
 

 

 

 

2005  YILI    FAALİYET   RAPORU  

 

13 temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 

sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereği  ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

kanunun41.maddesinin 4.üncü fıkrasında belirtilen şekilde Stratejik Plan ve performans hedeflerine 

göre yürütülen faaliyetleri ,belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu 

ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ,Belediyemiz ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini kısaca 

izah etmeye çalışacağım. 

 

BELEDİYEMİZİN MALİ DURUMUNA AİT BİLGİLER 

 

Belediyemizin 2005 Mali yılı bütçesi 26.500.000.-YTL’dir. 

 

2005 yılı gider Bütçesi 17.359.656.-YTL  olup,bütçe içi gerçekleşme oranı % 65 dir. 

2005 yılı gelir Bütçesi 12.914.337.- YTL  olup,bütçe içi  gerçekleşme oranı % 48 dir. 

2005 Mali yılından devreden  borç 4.095.589.- YTL, 

2005 Mali yılından devreden  alacak 1.656.424.- YTL’  dir, 

 

2005 mali yılı Bütçesinin harcama kalemleri ayrıntılı olarak EK I’de sunulmuştur. 

 

Belediyemiz S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 Mali yılı bütçesi 7.500.000.00.-YTL’dir. 

S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 yılı gider Bütçesi 3.678.142.-YTL’ olup, Bütçeye göre 

gerçekleşme oranı  % 49.04 dir. 

S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 yılı gelir Bütçesi 2.469.686.-YTL’ olup,Bütçeye göre  

gerçekleşme oranı % 32.93 dür. 

S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 Mali yılından devreden Borç 4.543.491.-YTL , 

S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 Mali yılından devreden alacak 914.625.-YTL’ dir. 

 

S.O.İşletme Müdürlüğünün  2005 mali yılı Bütçesinin harcama kalemleri ayrıntılı olarak EK 

II’de sunulmuştur. 

 

BELEDİYEMİZİN SON 5 YILLIK BÜTÇESİNE DAİR İZAHATLAR 

 

 2000 yılı Tahmini Bütçesi 5.620.000.000.000.-TL olup, 

  

Gider 4.301.650.480.000.-TL’ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 76   

Gelir  3.252.528.000.000.-TL ‘ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 57 olarak gerçekleşmiş . 

 

2001 yılı Tahmini Bütçesi 7.700.000.000.000.-TL olup,  

 

Gider 5.701.446.000.000.-TL’ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 74   

Gelir  4.248.550.000.000.-TL ‘  ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 55 olarak gerçekleşmiş . 

 

2002 yılı Tahmini Bütçesi 11.000.000.000.000.-TL olup,  

 

Gider 8.624.053.000.000.-TL’ile bütçe içi gerçekleşme oranı % 78   

Gelir  7.577.656.000.000.- TL ‘ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 68 olarak gerçekleşmiş . 

 

2003 yılı Tahmini  Bütçesi 14.650.000.000.000.-TL olup,  



Gider 12.345.282.750..000.- TL’ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı % 84   

Gelir 8.859.024.000.000.- TL ‘ile bütçe içi gerçekleşme oranı  % 60 olarak gerçekleşmiş . 

 

2004 yılı tahmini  Bütçesi 22.000.000.000.000.-TL olup, 

 

Gider 13.911.116.000.000.-TL’ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 63   

Gelir  10.249.946.000.000.- TL’ ile  bütçe içi gerçekleşme oranı  % 46 olarak gerçekleşmiştir . 

 

 

BÜTÇENİN GELİR GİDER HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ İLE MEYDANA 

GELEN SAPMALARIN NEDENLERİ: 

 

Belediyemiz yıllardır sağlıklı bir  mali yapıya kavuşturulmamış olmasının en büyük sebebi 

Personel istihdamında izlenen yanlış politikalardır. 1995 yılında ilçe nüfusu 38.863 iken 

,Belediyemizin İşçi ,Memur toplam personel sayısı 402’dir.2000 yılında ilçe nüfusu 49.200 iken    

İşçi ,Memur toplam personel sayısı 486 dir 

 

1995 yılında toplam personel sayısı 402 Personel giderleri bütçenin % 60.39’dur. 

1996 yılında toplam personel sayısı 436 Personel giderleri bütçenin % 54.55’dir. 

1997 yılında toplam personel sayısı 424 Personel giderleri bütçenin % 66.83’dür. 

1998 yılında toplam personel sayısı 414 Personel giderleri bütçenin % 61.71’dir.  

1999 yılında toplam personel sayısı 395 Personel giderleri bütçenin % 43’dür. 

2000 yılında toplam personel sayısı 486 Personel giderleri bütçenin % 38’dir. 

2001 yılında toplam personel sayısı 463 Personel giderleri bütçenin % 32’dir. 

2002 yılında toplam personel sayısı 533 Personel giderleri bütçenin % 31’dir. 

2003 yılında toplam personel sayısı 563 Personel giderleri bütçenin % 31’dir. 

2004 yılında toplam personel sayısı 539 Personel giderleri bütçenin % 31’dir. 

2005  yılında toplam personel sayısı 492 Personel giderleri bütçenin % 27.81’ dir. 

