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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 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,

4



Bütçede Temsil ve ağarlıma giderleri ile Yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği
kullanmak,



Belediye Başkanlarına Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya

Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak gibi
bir genel görev ve yetki verilmiştir.


Bu hükümler Çerçevesinde Belediye Başkanı Sadece 5393 sayılı Belediye kanunu

ile verilen görevleri ile diğer kanunlarla verilen ve Belediye Meclis ve Encümen kararı
gerektirmeyen görevleri de yerine getirmek zorundadır.


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 2012 yılı
faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.
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
1;Katta;

tahsilât

veznesi,

Zabıta

Müdürlüğü,

ve

Elektrik

Santral
Montörlüğü,

2Katta; Belediye Başkanlığı,
Toplantı Salonu, Yazı İşleri
Müdürlüğü,

Evlendirme

memurluğu, İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü,
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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 ,
6. Katta; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk hizmetleri Servisi, Belediye Meclis toplantı
Salonu ve Depo yer almaktadır,
Belediyemiz Vizyonuna ve İlçemize yakışır bir hizmet binasıdır.
Yine Belediyemiz Hal hizmetlerinin yürütüldüğü, 2006 yılında yapılıp hizmete
açılan, Yeni toptancı Sebze ve meyve Hali müdürlüğü binası;

İtfaiye hizmetlerinin

yürütüldüğü İtfaiye Müdürlüğü Hizmet binası, Veterinerlik hizmetlerinin yürütüldüğü
Mezbahane hizmet binası;
Belediyemiz Hizmet araçlarının Bakım ve onarımının yapıldığı, sanayi sitesinde
Makine Bakım hizmetleri Atölyesi, Sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı Belediyemiz
Kültür

Merkezi,

Yine

ada

mevkiinde

Fen

işleri

Müdürlüğüne

bağlı

birimlerin

Malzemelerinin depolandığı bina ile Garaj ve Sera birimlerinden oluşan bir fiziki yapıya
sahiptir.
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b-Teşkilat Yapısı
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ TEŞKİLATLANMA ŞEMASI
BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

BAŞKAN YARDIMCISI
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK 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

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

UZMAN

VETERİNER HİZMETİ

EVLENDİRME
MEMURLUĞU
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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.
Yapılan bu düzenlemelere 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 Müdürlüğü1İtfaiye 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 15 Müdürlük ana hizmet birimi ile bu müdürlüklere bağlı
alt birim ve Şefliklerden oluşan bir örgüt yapısından oluşmaktadır.
Ana hizmet sınıfından sayılan birimlerden; Yazı İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü,Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü , İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar
Müdürlükleri 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.
Temizlik Hizmet araçlarının C P S yöntemi ile çalışma ve güzergahları takip
edilmektedir.
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d-insan kaynakları
2012 yılında;
1- İki İşçimiz Emekli olmak suretiyle işten ayrılmış olup, Kıdem tazminatları
ödenmiştir.
2- Yılı içerisinde 1 memurumuzun emeklilik işlemi yapılmış olup, 1 Mühendisimiz
başka bir kuruma nakil yoluyla geçiş yapmıştır.
3- Yılı içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesi gereğince
Açıktan Vekil olarak görev yapmakta olan 1 Mühendisimizin ise görevden ayrılma işlemi
yapılmış olup, aynı yıl içinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsüne geçmiştir.
4- 2012 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince

ve

31.10.2005

tarih

ve

B05.0.MAH.0.71.00.01/11493

sayılı

genelge

doğrultusunda 1 Adet Avukat ile Kısmi Zamanlı Süre ile ve 1 Adet Mühendis, 3 Adet
Tekniker, 1 Adet Veteriner Hekim, 1 Adet Teknisyen ile de Tam Zamanlı Süre ile
çalıştırılmak üzere sözleşmeleri tekrar yenilenmiştir.
- Yıl içinde boş bulunan Mimar Kadrosuna Tam Zamanlı Süre ile çalıştırılmak üzere
sözleşme yapılmıştır.
- Yıl içinde boş bulunan Mühendis kadrosuna Tam Zamanlı Süre ile çalıştırılmak üzere
İnşaat Mühendisi ile sözleşme yapılmıştır.
-Yıl içinde boş bulunan Teknisyen kadrosuna Tam Zamanlı Süre ile çalıştırılmak üzere bir
adet Teknisyen ile sözleşme yapılmıştır.
- 2012 yılında Tam Zamanlı Süre ile çalışan 9, Kısmi Zamanlı Süre ile çalışan 1 adet
sözleşmeli personel mevcuttur. (Toplam 10 Sözleşmeli Personel çalışmaktadır.)
5- Yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı P.Kd.Çavuş olarak görev yapmakta
olan bir personel sözleşmesini kendi isteği ile fesih ettiğini beyan etmiş olup, 28 Temmuz
2009 tarih ve 27302 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Genel
Tebliğinin (Devlet Memurluğuna Alınma Seri No:1) 6.maddesinin 3.fıkrası, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 92.maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16.maddesi
gereğince Zabıta Memuru kadrosuna Açıktan Ataması yapılmış ve 15/09/2012 tarihi
itibariyle Zabıta Müdürlüğü emrinde görevine başlatılmıştır.
6-

