belirlenen kurallara uymaları 

sağlanmıştır. 

 Belediyemiz tarafından  Özel Halk otobüslerinden İdari hizmet karşılığı alınmakta olan 2011 

yılı aidat tahakkuku 306,000,00tl olup,298,175.00tl si tahsil edilmiş, geriye kalan 7,285tl 

lik  kısmı için tahsil işlemleri devam etmektedir.   

 2011 yılı içerisinde verilen paso miktarları;  

 811 Memur, İşçi 

 2650 Öğrenci,  

 86 Malul,  

 16 Gazi,  Şehit Ailesi ,       

 26 Basın Mensubu olmak üzere  

 Toplam 3573 adet Paso düzenlenmesi yapılmıştır.  
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g-İtfaiye Müdürlüğü  

      İtfaiye Müdürlüğümüz ilçemizde meydana 

gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri 

aldırmak, çıkan yangınlar için araç, gereç ve personeli 

her an ihtiyaca hazır ve çalışır durumda bulundurmak, 

meydana gelen yangını söndürmek, trafik kazalarına 

müdahale etmek gibi görevleri yerine getirmektir. 

Diğer İtfaiye hizmetleri ise, işyeri ruhsatlandırmada 

memur görevlendirmek, Sivil Savunma 

Müdürlüğü’nde komisyon oluşturup ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye olarak 

denetlenmesinin yapılmasını sağlamak, yine kamu kurum ve kuruluşlarına ait yangın söndürme 

cihazlarının kontrollerini yapmak, soba ve kalorifer baca temizliği yarmak, ilçemizin bazı mahalle ve 

caddelerindeki aşırı tozlanmadan kaynaklanan kirlenmeyi önlemek amacıyla sabah ve akşam olmak 

üzere sıcak havalarda sulama yapılmaktadır. 

İtfaiye yönetmeliği gereği yıl içerisinde personelin tatbiki eğitimleri yaptırılmakta olup ayrıca 

Sivil Savunma Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak okullarda yangın söndürme ve yaralı kurtarma gibi 

tatbikatlar düzenlenerek öğrencilerin bilgilerinin artırılmasına çalışılmaktadır. 

2011Yılı İçerisinde meydana gelen yangın olaylarının türleri; 

54  adet  Mesken yangını     

10  adet  İşyeri yangını     

  1  adet Depo yangını    

  1  adet Orman                                

  7  adet Ahır ve Samanlık yangını      

22 adet Taşıt kaza ve yangınları  

  4 adet Kamu binası yangını olmak   üzere ;  

Toplam   99 adet yangın olaylarına müdahale edilmiş olup,asgari zararla önlenmiştir. 

Gerekli yangın raporları istatistik çizelgeleri ( yangın türlerine göre) Sivil Savunma 

Müdürlüğü’ne düzenli olarak her yıl sonunda gönderilmektedir. 

 İtfaiye Teşkilatımız Yönetmenlik gereği çalışma şekli iki vardiya halinde düzenlenmiş olup, 24 

saat görev 24 saat istirahat şeklinde çalışılmaktadır. Vardiyalar sabah saat 10 dan 10’a nöbet 

değişikliği yapmaktadırlar.Görevli itfaiye memurları, telefon ihbar nöbetini gece ve gündüz olmak 

üzere personel durumuna göre 4’er saat telefon nöbeti tutarlar.Her iki vardiyanın çalışma şekli günlük 

düzenlenen nöbet cetvellerinde belirtilmektedir. Bu cetveller ayrıca nöbet defterlerine kayıtları 

yapılmaktadır. 
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h-Veterinerlik Hizmetleri(Mezhane ve Hayvan Pazarı) 

 

 

Belediyemiz  mezbahanemizde 2011 yılında ; 5996 sayılı gıda yasasına göre eksik olan 
ünitelerimizin mezbahane binası içerisinde oluşturulması için tarım İl Müdürlüğüne tadilat planı 
sunulmuş ve kabul edilmiştir.Tadilat planına göre yeni sakatat temizleme bölümü,sakatat soğuk hava 
odası,koyun soğuk hava odası,Et sevki yat bölümünün kapatılması tadilatları bitirilmiş ve tarım il 
müdürlüğü yetkililerince onaylanmıştır. 
Belediyemiz Mezbahanesinde, 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. 

 
 2011 yılı içerisinde Belediyemiz mezbahanesinde 2074 adet Büyükbaş hayvan kesimi yapılmış 

olup karşılığında 124,440,00.tl gelir elde edilmiştir. 
 Çarşamba Hayvan pazarı Bölgemize hitap ettiği kadar Urfa,Van Muş,Gümüşhane ,Rize    

Samsun,Trabzon,Ordu,Giresun,Nevşehir,Ankara,Kırıkkale,Denizli,Afyon,  
Kütahya,Çorum,Amasya,Yozgat v.b illerden de alım satım için gelinerek ,İlçemiz hayvan 
Pazarı faaliyetleri her geçen gün büyümektedir. 

 Bölgemizin en büyük pazarı olan pazarımıza Karadeniz sahilinde tek Türkiye’de 20 pazarda 
olan tam otomatik dezenfeksiyon sistemi kurulmuş olup şap hastalığıyla mücadelede önemli 
bir başarı sağlanmıştır. Pazarımıza yıl içerisinde 13,520 adet hayvan giriş yapılmış ve 
67,600,00 tl gelir elde edilmiştir. 
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ı-Toptancı Hal Müdürlüğü : 

 552 sayılı  yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkındaki kanun 

hükmündeki kararname doğrultusunda çıkartılan yönetmelik gereği; İlçemiz Bulutoğlu mevkiinde 58 

adet satış komisyoncu dükkanı ve 44 adet paketleme dükkanı, idari bina ve sosyal tesislerden oluşan  

15.000 m2 kapalı 7500 m2 yarı açık toplam 55.000 m2 alanda kurulu bulunan ve ilçemizde yetişen 

tarım ürünlerinin pazarlandığı 2006 yılı içerisinde faaliyete geçen Belediyemiz  Yeni Toptancı Sebze 

ve Meyve Hali faaliyetlerini  2011 yılında da devam  ettirmiştir. 

11/03/2011 tarihinde kabul edilen ve 26/03/2011 tarih ve 27533 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ  ARZ VE 

TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDAKİ KANUN  yayımlanarak 2012 yılı itibariyle uygulamaya geçmiştir.Uygulamaya 

geçen bu  kanunun amacı; 

Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin 

kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, 

malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin 

korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin 

çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır. 

Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde 

olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve 

denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve Bakanlıklar, Belediyeler ile diğer 

idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Belediyemizde çalışmalarını bu kanun kapsamında 

düzenleyecektir.   
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Yeni kanunun uygulanmasına ilişkin 2011 yılı Faaliyetine ilişkin kısaca bilgi 

verecek olursak;  

 

1- Yeni Hal Yasası Hal Kayıt Sistemi uygulamasını getirmiştir. 