 2006 yılı Bütçe Ödeneğine personel giderleri olarak 8.855.000.00.- YTL bütçenin % 28’ i 

tutarında  ödenek koyulmuştur..  

 

Belediye bütçe imkanlarını adeta personel giderlerine odaklayan bu yanlış uygulamadan 

,2004 yılından itibaren dönülmüş ,5393 sayılı yeni Belediye Kanunu ve bunun Başkanlığımız 

tarafından sürdürülen istikrarlı uygulama ile yanlış personel politikasından dönülmüştür. 

20004-2005 yıllarında gerçekleşen gelirler karşısında personel giderleri düzenli olarak 

düşmektedir.2004 yılında bütçe giderlerinin %.31 Personel gideri iken ,2005 yılında bu oran 

%27.81’ye düşmüştür.2006 yılında ise bütçenin %28 ‘i personel gideri olarak ayrılmıştır. 

5018 sayılı kamu Mali kontrol kanunu gereği Analitik bütçe ve  tahakkuk esaslı muhasebe 

sistemine  bütçe uygulama yönetmeliğine bağlı hükümlere göre hazırlanan bütçe uygulamasıyla  

görülen hedef ve sapmaların asgari seviyeye indirilerek hedeflenen bütçeye ulaşılmış olacaktır.  

 

BELEDİYEMİZİN MALİ YAPISINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME: 

 

Belediyemiz Gelirlerinin büyük bir bölümü İller Bankasından Belediyelere ödenen 

paylardan oluşmaktadır.İlçemiz Nüfusu son nüfus sayımına göre 49,159 olarak tespit edilmiş 

,Ancak gerçek nüfusumuz 70.000.’nin üzerinde olması ve İlçemizin geniş bir Coğrafi yapıya sahip 

olması Belediyemiz hizmetlerinin sunumunda artı maliyetler getirdiğinden Ekonomik olarak 

yapmak istediğimiz projelerin gerçekleştirilmesinde zaman zaman aksamalar olmaktadır.Ayrıca 

Yeni çıkan 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.2005yılı içerisinde ihale edilen ve  halen yapımı devam  etmektedir.Önümüzdeki 

günlerde hayata geçirilecek olan ,Bu projelerimizin son durumlarından kısaca bilgi verecek olursak; 

İlçemizde acil olarak yapılması gereken projeler kapsımda değerlendirdiğimiz Yeni sebze ve 

Meyve Hali ihalesi 2005 yılı içerisinde 2.140.000.00’ytl  yapılmış olup,tamamlanmış 

durumdadır.Mayıs 2006 tarih itibariyle Açılışını Yapacağımız modern bir Sebze ve Meyve haline 

kavuşmuş olacağız.2005 mali yılı içerisinde 5.504.000.00  YTL  bedelle ihalesi yapılan Yeşilırmak 

sahili ada park rekreasyon alanı düzenlenmesi  yapımı devam etmekte olup % 22.’ lik kısmı 

yapılmıştır.Yine 2005 mali yılı içerisinde İlçemize 3.Köprü yapımı için hazırlanan proje aynı yıl 

içerisinde 5.137.224.00.- YTL  bedelle ihalesi yapılmış ve yapımına başlanılmış olup % 15.5 ’lik 

kısmı tamamlanmış ve yapımı devam etmektedir.2005 mali yılı içerisinde ki projeler içerisinde yer 

alan Yeni otogar Yapımı için Belediyemiz Meclisinden alınan yetki doğrultusunda çalışmalarımız 

devam etmekte olup yapımına 2006 yılı içerisinde başlanılacaktır. 
 

ALACAKLI KURULUŞ  ANA PARA DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI  TOPLAM   

 

SSK    3.074.412.30   3.306.844.67   6.381.256.97 

GENÇLİK SPOR MÜH.  35.501.00   10.533.16.   46.034.16 

YEŞİLIRMAK ELEKT.  884.723.46   194.920.40   1.079.643.86 

VERGİ DAİRESİ  2.687.985,61.-   3.196.399,52.-   5.884.385,13. 

İL ÖZEL İDARESİ  203.005,69.-   143.958,71.-   346.964,40.- 

EMEKLİ SANDIĞI  1.814.131,66.-   512.221,86.-   2.326.353,52. 

RUH SAĞLIĞI HASTANESİ 6.577,65.-         -    6.577,65.- 

19 MAYIS DİŞ HEKİMLİĞİ 1.788,64.-         -    1.788,64.- 

SOS.YARD.ve DAY.VAKFI 118.427,00.-   26.440,30.-   144.867,30.- 

SOS.HİZ.ÇOC.ES.KUR.  118.427,00.-   26.440,30.-   144.867,30.- 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ PAYI 49.486,47.-         -    49,486,47.- 

SAMSUN DOĞ.ve ÇOC.EVİ 9.598,34.-         -    9.598,34.- 

DEVLET HASTANESİ  7.986,31.-         _    7.986,21.- 

 

TOPLAM  : 8.927.607,16.-   7.460.476,98.-              16.388,084,14 

 

2005 YILI  BORÇLARIMIZ 

 