2012 yılında Kurumumuz ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

ortaklığında Toplum Yararına Çalışma Programı Projesi kapsamında 5 ay 29 gün süre ile
15 Kursiyer işçinin iş gücünden yararlanılmıştır. (Personel gideri Samsun Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.)
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7- Yıl içinde İtfaiye Eri kadrosunda olup Belediyemizde çeşitli birimlerinde görev
yapmakta olan 23 adet personelimizin kadro durumları çalıştıkları görev yerleri itibariyle
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi ve ilgili yönetmelikler gereğince
atamaları yapılmıştır. Buna göre; 16 personel Zabıta Memuru kadrolarına, 6 personel
Memur kadrolarına, 1 personel de Tahsildar kadrosuna atamaları yapılmış olup kadro
durumları düzenlenmiştir.
8- Yılı içinde, Askerlik görevini ifa etmek için Askere giden 1 memurumuz Askerlik
görevinden terhis olduktan sonra 15/06/2012 tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 83.maddesi gereğince görevine başlatılmıştır.
9- Yılı içinde Kasım 2012 itibariyle 2 memurumuz 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 108.maddesinin E) bendi gereğince Askerlik görevlerini ifa etmek üzere
askere gitmişlerdir.
10- 31.12.2012 tarihi itibariyle 80 memurumuz (3’ü askerde), 37 işçimiz , 10
sözleşmeli personel (9’u tam zamanlı süre ile, 1’i kısmi zamanlı süre ile) , 38 İmar İnşaat
Limitet şirketi, 94 Hizmet alımı yoluyla ,olmak üzere Toplam 259 personel görev
yapmaktadır.
Kadrolu 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
yürütülmektedir.
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.
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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, Modern şehircilik
vizyonuna sahip bir anlayışla Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması öngörülerek Belediye yönetiminin
daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesi hedeflemektedir.
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III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1- Mali Bilgiler
a- Mali Yapıya İlişkin bilgiler
Belediyemiz 2012 Mali yılı içerisinde 2011 yılı kesin hesap cetvelleri Belediyemiz
Meclisine sunularak karara bağlanmış olup,5393 sayılı Belediye kanunun 64.maddesi
gereği kesin hesap raporları Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
2013 Mali yılı bütçesi Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre
hazırlanarak 37.135.000.00. ( Otuzyedimilyon yüzotuzbeşbin )TL olarak Belediyemiz
Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır.
b- Son yıllara yönelik Mali yapıya ilişkin bilgiler.
GERÇEKLEŞME
2000 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
5,620,000,00

Gerçekleşen
GELİR

3,252,528,00 % 57

Gerçekleşen
GİDER

4,301,650,00 % 76

GERÇEKLEŞME
2001 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
7,700,000,00

Gerçekleşen
GELİR

4,248,550,00 % 55

Gerçekleşen
GİDER

5,701,446,00 % 74
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GERÇ.EKLEŞME
2002 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
11,000,000,00

Gerçekleşen
GELİR

6,164,790,00 % 68

Gerçekleşen
GİDER

8,624,053,00 % 78

GERÇEKLEŞME
2003 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
14.650.000.00

Gerçekleşen
GELİR

8.859.024.00 % 61

Gerçekleşen
GİDER

12.344.944.68 % 84

GERÇEKLEŞME
2004 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
22.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

10.249.946.59

% 47

13.911.116.00

% 63

Gerçekleşen
GİDER
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GERÇEKLEŞME
2005 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
26.500.000.00

Gerçekleşen
GELİR

12.914.336.95

% 49

17.359.656.60

% 66

Gerçekleşen
GİDER

GERÇEKLEŞME
2006YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
31.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

15.410.823.12 % 50

Gerçekleşen
GİDER

19.583.681.01 % 63

GERÇEKLEŞME
2007 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
26.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

16.005.186.00 % 62

Gerçekleşen
GİDER

20.340.735.67 % 78
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GERÇEKLEŞME
2008 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
27.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

22.478.481.99 % 83

Gerçekleşen
GİDER

26.792.357.27 % 99

GERÇEKLEŞME
2009 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
29.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

24.081.644.29 % 83

Gerçekleşen
GİDER

19.374.480.87 % 67

GERÇEKLEŞME
2010 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
30.000.000.00

Gerçekleşen
GELİR

24.683.313.05 % 82

Gerçekleşen
GİDER

20,220,947.02 % 67
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GERÇEKLEŞME
2011 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
30,500,000,00

Gerçekleşen
GELİR

30,220,130,52 % 99

Gerçekleşen
GİDER

20,215,946,48 % 66

GERÇEKLEŞME
2012 YILI
BÜTÇE

YÜZDESİ
32,500,000,00

Gerçekleşen
GELİR

38,369,050,61

% 118

Gerçekleşen
GİDER



29,652,963,08 % 92

2012 Mali yılından 2013 Mali Yılına devreden borç 6,145,476,51 TL(SGK, İller
Bankası ve Vergi Dairesine olan ve yapılandırılarak ödemesi devam eden borç.)