2-Belediye ve komisyoncuyu ayni düzlemde karşı karşıya getiren ve fatura üzerinden rüsum 

alınan eski sistemden vazgeçilmiştir.Yeni sisteme intibak ve geçişin sağlıklı olabilmesi için belirli 

etaplar konulmuştur.1.etapta :Komisyoncuların kişisel bilgileri ve işletme bilgileri resmi 

evraklarla güncellenmektedir(oda kaydı-vergi kaydı-dernek kaydı gibi) 

Ayrıca giriş ve çıkış kapılarına Bakanlıkça öngörülen özelliklerde internet bağlantısı sağlanmıştır.. 

3- Hal rüsumu bildirim üzerinden tahakkuk edecektir.(%1) Komisyoncu tahakkuk eden borcunu 5 

gün içersinde Vakıflar Bankası Çarşamba Belediyesi Hal rüsumu hesabına yatıracaktır. 

4- Hal  rüsumunun  %1 lik diliminin paylaşımı  üretim hali ise %25 –tüketim hali ise %75 

oranındadır. 

5- Yeni yasa ile üretici-komisyoncu-belediye hal-alıcı –nakliyeci –satıcı-tüketici sirkülasyonu 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

6-Yeni yasanın ilerleyen periyotlar da Hallerde en geç üç yıl içerisinde  laboratuar-soğuk hava 

deposu  gibi tesislerin kurulumunu istemesi muhtemeldir. 

 

2011 YILI HAL GELİR RAPORU 
 

HAL RÜSMÜ       : 848.432,89 TL 
CEZALI RÜSÜM      :     9.741.11 TL 
DÜKKAN KİRA       : 299.976,00 TL 
DEPO        : 124.740,00 TL 
7 KÜÇÜK DÜKKAN      :   25.200,00 TL 
LOKANTA KAHVE      :   11.880,00 TL 
HAL ÇIKIŞ KANTAR      : 174.220,00 TL 
 
TOPLAM                 : 1.494.190,00    TL 

 
 

Toptancı Sebze ve Meyve Halinin  Son on yıllık Gelir faaliyetine ilişkin karşılaştırmalı bilgi 

verecek olursak; 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

216.462 374.219 437.440 501.063 805.278 1.033.132 1.053.561 1.092.302 1.209.312,45 1,494,190 
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i-Yazı İşleri Müdürlüğü :   

 
01/01/2011  ile 31/12/2011 tarihleri arasında Belediyemiz Yazı işleri  Müdürlüğümüzce tutulan 

tüm kayıtlar aşağıya çıkarılmıştır: 
 
   68   adet DAİRE İÇİ GİDEN YAZI  
 
          1187   adet   DAİRE İÇİ GELEN YAZI 
 
  37    adet  KOMİSYONLAR KURULLAR 
 
         2739    adet  GELEN YAZI 
 
         3521    adet DAHİLİ ZİMMET 
 
         1244    adet GİDEN YAZI 
 
 594   adet HARİCİ ZİMMET 
 
           746  adet  POSTA ZİMMET   
 
 231  adet DİLEKÇE 
 
 219  adet DİLEKÇE ZİMMET 
 

  22  adet MECLİS ZİMMET 
 
176 adet ENCÜMEN ZİMMET 

 
01/01/2011  –  31/12/2011 tarihleri arasında yapılan 20 oturumda 119 adet MECLİS kararı 

alınarak ilgili dairelere gönderilmiş olup, kayıtları dairemizde ciltlenmektedir.   
 

01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında yapılan 30 toplantıda 113 adet  ENCÜMEN 
kararı alınarak ilgili kişi ve dairelere gönderilmiş olup, kayıtları dairemizde ciltlenmektedir.  

 
Müdürlüğümüzde Gelen-Giden Evrak, Dilekçe, Encümen ve Meclis evraklarının yazımı 

yapılıp, kayıtları tutulmaktadır.  
 
 

Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda Yılı içerisinde toplam, 474 adet evlenme yapılmış 

olup, ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığı toplam 58,050.00.tl .(Ellisekizbinelli TL.) 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.  
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j-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
 

İlçemizde Belediyemizce yapılan işlerin tanıtımı ile ilgili alanlarda yazılı basın ve medya 

kuruluşları ile irtibat sağlamak, Belediyemiz ve bağlı birimlerinin yapmış olduğu faaliyet ve 

hizmetleri kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, Çarşambalı hemşerilerimizin Belediyemiz faaliyetleri 

ile ilgili görüş istek ve şikâyetleri değerlendirilerek şikâyet konusu hususların ilgili birimlere 

iletilmesi, zaman geçirilmeden harekete geçilmesi konularında yardımcı olmak gibi alanlarda Çözüm 

merkezimiz faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Sosyal Faaliyetler  

Her yıl olduğu gibi 2011 yılı içerisinde de 

İlçemizde ikamet eden 47 adet Fakir ve Mağdur 

ailelerin çocuklarının Sünnetleri uzman Doktorların 

katkılarıyla Çarşamba devlet hastanemizde 

gerçekleştirilerek çocuklar sağlıklı bir şekilde 

ailelerine teslim edilmiştir. 

Ramazan ayı münasebetiyle, Belediyemiz 

tarafından kurulan iftar çadırında(Katlı Otopark altı)  

ramazan ayı boyunca her akşam 500 kişilik iftar sofrası hazırlanarak fakir ve mağdur vatandaşlara 

hizmet sunulmuştur. 

 

Belediyemiz tarafından tespit edilen , 

İlçemizde fakir ve mağdur durumda olan ve 

yemek pişiremeyecek durumda olan hasta, 

Engelli v.b durumda olan 60 aileye ramazan 

ayı buyunca bizzat evlere sıcak yemek servisi 

yapılarak mağduriyetleri giderilmeye 

çalışılmıştır.Uygulamanın Yıl boyu devamı 

sağlanarak günlük iki öğün yemek servisleri 

düzenli olarak devam etmektedir.   

Yine Ramazan ayı buyunca 500 aileye gıda paketi yardımı yapılmış olup, yılı içerisinde belirli 

dönemlerde toplam 1283 adet  aileye gıda yardımı yapılarak Sosyal yardımlara devam edilmiştir. 

Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yaklaşık 60 öğrenciye kırtasiye, okul kıyafeti, çanta ve 

ayakkabı yardımı yapılmıştır. 
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23 Ekim 2011 

&Tarihinde Van ilinde 

Meydana gelen deprem 

sonucu ; Depremde zarar 

gören bölgeye 

Belediyemizin 

öncülüğünde oluşturulan 

kampanya ile hayır sever 

Vatandaşların Ani ve 

nakdi 8Battaniye ,Gıda, 

Çocuk eşyası, Mutfak tüpü, ve çeşitli kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri Belediyemizin 

organizasyonunda bölge halkına ulaştırılmıştır. 