EMEKLİ SANDIĞI     319.646,42.- 

SSK    1.181.543,00.- 

VERGİ DAİRESİ  1.672.445,98.- 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ PAYI           7.055,12.- 

YEŞİLIRMAK ELEKT.    223.951,00.- 

HASTANE –ECZANE      87.000,00.-  

ESNAF ÖDEMELERİ    972.124,00.- 

İKRAMİYE      882.367,00.- 

 

TOPLAM  : 5.346.132.52.- 

 

 

Hazine Müsteşarlığınca yayınlanan tebliğ doğrultusunda Belediyemizin ve Belediyemiz 

İmar İnşaat Limitet Şirketinin  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 31.12.2004 tarihine kadar olan 

borçları yayınlanan tebliğ doğrultusunda işlem yapılmak üzere müracaat yapılmıştır. 

 

BELEDİYEMİZİN STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROĞRAMLARINA 

GÖRE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERLE BELİRLENMİŞ PERFORMANS 

KRİTERLERİNE GÖRE HEDEF VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI HAKKINDA 

GENEL DEĞERLENDİRME: 

 

 

 



PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Belediyemizde görevli bulunan Memur işçi ve Muvakkat statülü işçi personelin özlük ve 

sicil işlemleri ,yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaları sağlanmaktadır.2005 

yılı içerisinde 10 memurumuz emekli ,2 memur nakil ,1 memurun vefatı nedeni ile toplam 13 

memurumuzun kurumumuzdan ilişiği kesilmiştir.16 kadrolu,6 muvakkat toplam 22 işçimizin 

emekli olmak suretiyle ilişiği kesilmiştir.7 işçimizin 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesinin (e) 

fıkrası gereği iş akdi fesih edilmiş 5 işçimizin iş akitleri askıya alınmış olup,toplam 13 işçimizin 

kurumla ilişiği kesilmiştir.2005 Mali yılı içerisinde Emekli istifa nakil ve vefat sebebiyle toplam 49 

Belediyemiz Personeli Emekli ikramiyesi ,Kıdem tazminatı v.b.alacakları ödenerek kurumumuzdan 

işliği kesilmiştir. 

2005 yılı sonu itibariyle Belediyemizde 94 kadrolu memur,38 Kadrolu işçi,360 muvakkat 

işçi(131 sendikalı,229’ sendikasız olmak üzere toplam 492 personelimiz mevcuttur. 

Belediyemiz meclisinin 05/07/2005 tarih ve 94 sayılı kararı ile Belediyemiz Su Otobüs 

işletme müdürlüğü kaldırılarak Belediyemiz bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş olup,Su ve 

Kanalizasyon İşleri müdürlüğü ile ,özel Halk otobüsleri müdürlüğü adı altında 2 adet müdürlük 

oluşturularak görevlendirmeler yapılmıştır. 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Belediyemize resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen-Giden  bütün yazıların kayıtları 

tutulmaktadır. 2005 mali yılı içerisinde 2764 gelen yazı,1421 adet giden yazı kayıtları yapılarak 

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.2005 mali yılı içerisinde 19 meclis toplantısında 179 adet 

Meclis kararı,31 adet encümen toplantısında 298 adet Encümen  kararı alınarak uygulamaya 

konulmuş olup,kayıtları belediyemizde muhafaza edilmektedir.  

 

 

 

ZABITA AMİRLİĞİ 

 

Belediyemiz sınırları içerisinde   Belediyemizin yetkili organlarının aldığı  karar ve 

yürürlükteki kanun ve yönetmelikler doğrultusunda  İlçemiz halkının sağlık ve huzuru için,gereken 

önlem ve tedbirler alınarak;öncelikle yaya kaldırımlarında cadde ve sokakları işgal ederek ,yaya ve 

araç trafiğini tehlikeye düşürecek ,Motorlu taşıtların dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılması 

sağlanmaya çalışılmış,2918 sayılı Trafik kanunun 12. maddesinin Belediyelere vermiş olduğu 

yetkiler doğrultusunda ,İlçe trafik ekipleri ile beraber bir takım düzenlemelere gidilerek 1 ve 2 nolu 

dolmuş hatlarında çalışan dolmuşçuların  halkımıza düzenli olarak hizmet vermesi sağlanmış,İlçe 

trafik komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda Köylere ve okullara servis taşımacılığı 

yapan 25 Şoför esnafımıza C (servis) plaka işlemleri devam etmektedir.Köy güzergahında  çalışmak 

üzere 26 şoför esnafımıza gayri ticari minibüs hattı verilerek çalışmaları sağlanmıştır.Sıhhi işyerleri 

kapsamına giren (Kahvehane,lokanta,fırın market kasap,v.b)işyerlerinin sağlık şartların uygun olup 

olmadığı ve buralarda kullanılan ve satılan mamullerin sağlıksız günü geçmiş insan sağlığına zarar 

verebilecek her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi ruhsatlı ve ruhsatsız tüm işyerlerinin 

sağlıklı bir şekilde denetlenmesi ruhsatsız çalışanların ruhsatlandırılması yapılmaktadır.Yılı 

içerisinde 49 adet sıhhi 31 adet gayri sıhhi 21 adet umuma açık işyeri olmak üzere 101 esnafımıza 

açma ruhsatı verilmiş ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması devam etmektedir.Yazılı ve sözlü 91 

adet şikayet dilekçesi olay yerinde incelenerek Yapılan değerlendirmede kurallara riayet 

etmeyenlere cezai işlem uygulanmıştır. 