2012 Mali yılından 2013 Mali Yılına devreden alacak 5,943,911,92 TL’ dir,(Takibi
devam eden alacaklar.)



Yılı içerisinde bütçe ödenekler arasında 8,226,669,07 tl’lik aktarma yapılmış olup,
Harcanmayıp imha edilen ödenekler ise 2,847,036,92 .tl dir.
Mali yapıya ilişkin ayrıntılı bilgi EK’te dir.
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c-Yıllara göre bütçede personel giderleri
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Son 9 yıldır yürütülen çalışmalarla Belediyemiz Gelirleri on kattan fazla artış
göstermiştir.
2000 yılı Bütçe Geliri 3,252,528,00 TL iken,
2012 yılı Bütçe Geliri 38,369,050,61 TL ‘ye çıkmıştır.
Buna karşılık personel giderleri % 60’lar seviyesinden

% 10 ‘lar

seviyesine düşmüş, Bütçenin % 80’ den fazlası yatırıma dönüşmektedir.
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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 yılı

Ocak ayı sonu itibariyle

açıkladığı

rakamlara göre 68,636’olan ilçe Nüfusumuz 2013 yılı OCAK ayı sonu itibariyle 69,805
‘dır. (iller Bankasına bildirilen)
Çarşamba İlçesinde yaşayan nüfusun yarısı

köylerde,yarısı şehir merkezinde

olarak kayıtlı olmasına karşın,ovada konumlanmış Köyler eğitim,ticaret gibi sebeplerle
umumiyetle şehirde yaşamakta; Fakat aynı zamanda Köydeki

tarımsal faaliyetleri ve

kolay ulaşım sebebiyle köylerinde adres bildirmektedirler.Şehrin gündüz nüfusu
100,000’i aşmaktadır.
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2- PERFORMANS BİLGİLERİ:
a)- Fen işleri müdürlüğü:
Yol işleri birimi:
2012 yılında

104,902 m2 alanda 31.775 ton asfalt ,30,000 ton pmt kaplama

çalışması yapılarak 17.483 mt muhtelif genişlikte yol sıcak asfaltla, 59.206 m2 alanda
8457 mt uzunluğunda muhtelif genişlikte yol beton parke ile 9.263 mt uzunluğundaki
muhtelif genişlikte 13.896 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 sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanmıştır.
İlçenin Üçköprü mah ve Çay mahallelerinde önceki yıllarda 1 .katı yapılmış sathi
kaplama asfaltın II kat kaplaması, Beyyenice de ise I kat sathi kaplama çalışmaları
yapılmıştır.
İlçe genelinde yeni açılan yollar için yaklaşık 15.000 m3 stabilize dolgu malzemesi
çekilmiş olup bunun 8.500 m3 lük kısmı bu yollar için kullanılmıştır.

SICAK ASFALT PARKE YOL
(m2)
(m2)

KALDIRIM
(m2)

SATHİ
KAPLAMA
(km)

DOLGU
(m3)

104,902 m2

13,896 m2

4,895 km

8,500 m3

59,206 m2

19

Park ve Bahçeler Birimi;
2012 yılında Yeni Yeşil alanların yapımı, Çarşamba ilçesindeki kamu kurum ve
kuruluşlarının

çevre

düzenlemeleri,

mevcut

alanlarımızın

rutin

bakım,

budama

çalışmaları, yaz ayları boyunca genel sulama çalışmaları devam etmiştir.
Bu çalışmalarımızda yeni ve deforme olmuş alanlarda 1880 kg çim tohumu ve 2210 kg
gübre kullanılmıştır. Hizmet sınırlarımız içinde toplam 30 da yeşil alan ve rekreasyon alanı
oluşturulmuştur.
Çarşamba genelinde yapılan bakım, rehabilitasyon ve bazı uygulamalar;
-

Çarşamba Şehir Stadyumu çim saha uygulaması,

-

Çarşamba Şehir Stadyumu çevre düzenleme(toprak, dolgu, çim ekim) işlemleri,

-

Emirgan Parkı peyzaj düzenlemesi

-

TOKİ – Ali Fuat Başgil Köprü arası kıyı rekreasyon alanı,

-

Kaymakamlık çevre düzenlemesi ve fidan dikimi,

-

Cemil Meriç İlköğretim Okulu peyzaj çalışması,

-

Ada TOKİ Köprüsü arası Adapark II. Etap çalışmaları

-

Helvacılı İlköğretim Okulu fidan dikimi ve peyzaj çalışması,

-

Sağlık Meslek Lisesi peyzaj çalışması,

-

Nene Hatun Anaokulu peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

-

Üniversite Kampus alanı çevre düzenlenmesi

2012 yılı içerisinde yapmış olduğumuz peyzaj çalışmalarında Yeşilırmak kıyı şeridinde,
rekreasyon alanlarında ve İlçemiz genelinde kullanılan bitki materyali (fidan) aşağıda
belirtilmiştir.
Kullanılan Tür

Adet

Ağaç

:

452 ad.

Ağaççık

:

286 ad.

Çalı

:

2,916 ad.

Mevsimlik

: 133,870 ad.

Yer Örtücü

:

Genel Toplam

: 139,024 ad.