 

*Belediyemizce Yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan Projeler ve çalışmaların tanıtımı 

ve duyurunun yapılması için, Belediye bülteni hazırlanarak İlçemiz halkına ücretsiz olarak dağıtımı 

gerçekleşmiştir. 

 

   *Yıl içerisinde telefon, fax, dilekçe ve mail ile çözüm merkezine başvuran vatandaşımızın istek 

ve temennileri dinlenilerek ,şikayet ve başvurular belediyemiz ilgili dairelerine gönderilerek 

gerekli çalışmaların yapılması sağlanmıştır. 
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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.    

 

 

 

 Belediyemiz tarafından 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde  Kültür merkezimizde gerçekleştirilen, 

Ord.Prof.Dr Ali Fuat BAŞGİL ve ÇARŞAMBA SEMPOZYUMU düzenlenmiştir. 2008 

yılından bu yana düzenlenen Sempozyumun video kayıtları, konuşmalar, Fotoğraf ve diğer 

etkinliklerin kitap haline getirilerek ,Kitapların bir kısmı Kamu Kurumları,Sivil toplum 

kuruluşları ve Akademisyenlere  dağıtımı Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 Belediyemiz Kültür Merkezinde 2011 yılı içerisinde, Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları,Sivil 

Toplum Örgütleri,Dershaneler ve Okulların yaptıkları faaliyetler içerinde,Tiyatro,Seminer, 

Toplantı,tören Anma günü Sempozyum ,Konser,Nikah Merasimi ,Fotoğraf Sergileri v.b. 

faaliyetlerin yapıldığı toplam 62 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

 Belediyemiz  tarafından yapılan bütün hizmetler Belediyemizin  İnternet sitesinde 

yayınlanmakta olup,İnternet ortamında da dilek ve şikayetler kabul edilerek 

değerlendirilmektedir. 
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k-Hukuk Hizmetleri  : 

 

2010 Yılından 2011 yılına 1.074 adet icra dosyası devredilmiştir. 2011 Yılından 27 adet icra 

dosyası açılmıştır. Toplam 1.101 adet icra dosyasında işlem yapılmıştır. Bu icra takiplerinden;  

1005 tanesi su dosyası  

    39 tanesi işgaliye ve kira alacağı  

    25 tanesi altyapı reklam ve ÇTV alacağı  

    32 tanesi diğer takip alacakları olup ; 

Bu icra dosyalarından 300 tanesi infaz olmuştur. Halen devam eden 801 adet dosya mevcut 

olup bu dosyaların 373 tanesi yapılandırma kapsamındaki dosyalardır.  

 

İnfaz olunan icra dosyalarından ve halen derdest ve yapılandırılan icra dosyalarından toplam 

611.374,00 TL. tahsilat sağlanmıştır.  

 

Su dosyalarından 504.749,00 TL., işgaliye ve kira dosyalarından 55.523,00 TL, altyapı ve 

reklam dosyalarından 18.083,00 TL, diğer alacak dosyalarından 19.548,00 TL tahsilat sağlanmıştır.  

 

2011 yılında 38 adet hukuk dava dosyası ve 33 adet idari dava dosyası olmak üzere 71 adet 

dava dosyamız bulunmaktadır.  

 

Bu dosyalardan 20 adet hukuk dava dosyası ve 24 adet idari dava dosyası temyiz 

aşamasındadır.  

 

2011 yılında 6 adet hukuk davası ve 9 adet idari dava olmak üzere 15 dava dosyamız 

sonuçlanmıştır.  
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3-Diğer Hususlar 

 

1-ÇARŞAMBA İMAR İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 

 

1992 yılında kurulan şirketin % 99’u Çarşamba Belediyesi’ne % 1’i Tekkeköy Belediyesi’ne 

aittir. Şirketin kurulduğundan buyana çevre, temizlik, inşaat, petrol, restoran, agrega kum-eleme, hazır 

beton üretimi, nakliye, hafriyat gibi faaliyetlerde bulunmuştur. 

 

AGREGA (KUM-ÇAKIL) KIRMAVE ELEME TESİSİ 

 

 

Boyacılı Köyü’ de ve Adapark’ da 

bulunan eski tesisler yenilenerek 2008 yılında 

sefalı köyü’ ndeki yeni yerine, kapasitesi 

arttırılarak kurulmuştur. 46 dönüm arazi 

üzerine kurulan tesislerde Belediyemizin 

ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmak üzere 

malzeme üretmektedir. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Belediyemiz İmar İnşaat Şirketi 

tarafından inşa edilerek 2007 yılında 300 araç 

kapasitesi ile hizmete açılan Katlı Otopark, 

bulunduğu bölgenin otopark sorunun 

çözümüne önemli katkı sağlamıştır. 
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Şirket, şu anda Adapark Rekreasyon alanında 

bulunan Göl Restoran, Katlı Otopark işletmeciliği 

ve Sefalı Köyü’ ne taşınan yeni tesisiyle de 

Malzeme durumuna göre  agrega (kum-çakıl) 

üretimi yapmaktadır. Ayrıca Çarşamba 

Belediyesi bünyesinde bulunan diğer sosyal 

tesisleri kiralama sistemiyle işletmektedir. Bu 

tesisler: Tarihi Çarşamba Evi, Tarihi Değirmen 

ve Gülhane Kafeteryadır.  

 

 

Adapark Göl Restoran 

             

 

 2008 yılında 600 kişi kapasitesi ile faaliyete 

geçen tesisimiz Göl Restoran:  

Kır düğünlerine de ev sahipliği yapmaktadır. 

7500 metrekare alanda kurulu göledi ve yeşil 

alanları ile Karadeniz’ in en nezih alanlarından 

biri olan tesisimizde, önemli toplantı ve 

seminerler yapılmaktadır. 
 

 

 

 

2011 yılı içinde Yeni Şehir Stadyumu 

ihalesini alarak inşaat faaliyeti çalışmaları 

devam etmekte olup;2012 yılı içerisinde Yeni 

Stadyum yapılarak Gençlik Spor müdürlüğüne 

teslim edilecektir. 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ  

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ VE ÇARŞAMBA İLETŞİM FAKÜLTESİ: 

 

Belediyemizin katkılarıyla; Daha önce D. S. İ. Proje müdürlüğü olarak 7.Bölge müdürlüğüne 

tahsisli, Çarşamba İlçemiz Kirazbucağı mahallesinde yaklaşık 40.000m2 ‘lik taşınmaz üzerindeki 

yapılarla birlikte “Fakülte yapılmak üzere” Ondokuz Mayıs Üniversitesine tahsisi sağlanmıştır. 