  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

    Belediyemiz sorumluluk alanında yapılmış yolların toplam uzunluğu 732 Km ‘dir 

 2005 yılı içerisinde toplam 55.000 M2 asfalt çalışması yapılarak 6420 mt muhtelif genişlikte yol 

sıcak asfaltla,35.000 m2 yol Belediyemiz imkanları ile beton parke ile ve 840 mt uzunluğundaki 

muhtelif genişlikte 2600 m2 beton kaldırım yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.ayrıca 15 

km uzunluğunda muhtelif genişlikteki yol stabilize veya mıcırla kaplanarak çamurdan 

kurtarılmıştır. 

Yeni sebze halinin şehir merkezi ve kara yolu ile bağlantısını sağlayacak olan ve kara yolları 

tarafından yapımı tamamlanan alt geçidin kara yolu bağlantısı kısmı için yaklaşık olarak 16500M3 

dolgu çalışması yapılmıştır.Asfalt ve beton parke yapılan yolların ayrıntılı listesi (EK -I) dir. 

 

Gazi Mahallesi ve Hasabahçe Mahallesi başta olmak üzere şehir içerisinde toplam 10.000 mt 

uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı yağmur suyu şebekesi çalışması yapılmış Gazi mahallesinde 

ana hatlar çekilmiş parsel bağlantıları bitmek üzere olup Hasabahçe Mahallesi %80 oranında 

yapılmış ve 2006 yılında bitirilmesi planlanmıştır.Ayrıca ilçemiz genelindeki kanalizasyon bacaları 

temizlenmiş ve şebekenin sorunsuz çalışması sağlanmıştır.Kanalizasyon Çalışmalarının  ayrıntılı 

listesi (EK- II )’dir. 

 

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

proje çalışmaları tamamlanan ve 2005 yılında 5.504.000.00.- YTL bedelle ihalesi yapılan 

YEŞİLIRMAK SAHİLİ ADAPARK REKREASYON ALANI Çalışmaları kapsamında Tarihi 

Çarşamba evi ,Emirhan Çeşmesi,Tarihi Çarşamba meydanı Tören alanı ,Restoranlar Hanımlar 

Lokali,Gençlik merkezi Mescit, Spor alanları Hamam Kafeterya Çocuk oyun alanları ile piknik 

alanları bulunmaktadır.Göl meydanında bulunan suni gölet toplam 7500m2 alana sahiptir.Proje 

tamamlanmasına müteakip yaklaşık 18.000 adet bitki (yapraklı ,iğneli, çalılar, sarmaşıklar ve 

mevsimlik çiçekler )olmak üzere  81.750 m2 çim alanı kazanılmış olacaktır. 

Proje kapsamında bu dönemde toplam 1500 mt uzunluğunda sahil yürüyüş yolu ile birlikte 

halı saha ve işletme binası kafeterya yapımı tamamlanmıştır.807mt uzunluğunda ,1662m3 beton 

perde duvar ve 3800 mt (50cm yüksekliğinde ) taş duvar imalatı bu proje dahilinde 2005 yılında 

yapılmıştır.Projenin tamamlanması 2007 yılı kasım ayı olup Projenin  tüm finansmanı Belediyemiz 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

Uzun yıllar ilçemiz gündeminde olup Bir türlü hayata geçirilemeyen ve artık ilçenin artan 

nüfusunu ve trafik yoğunluğu ihtiyacına cevap veremeyen ve ayrıca bünyesindeki statik 

deformasyon dan dolayı ağır tonajlı araçların kullanılmasının sakıncalı olduğu eski köprünün 

güneyinde yeni köprünün proje çalışmaları tamamlanmış ve 5.137.224.00.-YTL bedelle ihale 

edilmiş olan YENİ YEŞİLIRMAK ŞEHİR İÇİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ 18 metre genişliğinde 180 metre 

uzunluğundadır.Halen yapımı devam eden köprünün Batı yakada A 1 temel ayağı temeli ile Pl ve 

P2 orta ayağı temeli  ile Doğu yaka A2 ayağı bitirilmiş durumdadır. 

Nehir yatağında kalan 3 ayağın ve Prefabrik kiriş tabliye gibi diğer üst yapıların yapımına  

devam edilecektir.TEİAŞ ile yapılan görüşmelere uygun olarak Nisan Mayıs aylarındaki yağış 

miktarının yüksek oluşu sebebiyle yarıya  yakını  kaya dolgu ile doldurulmuş durumda olan nehir 

yatağının yaklaşık 30m’lik bir kısmı daha haziran ayı başında doldurularak kolon ayakların imalatı 

ve diğer üst yapılarına devam edilecektir. 