1,500 ad.
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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 Bafracalı Köyünün 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 kıyı düzenlemesi ve Adapark rekreasyon alanı

Belediyemiz tarafından 2005 yılında ilçemiz ada mevkii ve Yeşilırmak sahili
boyunca devam eden alanda proje çalışmalarını tamamlanan YEŞİLIRMAK SAHİLİ
ADAPARK REKREASYON ALANI

çalışmaları kapsamında Tarihi Çarşamba Evi

,Emirhan Çeşmesi gibi öğeleri kapsayan Tarihi Çarşamba Meydanı, Karşılama Meydanı,
Tören Alanı, Restoranlar, Gençlik Merkezi, Mescit, Spor Alanları, Hamam, kafeterya,
Çocuk Oyun Alanları ile piknik alanları bulunmaktadır.
2012 yılında adapark içerisinde önceki yıllarda yapımı tamamlanmış alanların
bakımının yanı sıra, 2011 yılında yapımına başlanılan Eski doğal çim sahalardan birinin
sentetik çim saha olarak yapımı tamamlanmıştır.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı olarak, Belediyemiz tarafından arazi, plan ve
parselasyon çalışmaları yapılan alanda Gençlik Merkezi inşaatına başlanılmıştır.

Yeni Karayolu Köprüsünün bağlantı yollarının açılması ile köprü ile adapark arasında
kalan alanda yeni peyzaj alanları oluşturulmuş toprak dolgu ve tesviye işlemleri
tamamlanmıştır.

25

YEŞİLIRMAK BATIYAKA KIYI DÜZENLEMESİ
Yeşilırmak Kıyı Düzenlemeleri kapsamında DSİ tarafından yapımı tamamlanan
sedde çalışmaları ile birlikte 1150 mt uzunluğundaki alanda yürüyüş yolu, taş duvar
yapımı, kafeterya ve seyir teraslarından oluşan peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
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EMİRGAN PARKI DÜZENLENMESİ:
İlçemiz Batıyaka’da bulunan ve geçmişte tek şehir parkı olma hüviyetindeki alanda
Zübeyde Hanım meydanına bakan ve parkı bir duvar gibi çevreleyen işyerlerinin yıkımı ile
işe başlanılmış, park içindeki eski yıllardan kalan yapılar kaldırılarak daha modern bir
görünüme sahip kafeterya yapılmış, zemin kaplama malzemeleri tamamı ile kaldırılarak
4382 m2 yeni taş kaplama yapılarak değiştirilmiştir.
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UZUN ÇARŞI YOL VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
İlçemizin en eski çarşısı olan uzun
çarşı bölgesinde zemin kaplamaları
sökülerek kaldırımları ile birlikte
yeniden

estetik

bir

görünüme

kavuşturulmuştur.

Belediye kenarında bulunan merdivenli yol artık özürlü vatandaşlarında kullanabileceği bir
fonksiyonla yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma kapsamında 8134 m2 kaplama
malzemesi kullanılmıştır. Estetik dekoratif aydınlatma ögeleri ile zenginleştirilmiştir.
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YENİ CAMİİ ÇEVRE DÜZENLENMELERİ

İlçemizin Orta Mahalle Tarihi Bedestan Çarşısı karşısında bulunan Yeni Cami’yi
çevreleyen beton duvar ve zemin kaplamalar kaldırılarak çevre düzenlemesi yapıldı.
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MAKİNA İKMAL BAKIM ATÖLYESİ:
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.
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ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU:
Her yıl olduğu gibi 2012 yılında da, 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.
Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Senelik Muayene Talimatnamesi gereğince
Ölçü ve Tartı aleti muayene ve damgalama işlemlerine yılı içerisinde başlanılmıştır.
Muayenelerde damgalanan ve reddedilen ölçü ve tartı aletlerinin miktarları her ayın
başında faaliyet raporu yapılarak belirtilmiş ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne
gönderilmiştir. 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.
İlçemiz Çarşamba ve Çarşamba Grubumuza 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.
Faaliyete ilişkin ayrıntılı bilgi Ektedir.
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c. Mezarlıklar müdürlüğü:
İlçemizde bulunan ve yeni ilave edilen 9,995 metrekare alanla birlikte 200.000
metrekare alana sahip Göğceli mezarlığı,
30.000 metrekare alana sahip sarıcalı mezarlığı ve
İlçemiz sefalı Köyünde bulunan 135.100 metrekarelik Yeni Şehir. Mezarlıklarının, yılı
içerisinde yapılan faaliyetlere ilişkin kısaca bilgi vermek gerekirse;
Göğceli mezarlığında 231,sarıcalı mezarlığında 57 olmak üzere 2012 yılı içerisinde
toplam 288 cenazenin taşıma yıkama ve gerektiğinde morg hizmeti de vermek üzere
defin işlemi yapılmıştır.
2012 yılı içerisinde toplam 27 cenaze, cenaze taşıma aracımızla il dışındaki muhtelif
yerlere gönderilmiştir
Yılı içerisinde biri İstanbul adli tıp olmak üzere toplam 25 cenaze, cenaze aracımızla
Trabzon adli tıp kurumuna gönderilmiştir.
Mezarlıklarda görevli personelimiz savcılık talebi ile 2 kez mezar açma işi için zeyfeli
ve Ataköy mezarlığında görevlendirilmiştir.
Göğceli mezarlığına yeni ilave edilen yerin etrafı mevcut duvarlara uygun şekilde
duvarla çevrilmiştir. Alan üzerinde zemin ve hafriyat çalışması yapılmıştır.
Göğceli, Sarıcalı ve Sefalıdaki Yeni Şehir mezarlıklarımızda bakım ve temizlik
işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.
Göğceli mezarlığına yeni ilave edilen toplam 9995 metrekare alanın parselasyon
çalışması belediyemiz imar işleri müdürlüğü tarafından yapılmış,45 tanesi kimsesizlere
ayrılmak üzere mezarlık içindeki yollar ayrıldıktan sonra toplam 1,753 mezar yeri teşekkül
ettirilmiştir. Göğceli ve Sefalı Köyündeki Yeni Şehir mezarlıklarımızda İhtiyaç halinde
vatandaşlarımıza mezar yeri tahsisi yapılmaktadır.
2012 Yılında 2 adet Cenaze nakil aracı alınarak hizmete sunulmuştur.