Çarşamba Belediyesi olarak 2009 yılında eğitime açılan Çarşamba Meslek Yüksek Okulunun 

arsasının tahsisi ve binasının yapımında olduğu gibi Hukuk Fakülte sininde yapımında her türlü 

katkıyı sağlayarak, Fakülte binasının yapımı ve bu alanın Üniversiteye bağlı bir yerleşke olarak 

tanzimini Mustafa Kemal Güneşdoğdu isimli Çarşambalı hayırsever bir vatandaşımızla birlikte 

taahhüt ederek; 

Mustafa Kemal Güneşdoğdu  kampusünde Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi inşaatının 

yapımına Temmuz 2010 tarihinde başlanılmış olup,Ocak 2011 tarihinde Belediyemiz ve hayır sever 

Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 

Hazırlanan protokole uygun olarak inşaatı tamamlanan, Mustafa Kemal Güneşdoğdu 

kampusündeki Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinin Ondokuz Mayıs Üniversitesine devri Nisan 2011 

tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ İNŞAATI 

 

 

 

Aynı Kampus alanı içerisinde Hukuk fakültesinden sonra Ondokuz Mayıs üniversitesine bağlı 

“İletişim Fakültesininde” kurulması ve bu kampusün Sosyal Bilimler kampusü şeklinde gelişiminin 

sağlanması için ,Belediyemiz tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne müracaat edilmiş   

; 

28,09,2011 tarihinde Çarşamba İşletişim Fakültesinin yapımı için protokol imzalanmış ve hızla 

inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.Haziran 2012 tarihinde İletişim Fakültesinin yapımı 

tamamlanacaktır. 

2012-2013 Akademik yılında İletişim Fakültesine öğrenci alınması planlanmaktadır.Bu alana 

3. bir fakültenin yapımı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğü ile görüşülmektedir. 
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3-ÇARŞAMBA BELEDİYELER BİRLİĞİ  

 ( Katı atık düzenli depolama tesisi) 

 

Çarşamba Belediyesi 2011 yılında günde ortalama 65 ton olmak üzere 23725 ton çöp toplayıp 

taşımış ve bertarafını sağlamıştır. Çarşamba Belediyeler Birliğinin 2008 yılında kurularak Çarşamba 

Belediyeler Birliği Katı Atık düzenli depolama sahası için % 60 oranında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından hibe alınarak inşaatının tamamlanıp 2010 yılı haziran ayı başında işletmeye açılmıştır. 

Tesisin işletme ömrü yaklaşık 18 yıl olarak projelendirilmiş olup 18 yılın sonunda tesiste 660.000 

metreküp çöp depolanacağı öngörülmektedir.  

Tesisin inşa edilmesiyle Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Çınarlık, Hürriyet, Dikbıyık, 

Ağcagüney belediyelerindeki evsel katı atıklar bu tesiste bertaraf edilmektedir. Tesiste depolanan bu 

atıklardan elektrik enerjisi üretmek için gerekli altyapı ve fizibilite çalışmaları da yapılmakta olup 

2012 yılı içerisinde bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Çöpten elektrik enerjisi üretimle 

ilgili bu çalışmaların verimli sonuçlandırıldığı taktirde günümüzde önemli bir sorun teşkil eden çöpün 

artık bir sorundan ziyade içerisindeki geri dönüştürülebilen kağıt , cam , metal, karton,plastik gibi 

maddelerin geri kazanımı sağlanacak ve geriye kalan organik atıklar ise  elektrik enerjisi üreten 

ekonomik bir değer haline dönüşecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.  

Çarşamba Belediyesi tarafından 5 yıl süre ile kullanılan Eski çöp depolama alanının 

Rehabilitasyonu projesi hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Projenin kabulünün 

ardından proje için Bakanlıktan 155.000 TL hibe onaylanmış olup proje inşaatının 2012 yılı Ağustos 

Ayına kadar bitirileceği planlanmaktadır. Böylece projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki yer 

altı ve yerüstü su kaynakları korunacak, toprağın kirlenmesi engellenecektir.  
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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 imkânları, 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.   

 

 

 

 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. 

Bu güvence, Üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç kontrol,iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan ,İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

Çarşamba belediyesi 28/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Hüseyin DÜNDAR 

                    Çarşamba Belediye Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu idarede ,faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü ,Kamu Kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini ,izlendiği ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce 

ve önerilerin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.. 

İdaremizin 2011 yılı faaliyet raporunun “III/A-Mali Bilgiler ” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

Çarşamba Belediyesi. 28/03/2012 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Aynur ŞAHİN  

                                    Mali Hizmetler Müdürü 
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YENİ PROJELER /YENİ YATIRIMLAR 
YEŞİLIRMAK KIYI DÜZENLENMESİ VE ADAPAR REKREASYON ALANI PROJESİNİN 

2.ETAP ÇALIŞMARI : 

Yeşilırmak Kıyı Düzenlemesi ve Adapark Rekreasyon alanı projesinin İlk etabı olan şehir 
merkezindeki kısım tamamlanmıştır. Bu bölümde Adaparkta   300 dönümlük alana sahip alan 
içerisinde spor tesisleri, restoran, kafeterya, su sporları merkezi, çocuk oyun alanları ve sosyal 
donatıları bulunan bir Kültür park projesi gerçekleştirilmiştir.  

Yeşilırmak Kıyı Düzenlemesi ve Adapark Rekreasyon alanı projesinin II. Etabı için Adapark 
Su Sporları merkezinden başlayıp nehir güzergâhı  boyunca Güneye doğru devam eden alanlarda  bir  
proje çalışması tasarlanmaktadır. Bu proje için  Güneyde Kumköy Santrali civarından Yeşilırmak 
kenarında bulunan Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki toplam 390 dönümlük alan ,.Maliye 
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14/02/2012  Tarih ve 4585 sayılı yazıları ile 
Belediyemize  tahsis  edilmiştir.  

 Devam eden proje çalışması içerisinde Proje  hedefinde insanların şehir merkezindeki  
başlangıç noktasından tahsis edilen alana  geldiklerinde Spor,Gezi Eğlence ,dinlenme gibi her türlü  
sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sebeple tahsis edilen 
alanda Spor alanları, çocuk oyun alanları, gezi ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları, piknik alanları, 
ekolojik yaşam alanları, alanın coğrafi konumu itibari ile bazı doğa sporları (Trekking ,ATV ,Dağ 
yürüyüşü, Dağcılık, Kampçılık, Kaya tırmanışı, Paintball vb.) alanı ile birlikte fidanlık ve bitki 
yetiştirme alanları oluşturulacaktır. 