 

2005 yılında proje çalışmaları tamamlanarak 2.140.000.00.-YTL  bedelle ihalesi yapılan 

YENİ TOPTANCI SEBZE VE MEYVE HALİ içerisinde 58 adet satış dükkanları ile 2 blok ve 44 

adet paketleme depoları , idari bina ve sosyal tesislerden oluşan 15.000. m2 kapalı 7500 m2 yarı 

açık toplam 55.000. m2 alanda kurulmuş olan sebze haline İhale tutarının haricinde Çelik örtüsü 

,saha kaplama Çevre düzenlenmesi ve duvarlar örgüsü  ile birlikte yaklaşık 4.000.000.00.-YTL 



 ( 4 Trilyon  ) harcanarak Yapımı tamamlanmıştır.2006 Mayıs ayı içerisinde hizmete açılması 

planlanmaktadır. 

 

Çevre düzenlenmeleri kapsamında Göğceli Mezarlığının dış duvarları yeniden düzenlenmiş 

ve 800 mt uzunluğundaki bu çalışma için 705 m2 kaplama malzemesi kullanılmıştır. 2004 yılında 

yeniden faaliyete geçirilmiş olan Belediyemiz parke üretim tesisinde toplam 1.000.000 (birmilyon) 

adet taş üretilip,yaklaşık 2.000 metre  uzunluğundaki Terme caddesinin canlı yolu kavşağından  

Kavak dibine kadar devam eden yolun kilit parke yapımı işinde sona gelinmek üzeredir. Göğceli 

mezarlığı içerisindeki yollar parke taşları ile yeniden düzenlenmiş,İlçemiz Atatürk bulvarı Belediye 

Meydanı,Karayolları orta refüjleri çevre düzenlenmesi yapılarak Çiçek , çim ve değişik cinste fidan 

dikimi yapılarak çevre düzenlenmeleri yapılmış, Sarıcalı mezarlığının dış duvarlarının kaplaması 

çalışmalarına başlanılmıştır.  

 

 

 

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü tarafında 2005 yılı içerisinde 107 adet imar durumu,33 

adet ifraz, tevhit ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır.31 adet İmar planı değişikliği dosyası meclise 

sunularak onanmış,yine 3 adet imar uygulaması (18.madde uygulaması) yapılmıştır.188 adet yapı 

kullanma izin belgesi,103 adet yapı ruhsatı tanzim edilmiştir.Rutin incelemeler ve şikayetler sonucu 

25 adet kaçak inşaat zaptı tutulmuş olup,11 tanesine encümence para cezası ve yıkım kararı 

alınmıştır.diğerleri imara uygun olduğu için ruhsata bağlanmıştır.Ada Mevkiinde 17 ha alanda 

peyzaj düzenlenmesi,Şehir içi  2. geçiş köprü planlanması ,Salı pazarı –Samsun kara yolu 

güzergahının şehir içi geçişi ve kara yolu köprüsü bağlantısının planlanması ,otogar alanının 

planlanması ,Yeni hal inşa alanı için mülkiyet sağlanması ve projesi,İmar yolları ve sosyal 

donatıların kamuya kazandırılması için yapılan imar planı uygulamaları,Kentsel dönüşüm 

kapsamında Umut Mahallesi,Gazi Mahallesi ve göğceli mezarlığı arkasında yapılan  çalışmalar 

2005 yılı faaliyetleri arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İlçemizin kullanma ve içme suyu şebeke problemi çözümlenmiş durumdadır.Ancak yeni 

şebeke ile Mevcut şebekenin uyumundan kaynaklanan bazı arızalar olup,yapılan çalışmalar ile 

arızalar en kısa zaman içerisinde giderilmektedir.Bu türlü arızaların zaman içerisinde en aza ineceği 

yıldan yıla arıza sayısının düşmesinden anlaşılmaktadır.2005 yılı içerisinde 65 adet ana boru 

arızası,56 adet abonenin eski abone boruları değişikliği,98 adet aboneye ana boru üzerinde 

bağlantı,ve 280 adet su abonelerin muhtelif su arızaları giderilmiştir.Elektrik panoları pompaların 

elektrik arızaları klor cihazı ve seviye gösterge cihazların arızaları anında müdahale edilerek 

giderilmiştir.Klor cihazları 2005 yılı içerisinde yenilenmiştir.Su tahlilleri belirli aralıklarla 

şebekenin değişik yerlerinden örnekler alınarak takibi yapılmaktadır.su Dağıtım şebekemize ait 

enerji nakil hatlarının bakımları yılı içerisinde yapılmaktadır.Adapark projesi için döşenen ana 

şebeke borusu 760 metre olup,toplam şebeke 3300 metredir.geriye kalan 2540 mt şebeke boruları 

2006 yılı içerisinde tamamlanacaktır.Yeni Sebze ve meyve haline 630 mt uzunluğunda ana su 

şebeke borusu  döşenerek 58 Komisyon dükkanları,idare binası ve diğer binaların abone bağlantıları 

yapılmıştır. 