32

d - su ve kanalizasyon birimi:
İçme suyu arıtma tesisi/ Sefalı arıtma tesisi;
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.2012 yılında da bu çalışmalar devam etmiş ve Tesiste
her yıl yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler ile Çarşamba İlçesine verilen içme suyunun
kalitesi arttırılmakta ve vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.
Su Çakmak Barajından alınmakta ve yaklaşık 7,5 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 şebekeye verilmektedir .Her
saat ölçümler düzenli olarak yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır..
Çarşamba Belediyesi içme suyu arıtma tesisinde kalite standardında bir kalitede su
üretilmekte olup mikrobiyolojik açıdan da kriterlere uygunluk sağlanmaktadır..

.
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1- ANA BORU SU ARIZASI:
2012 yılı içerisinde ;
1Adet 600 ÇTP,1Adet 500 AÇP,1Adet 400 lük PA,3Adet 400 AÇB,3Adet 350
AÇB,1Adet 300 AÇB,1Adet 150 AÇB, 3Adet 100 AÇB,1Adet 80 AÇB,2Adet 200
PVC,4Adet 150 PVC,1Adet 125 PVC,41Adet 110 PVC,18Adet 90 PVC,5Adet 75
PVC,3Adet 63 PVC,4Adet 50 PVC ve 2Adet 40 lık PVC olmak üzere
;toplam 95 adet ana boru su arızası yapılmıştır.
Ana boru arızaları nedeniyle ilçemizin tamamında 18 saat,
Doğu yakasında 16 saat,
Batı yakasında 14 saat
Bölgesel olarak doğu ve batı yakasında 112 saat olmak üzere yılı içerisinde
Toplam 160 saat su kesintisi yapılmıştır.
2-ABONE ARIZALARI: (Eski siyah boru patlakları )
156Adet Aboneye ait

2650mt eski

su boruları yol yapım çalışmaları sırasında

patladığından mavi plastik boru kullanılarak yenisiyle değiştirilmiştir.
3-ABONE ARIZALARI: (maşon,nipel,rekor ,vana v.b.arızalar)
311 Adet abonenin abone hatlarının çeşitli yerlerdeki ek parçalarından meydana
gelen arızalar sonucu bağlantılar yenilenerek onarılmıştır.
4- YENİ ABONE BAĞLANTISI: ( İNŞAAT+ İŞYERİ )
84 adet yeni aboneye toplam 1810mt orijinal mavi boru kullanarak ana şebekeden
suları bağlanmıştır.
5-YENİ ANA ŞEBEKE TESİSİ:
Orta Mahalle 140mt Q110luk PVC boru,65mt Q75 lik PVC boru,100mt Q63 lük PVC
boru ve 2ad 100 lük su vanası,Cumhuriyet Mahallesi 300mt Q63 lük PVC boru ve 1ad
100 lük su vanası,Kirazlık Çay Mahallesi 260mt Q110PVC boru ve 200mt 63 lük plastik
su borusu,Hasbahçe Mahallesi 40mt 63 plastik boru,Sefalı Köyü Karayolu kenarı 250mt
200 lük PA boru,Umut Mahallesi 150mt 63 lük plastik su borusu ve Yeşilırmak
mahallesinde 75mt Q110 luk PVC ve 100mt Q 50 lik PVC su boru olmak üzere acil
ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine toplam 1680mt Su hattı döşenmiş olup 3ad 100 lük
su vanası takılmıştır.
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6- KURTAHMETLİ POMPA İSTASYONU – SEFALI ARITMA TESİSİ HATTINDA
YAPILAN FAALİYETLER:
- Su Arıtma Tesisinde Aktif Karbon ve Mineral Kum Tankları bakımları yapılmıştır.
- Kurtahmetli pompa istasyonundaki 3 ve 4 nolu yatay pompaların bilyaları değişti ve tüm
pompaların bakımları yapıldı.
- Pompaların haftalık bakım ve onarımı yapıldı.
- Klor cihazları ve tankların bakım ve onarımları periyodik olarak yapıldı.
- Arıtma tesisinin aksamadan su üretilebilmesi için jeneratör çalıştırıldı.
- Sefalı toplama havuzu ve arıtma tesisinde vardiyalı olarak 4 personel bulunmaktadır.
- Kurtahmetli pompa terfi merkezi ve malzeme sahası en az 2 nöbetçi ile koruma altına
tutuluyor.
7- ŞEHİR ŞEBEKESİNDE YAPILAN KLORLAMA VE TAHLİYE FAALİYETLERİ:
-Şehir şebekesinin klor miktarı günlük ve düzenli olarak ölçümü yapılarak gerekli tedbirler
alınmaktadır.
- Şehir şebekesi uç noktalardan düzenli olarak tahliye yapılarak şebeke sonlarında biriken
tortular dışarı atılmakta ve şebeke içinde biriken hava dışarı atılarak şebekenin sağlıklı
işletilmesi sağlanmaktadır.
- Yapılan tahliyeler ve klorlamalar sonucu içme suyunun daha sağlıklı içilebilir ve
kullanılabilir durumda olduğu,yapılan su analiz sonucunda anlaşılmaktadır.
- Su tahliyeleri ilçemizin tamamında düzenli olarak yapılmaktadır.
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KANALİZASYON,