 Bu projelerin hazırlanması ve  gerçekleştirilmesi için   ilgili Bakanlık,Resmi Kurum ve  
Kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle  görüşmeler devam etmektedir.  
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İLÇEMİZ KÜLTÜR TURZMMİN VE SOSYAL EKENOMİK YAŞAMINA KATKI 

SAĞLAYACAK YENİ PROJELER: 
 

 
1950 -1960’lı yıllara kadar 

Yeşil ırmak üzerinde Ayvacıktan 
,Çarşamba Şehir merkezine ve 
Çarşamba şehir merkezinden 
Karadeniz’e doğru köylere tekne ve 
sallarla taşımacılık yapıldığı 
bilinmektedir.Sonraki yıllarda yeni 
yolların açılması ve vasıtaların 
yaygınlaşması ile bu uygulama 
azalmış barajların yapılması,Nehir 
yatağını değişmesi ve 
düzenlenmesiyle tümü ile sona 

ermiştir. 
Yeşilırmak nehir yatağında su seviyesini ayarlayacak düzenlemelerle özellikle Turizm ve gezi 

amaçlı olarak nehir ulaşımı sağlamak mümkündür İlçemizdeki göğceli ahşap camii ve Ordu 
Köyündeki tarihi ahşap camii ve Hasan gazi türbesi gibi ülkemizdeki en eski ve orijinal ahşap 
eserleri tanıtmak ve turizme kazandırmak Çarşamba ve civarının Müslüman Türkler tarafından ilk 
yerleşilen ve yurt edilen yerlerden olduğunu gösteren ahşap camii ve diğer ziyaret yerlerini ortaya 
çıkararak  aynı zamanda tarih bilincini oluşturmak için sempozyumlar, basın yayın faaliyetleri ve 
Vakıflar Genel müdürlüğü ile restorasyon çalışmaları gibi faaliyetler Belediyemizce yürütülmektedir. 

 
Çarşamba Şehir merkezinde ve civarında bulunan Tarihi ve turistik yerler ziyaret 

edildikten sonra ziyaretçilerin Adapark kıyısından alınarak nehir yoluyla güneye doğru 
Yeşilırmak kıyısından Muşçalı Köyü ile Ordu Köyü arasında bulunan ve Belediyemize tahsis 
edilen Adapark projesinin 2. etabını oluşturacak alanlara nehir yolu ile taşınması ve yeni 
oluşturulacak bu rekreasyon alanında Spor,Gezi,Yeme-İçme dinlenme mekanlarında vakit 
geçirmelerinin sağlanması ve  tarihte Tacettinoğulları Beyliğinin merkezi durumundaki Ordu 
Köyü ahşap camii ve Hasan gazi türbesinin ziyaret edilmesi planlanmaktadır. 

 
Özellikle ilçemizin Kültür turizmine ve Sosyal Ekonomik yaşamına büyük katkı sağlayacak 

projenin gerçekleşmesi için Yeşilırmak nehir yatağı içinde su seviyesini ayarlayacak her türlü inşaat 
imalatı yapmaya, Şehir merkezinden kuzeyde Karadeniz’e, Güneyde  Çarşamba HES ve Kumköy 
Santraline  kadar olan güzergahta nehir tipi tekne v.b. diğer araçlarla ulaşımı/seyrüseferi sağlayıcı her 
türlü inşaat ,imalat ve altyapıları kurmaya ,bu işlemlerin yapılması yürütülmesi için ilgili bakanlıklar 
ile  diğer  Kurum ve Kuruluşlarla her türlü Protokol ,Sözleşme ve bunun gibi işlemleri yapmaya 
,Nehir tipi tekne ve diğer su araçlarını satın almaya veya kiralamaya Kalkış- Varış yerlerinin hareket 
ve yanaşma mahallerini yapmaya, yaptırmaya , proje güzergahında Gerçek ve Tüzel kişi ve 
Kuruluşlarla Özel Hukuk Sözleşmeleri ve İmtiyaz Sözleşmeleri yaparak bu işleri  yaptırmaya , 
02/03/2012 tarih ve 34 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile  verilen   yetki doğrultusunda Proje 
çalışmaları için görüşmelere  başlanılmıştır. 
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NESLİ TÜKENMEKTE OLAN MERSİN BALIKLARININ ÜRETİLMESİ VE 

NESLİNİN KORUNMASI,TURİZM VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI  PROJESİ:

             

             

     

 Nesli tükenmekte olan Mersin Balığının yeniden çoğaltılması için,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile 

Cevre ve Orman Bakanlığının birlikte yürüttüğü Mersin Balıkları Yaşam ve Göç Alanlarının    

Rehabilitasyonu İçin Ulusal Strateji ve Eylem Planı kapsamında 05 Mayıs 2011 tarihinde ilçemizde 

Yeşilırmak’a  5 bin adet mersin balığı yavrusu  bırakılmış,toplantılar yapılmıştır. 

Bu  projenin devamlılığı açısından gerekli görülecek Mersin Balığı Üretme tesisinin 

Yeşilırmak Sahil düzenlemesi 2. etap çalışmaları için  tahsis edilen alan üzerinde kurulması ve 

işletilmesi hususunda  Karadeniz Su Ürünleri ve Araştırma Enstitüsü ile çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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İLÇEMİZE 3. FAKÜLTE YAPIMI 

 

 İlçemiz D S İ Proje Başmühendisliği olarak 

kurulu bulunan alanda 2011 yılı içinde, Ali.Fuad 

Başgil Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek 

okulu tamamlanarak öğrenime açılmıştır. 

2012 yılında ise,İletişim Fakültesi inşaatına 

başlanılmış ve yılı içerisinde tamamlanması 

planlanmıştır. 

Belediyemizin katkıları ile İlçemize  Aynı 

alan içerisinde yapılması planlanan  3. fakültenin  

yapımı  için Hayırsever Mustafa  Güneşdoğdu ve 

Ondokuz Mayıs       Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmeler devam etmektedir. 3.fakültenin yapımı ile 

ilgili Belediyemiz Meclisi tarafından alınan  yetki doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.  

 

 
İLÇEMİZDE TARİHİ YAPILARAIN RESTORASYONU, KORUNMASI İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI: 

      İlçemiz şehir merkezinde bulunan 

Göğceli ahşap camii, tarihi bedestan, eski 

hamam ve diğer tarihi yapılar  ile  ŞeyhHabil 

camii ,Ordu köyü ahşap camii Hasan Gazi 

Türbesi ile Semayil türbesi gibi tarihi yapıların 

restorasyon ve çevre düzenlemesi ile ilgili proje 

yapılması ,bu projelerin uygulanması ; 

İlçemiz Sarıcalı mahallesi Gazi 

bulvarında ve Yeşilırmak kenarında bulunan 

tapunun 45 ada 2 parselinde kayıtlı fakat tapuda mülkiyeti bulunmayan ESKİ HAMAM Samsun 

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun 06/04/2011 tarih ve 8 sayılı toplantı 06/04/2011 tarih ve 

140 sayılı kararı ile I. Grup yapı olarak tescillenmiştir. Ancak gelinen durum itibari ile yapı herhangi 

bir bakım, yenileme ve restorasyon görmediğinden metruk bir halde bulunmaktadır bahse konu 

yapının da  mülkiyet probleminin çözülmesi ,tahsisi ve restorasyonu ile ilgili konularda ilgili  

Bakanlıklar ile  Kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler devam etmektedir. 
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GENÇLİK MERKEZİ: 

 

Gençlik ve spor banklığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezi için Yer tahsisi 

Belediyemiz tarafından yapıldı.2011 Yılında Projesi tamamlandı 2012 yılında yapımına 

başlanılacaktır. 