 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Şehrimizin daha temiz  olabilmesi için çalışma sistemi üzerinde değişiklik yapılarak ,gece ve 

gündüz olmak üzere çalışma ekipleri kurularak temizliğin sürekliliği sağlanmıştır.Şehrimizin 

muhtelif yerlerinde bulunan tanklar kaldırılarak yerlerine 800 litrelik konteynırlar konulmak 

suretiyle hem yakıt tasarrufu sağlanmış hem de araçlardan meydana gelen şikayetler ortadan 

kaldırılmıştır.Büyük tankların yerine koyulan 50 adet 800 litrelijk konteynırlar aynı zamanda çevre 

sağlığı açısından da önemli bir değişimdir.Şehrimizde düzenli olarak Mart ayından başlayarak sivri 

sinekle mücadele kapsamında ilaçlamalar yapılmaktadır.Şehir merkezi içerisinde gezen başı boş 

hayvanların denetimi yapılarak şehir içerisinde hayvan yetiştiriciliğinin önlenmesi ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 

İlçemizin en önemli projelerinin  başında yer alan Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı 

yapılabilmesi için ilçemiz sefalı köyünde bulunan ve 49 yıllığına Orman Bakanlığından 

Belediyemiz adına kullanım hakkını aldığımız 89.000.M2 lik alan üzerinde kurmayı düşündüğümüz 

Katı Atık ve Düzenli Depolama tesisinin proje yapımımın iller bankası tarafından hibe yoluyla 

yaptırılması için gerekli olan çalışmalar devam etmektedir. 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Belediyemiz İtfaiye teşkilatı başta yangınlar olmak üzere sulama,yol yıkama ve 

vatandaşların su ihtiyaçlarının giderilmesi için 24 saat aralıksız çalışmaktadır.Yılı içerisinde İlçemiz 

ve bağlı köylerinde ; 

44 adet ev ve apartman yangını,  10 adet işyeri   ,10 adet araç    ,1 adet Baca  ,   2 adet orman  

, 3 adet  depo  ,9 adet odunluk  ,  8 adet Hayvan ahırı  , 16  adet ot ve saman yangınları  21 adet 

diğer  yangınlar  olmak üzere toplam 2005 yılı içerisinde 124 yangın olayına müdahale edilmiş ve 

asgari zararla önlenmiştir.Ayrıca Çevre il ve ilçelerden  meydana  gelen yangın olaylarına müdahale 

etmek üzere  talep olunduğunda bir ekip görevlendirilmektedir.Özellikle yaz aylarında ilçemizde 

bulunan yolların sulanması ve yıkaması yapılmaktadır. 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE ÇÖZÜM MERKEZİ: 

 

Belediyemiz ve Belediyemizce yapılan işlerin tanıtımı ile ilgili alanlarda yazılı basın  ve 

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

hizmetleri kamu oyuna duyurulmasını  sağlamak, Çarşambalı hemşerilerimizin Belediyemiz 

faaliyetleri ile ilgili görüş istek ve şikayetleri değerlendirilerek  şikayet konusu hususların  ilgili 

birimlere iletilmesi,zaman geçirilmeden harekete geçilmesi  konularında yardımcı olmak gibi 

alanlarda Çözüm merkezimiz  faaliyetlerine devam etmektedir. 

2005 yılı içersinde 12. Yeşilırmak Kültür Sanat Tarım ve Spor festivali programı 

kapsamında Yağlı güreşler,  Yeni Şehir içi geçiş köprüsü temel atma töreni,Sünnet şöleni Tarım 

Festivali , Çeşitli ikramlar ve Halk Konseri etkinlikleri  yapılmıştır.2006 Yılı Yeşilırmak Festivali 

hazırlıkları Yeni etkinliklerle devam edecektir. 2005 yılında  240 aileye giyecek yardımı yapılması 

sağlanmıştı. Ramazan ayı münasebetiyle ,Belediyemiz tarafından  kurulan iftar çadırında  ramazan 

ayı boyunca  her akşam 800 kişilik iftar sofrası hazırlanarak fakir ve mağdur vatandaşlara hizmet 

sunulmuştur.yılı içerisinde Belediyemiz tarafından tespit edilen ilçemizdeki fakir ve mağdur ihtiyaç 

sahibi 2000 vatandaşımızın evlerine giderek gıda paketleri sunulmuştur.Eğitim ve Öğretim yılı 

Başlamasıyla 100 kadar öğrencimizin okul kıyafetleri ile kırtasiye ihtiyaçları giderilmiştir.Yine 

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden 240 adet  üniversitede okuyan öğrencilere ayda 40.00.-YTL 

öğrenim bursu yardımı  yapılmaktadır. Ailelerden fakir, mağdur ve hasta yakınlarından Çözüm 

merkezimizin tespiti ile ailelere maddi yardımda bulunulmuştur. Belediyemiz tarafından yapılan 

bütün hizmetler Belediyemiz Internet sitesinde yayınlanmakta olup,Internet ortamında da dilek ve 

şikayetler kabul edilerek değerlendirilmektedir. 