YAĞMURSUYU

HATTI

VE

PARSEL

BAĞLANTILARI

ÇALIŞMALARI:
Kanalizasyon Şefliğimizce 2012 yılı içerisinde toplam ( Beton ve Plastik boru )
11,000 mt Kanalizasyon, Yağmursuyu hattı ve parsel bağlantıları yapılmıştır.
Çay Mahallesinde yapılan işlerde; Q15lik 108mt,Q20 lük 222mt,Q 30’lük
197mt,Q 40’lük 2mt, parsel bağlantısı ve baca yapımında 11 Adet Q 60’lük,4 Kare ve
6Adet honik, plastik boru olarak 149mt boru kullanılmıştır. Ayrıca ihaleyle Q60 lük 109mt
boru döşenmiş olup 3adet yağmursuyu bacası yaptırılmıştır. (Toplamda çeşitli çap ve
oranlarda 787mt beton ve plastik boru kullanılmıştır.)
Orta Mahallede yapılan işlerde ;Q 15’lik 69mt,Q 20lik 65mt,Q 30’lik 17mt,Q 60 lık
22mt,Q50lik 1mt,parsel bağlantısı ve baca yapımında 16Adet Q 60’lık,4Adet Kare ve 1
Adet Honik kullanılmıştır.Plastik boru olarak361mt boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q60
lık 190mt boru döşenmiştir. (Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 725 mt beton ve
plastik boru kullanılmıştır.)
Hasabahçe Mahallesinde yapılan işlerde; Q 15’lik 106mt, Q 20‘lik 23mt,parsel
bağlantısında ve baca yapımında 4Adet Q 60’ve 1ad kare,1ad honik plastik boru olarak
17 mt boru kullanılmıştır.
(Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 146mt beton ve plastik boru kullanılmıştır.)
İlkadım Mahallesinde yapılan işlerde ;Q 20’lik

2mt,Q 60’lık

4Adet boru

kullanılmıştır.
Umut Mahallesinde yapılan işlerde ;Q15‘lik 17mt, Q20’lik 20mt,Q 30’lık73mt,Q40
lık 14mt,parsel bağlantısı ve baca yapımında 4Adet Q 60’lık ve 1ad kare kullanılmıştır.
(Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 124mt beton boru kullanılmıştır.)
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Sarıcalı Mahallesinde yapılan işlerde; Q 15’lik 121mt,Q 20’lik 71mt,Q 30’luk
65mt,Q60lık 10mt,parsel bağlantısı ve baca yapımında 14Adet Q 60’lık,3Adet Kare ve
1Adet Honik,plastik boru olarak 258mt

boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q30 lük

491mt,Q40 lük 384mt boru döşenmiş olup 16 adet baca yaptırılmıştır.(Toplamda çeşitli
çap ve oranlarda 1400mt beton ve plastik boru kullanılmıştır.)
Yeşilırmak Mahallesinde yapılan işlerde ;Q 15’lik 9mt,Q 20’lik 58mt,Q 30’luk
6mt,Q40’lik 3mtQ60 lık 84mt,parsel bağlantısı ve baca yapımında 34adet Q 60’lık,plastik
boru olarak 184mt boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q60 lık 1962mt boru döşenmiş olup
35 adet baca yaptırılmıştır.
(Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 2306mt beton ve plastik boru
kullanılmıştır.)
Kirazlık Çay Mahallesinde yapılan işlerde ;Q 15’lik 279mt,Q 20’lik 210mt, Q
30’luk 404mt, Q40’lik 9mt,Q60 lık 24mt,Q100 lük 160mt,parsel bağlantısı ve baca
yapımında 41Adet Q60’lık,12 Adet Kare ve 15Adet Honik,Plastik boru olarak 179mt boru
kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q30 lük 26mt,Q60lük 395mt boru döşenmiş olup 12 adet
baca yaptırılmıştır. (Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 1686mt beton ve plastik boru
kullanılmıştır.)
Sungurlu Mahallesinde yapılan işlerde; Q 15’lik 33mt,Q 20’lik 181mt, Q 30’luk
181mt,Q40 lık 672mt,parsel bağlantısı ve baca yapımında 13Adet Q 60’lık,6adet
kare,7adet honik, plastik boru olarak 140mt boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q40 lük
293mt boru döşenmiş olup 5adet baca yaptırılmıştır. (Toplamda çeşitli çap ve oranlarda
1500mt beton ve plastik boru kullanılmıştır.)
Gazi Mahallesinde yapılan işlerde ;Q 15’lik 70mt,Q 20’lik 103mt,Q30luk 124mt,
parsel bağlantısı ve baca yapımında 9Adet Q 60’lık ,4adet kare,8adet honik,plastik boru
olarak 85mt boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q 40 lık 458mt,Q60 lık 198mt boru
döşenmiş olup 12adet baca yaptırılmıştır. (Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 1038mt
beton ve plastik boru kullanılmıştır.)
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Üç köprü Mahallesinde yapılan işlerde; Q 15 lik 4mt,Q 30’luk 10mt ve 40 lık
21mt boru kullanılmıştır. (Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 35mt beton boru
kullanılmıştır.)
Cumhuriyet