 

  Çarşamba İlçemize Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezi kuruluyor.  

Gençlik merkezi yapımı için Adapark içerisinde 10 dönüm alan Belediyemiz tarafından Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na tahsis edildi.   

Merkez içerisinde; spor salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, etüt ve eğitim salonları, derslikler, 
kafeterya ve gençlerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri birçok alan yer alacak. Proje 
çalışmaları başlayan merkez, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılıyor.  

İlçemizin önemli bir kesimini oluşturan gençlerimiz için projeleri hayata geçirmeyi bir görev biliyor 
ve önemli bir hizmet sayıyoruz.    

 

ŞEHİR MEZARLIKLARIMIZ:  
 

İlçemiz her iki yakasında bulunan şehir mezarlıkları gelinen durum itibari ile artık ihtiyaca 

cevap veremez hale gelmiş durumdadır. 

Bu sebeple ilçemiz Sefalı köyü mevkiinde bulunan 135.100,57 M2 alan ,Orman Bölge 

Müdürlüğü tarafından Belediyemize Mezarlık yeri olarak tahsis edilmiştir . 

Göğceli mezarlığının kuzey cephesinde bulunan alanın mezarlık yerine ilave edilmesi ve  

Orman Bölge Müdürlüğünden Tahsis edilen yeni mezarlık yerinin çevre duvarı ile bağlantı yollarının 

yapılması, mezarlık yerlerinin parsellenmesi ve ihtiyaç halinde vatandaşlara mezar yeri tahsisi vb. gibi 

iş ve işlemleri n yapımı hızlı bir şekilde devam edecektir. 
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ESKİ HAMAM VE BELEDİYE GARAJI BÖLGESİ DÜZENLEMELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski Hali                                                                      Yeni Hali 

 

        Zaman içinde fonksiyonunu yitiren eski Belediye Hamamını geçtiğimiz günlerde kaldırarak, bu 

bölgede ikamet eden hemşerilerimizin yaşam kalitelerini bir ölçüde artırdık. Bu bölgedeki Belediye 

Garajını da taşıyarak, Eski Hamam ve Belediye Garajı’nın bulunduğu bu bölgeyi Otopark ve Çevre 

Düzenlemelerini hızla yaparak halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 

 

 

 

 

YENİ DEVLET HASTANESİ 

 

 

 

 

 

Bölge Hastanesi konumuyla 25 yıldır Sağlık 

Hizmeti veren Çarşamba Devlet Hastanemize 

2008 yılında 9,000 m²  yeni arsa kazandırdık. 

Sağlık Bakanlığımız 200 yataklı Yeni Devlet 

Hastanesi’ni 2009 yılı yatırım programına aldı. 

Bu bölgede 20.000 m² den büyük bir alanı 

daha imar düzenlemesi yaparak Hastane 

alanına katıldı.  

Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatına 

gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla temel 

atma töreni gerçekleştirilmiş ve Halen Hastane 

inşaatı çalışmaları devam etmektedir.  
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2012-2014 YILLARINDA DEVAM ETTİRECEĞİMİZ ULAŞIM PROJELERİMİZ: 

 
 

Ali Fuat Başgil Köprüsü’nü Eski Değirmen Mevkiinden Cevizli Sokak yoluyla Samsun–Ordu 

Karayolu’na ve Ayvacık yoluna bağlıyoruz. Değirmenbaşı mevkiinden itibaren Cevizli Sokak ve 

devamında Gazi Mahallesinde ve Kavaklıdere Sokak güzergâhında imar uygulama çalışmalarını 2008 

yılında tamamladık.  

Gazi Mahallesi’nde oluşacak kavşakla Ali Fuad Başgil Köprüsünü bir taraftan Ayvacık 

Yoluna, diğer taraftan Samsun – Ordu Karayolu’na DSİ Kavşağına bağlıyoruz. Bu çalışmalarımız 

sonucunda imar planındaki yeni yollar açılıyor.  

Bu bölgedeki yol dolgu çalışmaları ile birlikte Kanalizasyon ve yağmursuyu  Altyapı 

çalışmaları tamlanmıştır 2012 yılında bu yolların asfalt çalışmaları tamlanacaktır. 
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AYVACIK - SALIPAZARI İLÇE YOLLARINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ÇEVRE YOLU 

PROJESİ / 4. KÖPRÜ 

 

2007 yılında 

Belediyemizin yaptığı 

planlama çalışmaları 

ve teklif sonucunda, 

Sanayi Kavşağı’ndan 

Sefalı Yokuşuna kadar 

devam eden yaklaşık 5 

km lik Ayvacık 

Yolunun Belediye 

sınırlarımız içinde 

kalan kısmının 

Bölünmüş Yol olarak 30 m genişlikte yapım işi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihale 

edildi ve yapım çalışmalarına başlanıldı. 

Bu Proje kapsamında Samsun-Salıpazarı yolu Çarşamba Geçişi projesi olarak Toplu Konutlar 

Bölgesi’nin bitişiğinde Yeşilırmak üzerine 4. Köprünün inşaatı  yapımı tamamlanmıştır. Çarşambamız 

Bizim Belediyeciliğimizde 5 yılda 2.Yeni köprüsüne kavuşuyor. Bu köprünün bağlantı yollarını Doğu 

‘ da Salıpazarı Yoluna, Batıda Ayvacık Yoluna ulaştırarak, Şehrimizin Çevre Yolunu oluşturacağız. 

Aynı zamanda merkezdeki canlılığı kaybettirmeden, Toplu Konutlar, 4.Köprü ve 30 metre genişlikte 

Bölünmüş Yolları ile bu bölgeye Yeni Yerleşim ve Ticaret Alanları kazandırarak şehri yayıyoruz.  

Ayvacık Yolunun sağ ve solunda, son yıllarda oluşmaya başlayan modern ticaret alanları yanında bu 

bölgeyi Nitelikli Konut Alanları ile zenginleştiriyoruz.  4.Köprü yapımı ve Ayvacık Yolunun şehir içi 

kısmının Bölünmüş Yol olarak Yapımı ile ilçemiz 10 milyon TL’nin üzerinde Karayolu Yatırımını 

kazandı.  