 

İCRA ŞEFLİĞİ   

 

Belediyemiz tahsilatının hızlandırılması amacıyla 2005 yılı içerisinde 6183 Sayılı amme 

alacakları yasasının ilgili maddesi gereğince kurulan belediye icra şefliğinde 1425 adet dosyanın 

takibine başlanılmış ,bu dosyalardan 1009 adeti infaz edilerek toplam 246.042.-YTL tahsilat 

yapılmış, 416 adet dosyanın takibi halen devam etmektedir.Vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde 

tahsilat sağlanmış ve Belediyemizin alacaklarının takibi ile ilgili bir olumlu adım atılmış 

olup,Belediyemizden Su abonesi,İnşaat ruhsatı ,imar durumu ,açma ruhsatı v.b.işlemlerin 

yapılmasında borcu yoktur yazısı alınması ile Belediyemizde Kontrol sistemi yerleştirilmiş ve bu 

yolla da günü geçmiş tahsilatların yapılması sağlanmaktadır. 

 

 

HUKUK HİZMETLERİ 

 

2005 yılı içerisinde 537 adet icra dosyası açılmış olup,46 dosyanın adres tespiti için savcılık 

araştırması istenilmiş olup cevapları dönen dosyaların 18 adetinin ise yeni adreslerine tebliğleri 

gönderilmiştir.2005 yılında devam eden dosyaların borçluların toplu haczi,Bankadaki mevduat 

hesaplarına bloke konulması ve trafik kayıtlarını haczi istenilmiştir.Bu şekilde dosyaların takibinin 

yapılması sağlanmıştır. 

Yılı içerisinde Su dosyalarından 139 adet dosya infaz,Garaj ücretlerinden 61 dosya 

infaz,Kira alacağı 16 dosyadan 8 dosya infaz 8 dosya ise hacizli,toplam takip 

miktarı241.357.00.YTL toplam tahsil edilen miktar ise 78.495.00.-YTL ‘dir. Garaj ücreti takip 

miktarı 48.822.063YTL ,tahsil edilen 37.173.00.YTL,Kira alacağın toplam miktarı 26.479.00.-YTL 

Tahsil edilen 18.500.00.-YTL olup,toplam tahsil edilen miktar(Su ,Garaj ve Kira 

Alacağı)134.168.00.-YTL’dir. 

Yine 2005 yılında toplam 32 dava dosyası takip edilmiş olup,3 adet nema alacağı dosyası 

bitmiştir.29 dosyanın ise dava konusu tahliye ,şikayet , tazminat işe iade ve idare Mahkemesinde 

iptal davası olarak takibi devam etmektedir. 

 

 

 

TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 

Belediyemiz toptancı sebze ve meyve halinde 2005 yılı sezonu mayıs ayı itibariyle faaliyete 

başlamış aralık ayı sonuna kadar ; 

Hal rüsum Geliri:              : 229.219.00 ytl 

Yer Tahsis Ücreti              :   93.828.00 ytl 

Kantar  Geliri                    :   37.998.00 ytl 

Hal Çıkış Geliri               :  70.018.00 ytl olmak üzere toplam 501.063.00.YTL  gelir elde edilmiştir. 

 

2006 yılı içerisinde Faaliyete Geçecek olan Yeni Sebze ve Meyve Halinde yapılacak yeni 

uygulamalarla  gelirlerimizin çok daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU  

 

Belediyemize 2005 yılı içerisinde evlenmek için müracaat eden 384 çifttin nikah akitleri 

yapılarak,Evlenme Beyannameleri nüfus müdürlüğüne gönderilerek  tescil işlemlerinin yapılması 

sağlanmış ve kayıtları Belediyemizde muhafaza edilmektedir. 

 

 

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 



 

Belediyemiz bünyesinde çalışan 15 adet özel halk otobüsünün 2005 yılı içerisinde 

Çarşamba-Samsun hattında çalışan21 nolu minibüsçüler kooperatifine ait 170 adet minibüsün 85 

adet küçük otobüs olacak şekilde birleşmesi ile meydana gelen 100 adet Çarşamba Belediyesi Özel 

Halk otobüsleri Çarşamba –Samsun arasında yolcu taşımacılığına ,yeni yapısıyla 30 Aralık 2005 

tarihinden itibaren devam etmektedir . 

Minibüsçülükten Düzenli otobüs işletmeciliğine geçişte ,duraklarda bekleme sürelerinde 

kalkış saatlerinde görülen bazı aksaklıklar asgariye indirilmeye gayret edilmekte,kontroller 

yapılmakta çalışma yönetmeliğine uymayanlar cezalandırılmaktadır. 

 

 

 

BELEDİYEMİZ İMAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

 

Belediyemizin iştiraki olan İmar inşaat limitet şirketi faaliyetlerini bir ticari şirketin taşıması 

gereken profosyönellikle ve aynı zamanda bir Belediye Şirketi olmanın gerektirdiği ciddiyetle 

sürdürmektedir.Şirketimiz Belediyemizin  Hizmetlerinde  ve İlçemizde ihtiyaç duyulan Kum Çakıl 

malzemesinin temini ile Hazır beton tesislerinde hazır beton üretimi için gerekli olan malzemelerin 

üretimi ve hazır beton üretimi ve satışı konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2005 yılında hazır beton santraline 180.000 Euro   bedelle bir adet beton pompası alınarak 

aynı yıl içerisinde borcu ödenmiştir.Yılı içerisinde 46.913 m3 hazır beton üretilerek satışa 

sunulmuştur.Bu rakam  2004 yılında 15.696 m3 ‘tür.2006yılı içerisinde beton santralimize 3 adet 

transmikser alınarak üretim kapasitesini iki katına çıkarılması düşünülmektedir. 