Mahallesinde yapılan işlerde ;Q 15’lik 22mt,Q 20’lik 160mt,parsel

bağlantısı ve baca yapımında 18Adet Q 60’lık, 1 Adet Kare ve 2 Adet Honik,plastik boru
olarak 115mt boru kullanılmıştır.Ayrıca ihaleyle Q20 lik 388mt,Q30luk 136mt,Q40 lık
357mt,Q15 lik 73mt boru döşenmiş olup 14adet parsel bacası ve 13 adet kanalizasyon ve
yağmur suyu bacası yaptırılmıştır.
(Toplamda çeşitli çap ve oranlarda 1251mt beton ve plastik boru
kullanılmıştır.)
Yapılan baca yapımı çalışmalarında toplam 168adet Q60lık, 37 Adet Kare ve 41
Adet Honik kullanılmıştır. Ayrıca 575 adet beton kapak baca yapımı üstünde ve muhtelif
yerlerde kırılan beton kapakların değiştirilmesinde kullanılmıştır.
2012 yılı içerisinde Vidanjör Traktör ile 584 Adet Fosseptik kuyusu, yağmursuyu çekimi
ve Kanalizasyon şebekesinden çekim yapıldı. Ayrıca Kanal aracı ile 3525 Adet şikayete
müdahale yapılıp şebeke ve parsel temizliği yapılmıştır.
2012 yılı içerisinde yapılan Kanalizasyon hattı Yağmursuyu hattı ve Parsel
bağlantıları toplamı 11,000 metredir.
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e -Temizlik işleri müdürlüğü
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, 2012 yılı içinde
de İlçemizin Temizlik hizmetleri hizmet alımı yöntemiyle yapılmasına devam edilmiştir.
Çalışma Yöntemi:
Belediyemiz, temizlik işleri yüklenicisi şirket 12 aylık dönemde 3 gece 2 gündüz
olmak üzere 5 konteynır kamyon , 1 adet asfalt süpürge aracı, 1 adet arazöz, 1 adet
kontrol aracı, 57 işçi, Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül Aylarını kapsayan 5
aylık dönemde ilave olarak 1 konteynır kamyon, 1 adet küçük süpürge aracı, 1 adet
sivrisinek ULV cihazlı kamyonet, 15 işçi ilave etmek suretiyle şehrimizin çöp toplama,
taşıma, cadde, sokak, park ve bahçelerini temizleme, yıkama, sulama, Pazar
yerlerinin yıkanması, asfalt süpürge araçları ile caddelerin süpürülmesi, konteynırların
bakım, onarım, boyanma, temizleme işleriyle hayvan pazarı ve sebze halinin
temizlenmesi işlerini düzenli şekilde devam ettirmiştir.
Temizlik şirketinin çalışmaları ve şehrin temizliğinin takibi Belediyemizce sürekli
denetlenmiş, görülen eksiklik ve aksamalar anında şirkete iletilerek hizmetin yerine
getirilmesi sağlanmıştır.
Şehrimizde caddelere atılan hafriyat atıkları tespit edilerek belli aralıklarla şirkete
toplatılması sağlanarak bu husustaki ihtiyaç giderilmiştir.
Halkımız tarafından Belediyemiz merkezine ulaştırılan şikâyet, dilek, temenni ve
talepler yerinde ve ivedilikle incelenerek vatandaşımızın memnuniyetinin en üst
düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. Şehrimizde başıboş dolaşan büyükbaş ve
küçükbaş hayvanların toplattırılmasına devam edilmiştir.
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.
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Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince Çevre Bakanlığından Lisanslı
Firmalara kaynaktan toplamaya devam ettirilmiştir. Atık yağların kontrolü yönetmeliği
gereğince yine lisanslı firmalara atık yağların kaynağında ayrı toplanmasına devam
edilmiştir.
2012 yılında şehrimizin muhtelif yelerinde ihtiyaç duyulan ve çürüyen konteynırların
değiştirilmesi sağlanmış ve bu çerçevede 396 adet 770 litrelik galvaniz konteynır
alınarak hizmet sunulmuştur. Bu konteynırların 280 adeti Çevre Bakanlığından hibe ile
alınmıştır.
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından
toplatılması sağlanmıştır.
BOTAŞ ile çöpün taşınması sözleşmesi gereğince taşıma bedeli karşılığında
çöplerin taşınması sağlanmıştır.
Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan konteynırlar için KDV dahil 20.815.00 TL çöp kovası için
6.313.00 TL , sarf malzemeler için 9.655.00 TL, eski çöp sahası rehabilitasyonu için
155.000.0