 

AYVACIK BARAJ YOLU’NDAN UMUT- ALİ FUAD BAŞGİL MAHALLELERİNE DİREKT 

BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMASI  

2008 yılında gerekli imar plan değişikliği çalışmasını yaparak Ayvacık Yolu Alpet Akaryakıt 

istasyonu mevkiinden düz bir hatla Umut-Ali Fuad Başgil Mahallelerine ulaşımı sağlayacak bölünmüş 

yol çalışmasını 2009 yılında başlattık. Yol Çalışmamız ile birlikte Ayvacık Yolu’nun Batısındaki 

alanlarda düzenli yapılaşmanın da yolu açılıyor, ulaşım kolaylaşıyor.  
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BÜTÇE GİDERİ    =  20.215.946,48 
 
PERSONEL GİDERİ   =  5.891.315,01 
1-MEMURLAR             =  2.207.603,22 
2-İŞÇİLER                     =  3.339.288,33 
3-DİĞER PERSONEL   =  122.731,66 
4-SÖZLEŞMELİ PERSONEL  =  221.691,80 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI  =  907.944,82 
1-MEMURLAR           =  349.549,86 
2-İŞÇİLER                   =  558.394,96 
 
MAL VE HİZMET ALIMI                               = 8.176.907,49 
 
TÜKETİM MALLARI MALZEME ALIMI       =  2.892.034,40 
1-AKARYAKIT GİDERİ            =  1.103.944,83 
2-ELEKTRİK GİDERİ                =  553.079,63 
3-YAKACAK ALIMLARI          =  54.765,54 
4-KIRTASİYE, CİLT BASKI GİDERİ     =  131.077,61 
a- Kırtasiye Alımları      = 44.431,13 
b- Büro Malzemesi Alımları      = 3.964,68 
c- Periyodik Yayın Alımları      = 27.876,66 
d- Diğer Yayın Alımları     = 10.866,20 
e- Baskı ve Cilt Giderleri     = 43.938,94 
 
5- YİYECEK İÇECEK ALIMLARI           =  266.370,04 
6-GİYİM-KUŞAM ALIM GİDERİ           =  47.477,46 
7-DİĞER TÜKETİM MALZ ALIMLARI    =  714.248,12 
9-SU ve TEMİZLİK MALZ. ALIMI =  7.912,72 
10-ÖZEL MALZ. ALIMLARI             =  13.158,45 
 
YOLLUKLAR    =  8.085,40 
 
GÖREV GİDERLERİ   =  330.139,77 
(Mahkeme Harç Vergi Giderleri) 
 
HİZMET ALIMLARI   =  4.298.333,56 
1-MÜŞAVİR FİRMA KİŞİLERE  =  2.077.754,91 
Etüt proje gideri    =  6.403,33 
Temizlik şirketi    =  2.071.351,58                    
 
2-HABERLEŞME GİDERİ   =  36.701,87 
3-TAŞIMA GİDERİ    =  38.794,40 
4-KİRALAR     =  4.354,12 
5-DİĞER HİZMET ALIMLARI  =  2.124.571,88 
6-TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER  =  16.156,38  
 
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ  =  8.026,99 
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MAL GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI =  639.277,29 
1-MAK. TECH. DEMR. GİDERİ  =  15.428,67 
2-TAŞIT BAKIM GİDERİ   =  327.556,50 
3-İŞ MAK. ONARIM GİDERİ  =  81.338,12 
4-BÜRO MALZEME ALIMI  =  119.299,54 
5-DİĞER BAKIM ONARIM GİDR.  =  91.582,96 
6-YANGIN KORN. MALZ. ALIMI  =  3.865,00 
7-BİLG.YAZILIM ALIMLARI  =  206,50 
 
GAYRİMENK. MAL BAKIM ONARIM = 1.010,08 
1-DİĞER HİZM.BİNASI BAKIM ONAR.= 1.010,08 
 
FAİZ GİDERLERİ = 777.578,85 
 
CARİ TRANSFERLER   =  980.527,22 
1-BURSLAR, HARÇLAR ve YARDIM =  59.574,91 
2-DERNEK BİRLİK KURUM KURLŞ =  213.012,31 
3-EGİTİM AMAÇLI TRANSFERLER =  3.750,00 
4-MAHALLİ İDARELERE PAYLAR =  89.101,00 
5-DİGERL.VERİLEN PAYLAR  =  615.089,00 
 
SERMAYE GİDERLERİ  =  3.469.444,70 
1-İŞ MAK.ALIMLARI  =  60.432,22 
1-HAMMEDDE ALIMI  =  155.770,17 
2-GAYRİM. KAMULAŞT.  =  299.617,74 
3-MÜTEAHH. GİDERLERİ  =  1.052.862,61 
5-DİĞER MALZ. ALIM GD. =  53.801,42 
6-DİĞER GİDERLER  =  1.846.960,54 
 
YEDEK ÖDENEK   =  12.228,39         
1-İLAMA BAĞLI ÖDENEK  =  12.228,39 
 
2011 Mali yılı bütçemiz 30.500.000.00 TL olup, 2011 yılı içinde yapılan harcamalar 20,215.946,48 
TL dir. 10.283.053,52 TL  imha olarak gerçekleşmiştir. 
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BÜTÇE GELİRLERİ         =       30,220,130,52 
 
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 
1-BİNA VERGİSİ   =  1,034,804,76 
2-ARSA VERGİSİ   =  331,193,89 
3-ARAZİ VERGİSİ   =  10,922,40 
4-ÇEVRE TEMİZLİK  =  527,369,73 
                                                       _______________ 
                                                    1,904,290,78 
 
 
DAHİLDE ALINAN VERGİLER 
1-HABERLEŞME GELİRİ  = 25,330,40 
2-ELEKTRİK VE HAVAGAZI = 535,624,91 
3-İLAN GELİRİ   = 436,472,55 
4-YANGIN SİGORTA  = 16,909,06 
                                                      ______________ 
                                                        1,014,336,92 
 
 
MAL VE HİZMET GELİRİ 
1-HARÇLAR    =  1,724,365,23 
2-HARCAMALARA KATILIM =  2,101,934,43 
3-MERKZ  İDR. İLLER BNK PAYI=  16,713,598,17 
4-İDARİ VE VERGİ CEZALARI =  205,671,18 
5-SU GECİKME ZAMMI  =  217,785,45 
6-SU SATIŞ GELİRİ   =  4,031,222,47 
7-DİĞER HİZM. GELİRLERİ =  992,786,50 
8-İDARİ HİZM. KARŞ.GELR. =  298,715,50 
9-KİRALAR    =  393,171,37 
10-ARSA SATIŞ GELİRİ  =  36,965,58 
11-KURUMLARDAN ALINAN =  121,787,08 
12-OTOPARK GELİRİ  =  109,938,18 
13-FAİZ GELİRİ   =  352,772,62 
14-RED VE İADELER                      =  789,06                                 
                                                          ______________                        
                                                               27,301,502,82 
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2011 MALİ YILI GELİR BÜTÇEMİZ 
 

        GELİRLER 2010'd DEVİR TAHAKKUK TAHSİLAT 2012 DEVİR 
 İller Bankası   16.713.598,17 16.713.598,17   