 

Belediyemiz ilçemizin  Mahalli Müşterek ihtiyaçlarından Alt yapı ,Su ve Kanalizasyon 

,ulaşım ve yol ,İmar ,Çevre düzenlenmesi, Temizlik ve Çevre sağlığı,Katı Atık Depolama , Zabıta, 

İtfaiye,Şehir içi trafik,Cenaze ve Defin işlemleri ,Mezarlıklar, Park Bahçe ve yeşil alanlar,Kültür , 

Sanat,Gençlik ve Spor,Sosyal hizmetler ve sosyal  yardımlar ,Evlendirme Ekonomi ve Ticaretin 

geliştirilmesi alanlarında diğer kurum ve kuruluşlarla ,Sivil toplum örgütleri ile birlikte Çalışma ve 

hizmetlerini yürütmektedir. 

Belediyenin olumsuz bütçe yapısı ,kısıtlı maddi imkanları ,bulunan yeni kaynaklar ve 

uygulamalarla aşılmakta,Modern Şehircilik vizyonuna sahip bir anlayışla Belediyecilik 

faaliyetlerine devam edilmektedir 

                                                                                                                                     31/03/2006 

 

 

 

Av.Hüseyin DÜNDAR  

Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

                                                İLE İLGİLİ İZAHATLAR                                           EK 2 

 

 

2005 YILI BÜTÇESİ      7.500.000.00.-YTL 

 

PERSONEL GİDERLERİ        1.727.500.00.-YTL 

YOLLUKLAR                8.000.00.-YTL 

HİZMET ALIMLARI           136.000.00.-YTL 

TÜKETİM MAL.MALZ.ALIMLARI      1.957.500.00.-YTL 

DEMİRBAŞ ALIMLARI             27.500.00.- YTL 

MAKİNA TEÇHZ.              80.000.00-YTL. 

YAPI TESS.ONARIM GİD.             23.000.00-YTL 

DİĞER ÖDEMELER                3.500.00.-YTL 

TRANSFERLER         3.537.000.00.-YTL 

 

TOPLAM :       7.500.000.00.-YTL 

  

2005 YILI BÜTÇE GİDERİ                 3.678.142.83.-YTL   

BÜÇEYE ORANI        % 49 

2005 YILI BÜTÇE GELİRİ      2.469.686.76.-YTL 

BÜTÇEYE ORANI       % 33 

 

GİDER  

 

PERSONEL GİDERİ          1.703.983.79.-YTL 

YOLLUKLAR                 2.533.56.-YTL 

HİZMET ALIMLARI            102.728.67.-YTL 

TÜKETİM MAL .MALZ.ALIMLARI          289.540.99.-YTL 

DEMİRBAŞ ALIMLARI                1.261.00.-YTL 

MAKİNA TECHZ.TAŞIT ALIMLARI                        -----           

YAPI TESS.VE BÜYÜK ON.GİDERİ            35.536.20.-YTL 

DİĞER ÖDEMELER               -------TRANSFERLER 

         1.542.558.62.-YTL 

 

TOPLAM           3.678.142.83.-YTL 

 

GELİR 

 

1000 ÜCRETLER(otobüs)            116.717.99.-YTL 

4000 ÜCRETLER(Su)         1.935.968.77.-YTL  

5000 YARDIMLAR             417.000.00.-YTL  

 

 

TOPLAM :          2.469.686.76.-YTL 

 

NOT :2005 yılı S.O.İşlt.Müdürlüğünün  bütçesi 6.000.000.00.-YTL iken yılı içinde  ek ödenek 

olarak  konulan 1.500.000.00.-YTL’ nin yılı içerisinde kullanılmadığı için  imha 

edilmiştir.Normalde  6.000.000.00.-YTL’lik bütçenin 3.678.142.83.-YTL  giderin bütçeye oranı % 

61,  2.469.686.76.YTL’ lik gelirin bütçeye oranı % 41’ dir.  

 

 



 

BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 2005’ den 2006 ‘ya DEVREDEN ALACAKLARI 

 

 

EMLAK VERGİSİ          249.468.85.-YTL 

 

HABERLEŞME VERGİSİ             5.754.63.-YTL 

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ          74.064.80.-YTL. 

 

KAYIT SURET HARCI                  24.00.-YTL 

 

KANAL KATILIM PAYI         137.384.11.-YTL   

 

SU KATILIM PAYI           275.102.44.-YTL 

 

SU SATIŞ ÜCRETİ           859.999.45.-YTL 

 

SU SAYAÇ TAMİR ÜCRETİ             4.540.20.-YTL 

 

SU SAAT BAKIM ÜCRETİ            23.975.66.-YTL 

 

ATIK SU BEDELİ             26.110.41.-YTL 

 

 

 

BORÇ   4.095.589.76.-YTL    ALACAK 1.656.424.16.-YTL. 

     

       

 

    