 İlan ve reklam vergisi 
 

510.414,63 746.829,50 436.472,55 820.771,58 

Emlak vergisi 
 

1.255.783,80 1.483.229,49 1.376.921,05 1.362.092,24 
Haberleşme vergisi  25.330,4 25.330,40  
Elektrik tüketim vergisi  535.624,91 535.624,91  
Yangın sigorta vergisi  16.909,06 16.909,06  
Çevre temizlik vergisi 638.845,32 602.053,73 527.675,73 713.529,32 
İşgal harcı  214.642,44 214.642,44  
Tatil gün.çal.ruh.harcı  27.454,35 27.454,35  
Tellaliye harcı  0,00 0,00  
Hay.Kes.muayene denetim 
harcı  100.499,00 100.499,00  
Ölçü tartı alet muayene harcı  9.879,22 9.879,22  
Bina İnşaat harcı  578.546,81 578.546,81  
İşyeri açma izin harcı  1.856,00 1.856,00  
Diğer harçlar(kayıt.imar,vs) 88.420,50 459.373,91 547.794,41  
Su,Kanalizasyon ve Yol kat payı 583.563,84 1.988.403,00 2.101.934,43 470.032,41 
Otopark ücreti   109.938,18 109.938,18  
Faiz gelirleri   352.772,62 352.772,62   
Kira gelirleri   393.171,37 393.171,37   
Toptancı hal resmi  243.693,00 243.693,00   
Para cezaları   20.248,87 20.248,87   
Vergi para cezaları   25.408,78 25.408,78   
Peşin ve taksitle mal satış 
bedeli   36.965,58 36.965,58   
İdari hizmetler karşılığı geliri   298.715,50 298.715,50   
Su satış ücretleri 2.126.500,48 4.344.129,04 4.031.674,53 2.439.407,05 
Kurumlardan Alınan Bağış Yrd.   121.787,08 121.787,08   
Su ücretini zamanında 
ödemeyen  217.785,45 217.785,45   
Diğer Hizmet Gelirleri  992.786,50 992.786,50   
Vergi Barışı Tefe Tutarı  160.013,53 160.013,53  
     
 Red ve İadeler             - 789,06   
             T O P L A M 5.203.528,57 30.821.645,49 30.220.130,52 5.805.832.60 
2012 Mali yılına devreden  
alacağımız 5,805,832,60 Tl ‘dir     
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2011 - 2012  yılına devreden borç miktarımız ; 
 

2011 Mali Yılından ödenmeyerek 2012 yılına devreden bütçe emanet borç tutarı 2,731,180,36 
TL dir.  
 
ESNAFLARA    =1,679,281,76 
HASTANELERE –ECZANE =  277,200,41 
KAMU KURUM VE KURŞL(paylar) =130,849,93 
KİŞİLER    =  19,561,32 
İLLER BANKASI   =  203,463,94 
ASKER AİLESİ   =  420,823,00 
                                                       ________________ 
                    2,731,180,36 TL  2012 yılına devreden borç miktarımız. 
 
 
 
2011 yılı itibariyle Kamu Kurumlarına  
 
VERGİ DAİRESİ   =     7,854,047,51 
S.S.K     =  11,066,581,83 
İL ÖZEL İDARE MÜD.  =       331,779,30 
     ______________ 
 
 
        19,252,408,64 TL  dir. 
 
 
Yılı içerisinde bu borçlardan ; 
 
VERGİ DAİRESİ   =     3,009,805,75 
S.S.K     =  3,093,857,02 
İL ÖZEL İDARE MÜD.  =       174,437,79 
     ______________ 
        6,278,100,56TL  ödenmiş olup; 
 
 
2012 Mali yılına;  
 
VERGİ DAİRESİ   =     4,844,241,76 
S.S.K     =  7,972,724,81 
İL ÖZEL İDARE MÜD.  =       157,341,51 
     ______________ 
        12,974,308,08 TL  borç devir etmiştir. 
 
 

Söz konusu  12,974,308,08’tl Borcumuz   6111 sayılı kanun kapsamında  yapılandırılmış olup 
Taksitlwer halinde ödenmektedir. 
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2011 YILI  YOL ÇALIŞMALARI 
ÇALIŞMA ALANI 

ALAN(m2)   MAHALLE MEVKİİ 

AS
FA

LT
 

Ç
AL

IŞ
M

AL
AR

I 

  TOKİ SAHİL YOLU 8.035,71 

  NERGİS SİTESİ SAHİL YOLU 3.482,14 
  AĞCAGÜNEY YOLU YAMA 5.708,33 

  DOĞUYAKA OTOPARK 3.191,67 
  ŞEHİRİÇİ YAMA 267,50 

      

      

  TOPLAM 20.685,36 

PA
R

KE
 Ç

A
LI

ŞM
AL

AR
I 

SUNGURLU Abdullahpaşa Meydanı  204,17 
ÇAY Ada Irmak Camii  266,67 
ÇAY Adliye Sarayı  19,44 
ORTA Akbank Önü  34,72 
ÇAY Ali Fuat Başgil Köprüsü Yanı  13,89 
SUNGURLU Askerlik Şubesi Yanı  216,67 
KİRAZLIKÇAY Batıyaka Pazaryeri  40,56 
ORTA Bulutoğlu  829,31 
ORTA Çakmakçılar Caddesi  1,39 
KİRAZLIKÇAY Çarşamba Fen Lisesi  27,78 
ÇAY Çubukçuoğlu cad 62,50 
KİRAZLIKÇAY Değirmenbaşı Caddesi  504,11 
ORTA Doğuyaka Pazaryeri  25,00 
ÇAY Donurlu Yolu  400,86 
KİRAZLIKÇAY Eski Otogar  18,06 
SUNGURLU Eski Samsun Yolu  43,47 
SUNGURLU Göğceli Mezarlığı  2091,64 
SUNGURLU Güven Sokak  116,11 
HASABAHÇE Gül sk 95,83 
SUNGURLU Hasanlı Sokak 338,89 
KİRAZLIKÇAY Değirmenbaşı cd 496,53 
ORTA Hüsnübey Yokuşu  254,17 
SUNGURLU İmam Hatip Lisesi Yanı  56,94 
ORTA İtfaiye Tuvalet Yanı  9,03 
ÇAY Kaymakamlık Yanı  42,22 
ÇAY Kenan Evren İlköğretim Okulu 27,08 
ORTA Kızılay Caddesi  497,92 
ÇAY Kuşdoğanlı Camii 87,50 
ÇAY Müftülük Yanı  457,64 
SARICALI Orman Dairesi Yanı  13,89 
ORTA Rıdvanpaşa Camii 1,39 
ÇAY Salıpazarı Yolu  198,61 
SARICALI Eski Samsun Yolu  23,19 
ORTA Sofuoğlu Caddesi  6,94 
SUNGURLU Irmak kenarı 20,83 
  Şehiriçi Tamir  48,61 
ÇAY Terme Caddesi  111,11 
ÇAY TMO Ofisi  1.451,39 
KİRAZLIKÇAY Toki Konutları Yanı  44,44 
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