TL olmak üzere toplam 189.123.00 TL malzeme ve hizmet alımı

yapılmıştır.
2012 yılında Çarşamba sınırları dahilinde toplam 26500 ton evsel katı atık
toplanmıştır.
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f- Zabıta Müdürlüğü:
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce, 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 sağlanmaktadır.
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 4, şoför esnafımıza C (Servis) plakası verilerek, talepte bulunan 47 şoför
Esnafa Güzergâh Belgesi düzenlenmiştir. Belediyemizden Tahsis Belgesi talebinde
bulunan 15 kişiye tahsis belgesi verilmiştir.97 Ticari aracın çalışma ruhsatları
vizelenmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri kontrol edilerek ruhsatı olmayıp
sıhhi kapsamına giren (lokanta, kuaför, bakkal, market, kasap vb.), 115, adet işyerine
gayri sıhhi kapsamına giren(fırın, fabrika, pide fırını benzinlik, imalathane ve vb.)23,
adet işyerine ve umumi açık kapsamına giren (kahvehane, içkili lokanta, internet ve
oyun salonu vb.) 22, adet işyeri olmak üzere yılı içerisinde Toplam 160 adet İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
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394 sayılı hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri işyerlerini açmak isteyen
73,esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiştir.
2012 yılında İlçe genelinde faaliyet gösteren Seyyar Balıkçı,Seyyar Köfteci,ve Börekçi
gibi yasa ve yönetmeliklere aykırı satış yapan seyyar satıcılar hakkında düzenleme
yapılarak, faaliyetlerine son verilmiş, düzenli işyerlerine geçmeleri sağlanmıştır.
Şikayet ekibi sözlü ve yazılı olmak üzere toplam 156, 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.
Zabıta Teşkilatı; Belediyemizin diğer Birimleri ile her türlü konuda koordineli olarak
çalışmalarına devam etmektedir.
Gıda kontrolörüne yönelik yapılan ortak çalışma ile, üretim satış ve toplu tüketim
yerleri denetlenmiştir.
İlçemizde salı günleri kurulmakta olan canlı hayvan borsamızda pazara kaçak ve
sahipsiz hayvanların girişi engellenmektedir.
Çarşamba günleri ve Cuma günleri ilçemiz Çay mahallesinde 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.
Kanun ve Yönetmelikler ile Belediye Tembih ve Yasaklarına Riayet etmeyen Esnaf
vatandaşlara gerekli uyarılara yapılarak kurallara uymalarına gayret gösterilmektedir.
Emniyet Müdürlüğünce umuma açık işyerlerinde yapılan denetim ve kontrollerde
tanzim olunan 35 adet tutanak encümene havale edilmiş olup, 2559 sayılı kanuna
istinaden Belediyemiz Encümeni tarafından cezai işlem uygulanarak, kararın. İlgililere
tebliği sağlanmıştır.
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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g - 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 , 2012 yılı içinde
disipline uymayan 19 otobüse seferden men cezası verilerek, Yönetmelikte
belirlenen kurallara uymaları sağlanmıştır.



Belediyemiz tarafından Özel Halk otobüslerinden İdari hizmet karşılığı alınmakta
olan; 2012 yılı aidat tahakkuku 319,784,50 tl olup, 298,216,00tl’si tahsil
edilmiş, geriye kalan 21,568,50 tl lik kısmı 2013 yılına devir etmiştir

2012 yılı içerisinde verilen paso miktarları;


504 Memur,



752 İşçi



2925 Öğrenci,



278 Malul,



99 Gazi, Şehit Ailesi ,



33 Basın Mensubu olmak üzere;

Toplam 4,591 adet Paso düzenlenmesi yapılmıştır.
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h- 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 yapmak, 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.
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2012 Yılı İçerisinde meydana gelen yangın olaylarının türleri;
38 adet Mesken yangını
7 adet İşyeri yangını
2 adet Depo yangını
1 adet Orman
1 adet Ahır ve Samanlık yangını
23 adet Taşıt kaza ve yangınları
4 adet Odunluk
2 adet Karavan
1 adet Kamu binası yangını

olmak üzere;

Toplam 79 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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I- Veterinerlik Hizmetleri ( Mezbahane ve Hayvan Pazarı )

Belediye Mezbahamızda 2012 yılı içinde; 1.916 baş büyükbaş hayvan yapılan kesim
öncesi ve kesim sonrası muayenesi sonucu sağlıklı bulunup kesilerek 396.612 Kg. karkas
et üretimi yapılmıştır. 8 baş büyükbaş hayvan kesim sonrası muayenesi neticesinde insan
gıdası olarak tüketilmesi uygun görülmeyerek imha edilmiştir.
Mezbahamızda kesilen hayvanların düzenli olarak kayıt sistemleri üzerinden düşümleri
yapılmış, mevzuatın gerektirdiği evraklar tanzim edilmiştir. Bu suretle yetiştiricilerimizin
1.073 baş büyükbaş hayvanı için “Besilik Erkek Sığır Desteklemesi“nden (Hayvan başı
300 TL.) faydalanması için evrakları düzenlenmiştir. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu
tarafından kurban kesim yeri olarak belirlenen Mezbahamızda 2012 yılı Kurban
Bayramında 68 baş büyükbaş hayvanın kurbanlık kesimi gerçekleştirilmiştir.
Hayvan pazarı:
Bölgemizin en büyük ruhsatlı pazarı olan hayvan pazarımızda faaliyetlerimiz 2012 yılı
boyunca kesintisiz devam etmiştir. Pazarımızın giriş ve çıkışında hayvanların sağlık
muayeneleri ve araç dezenfeksiyonları titizlikle uygulanmıştır. Bunun sonucunda 2012
yılında pazarımızdan kaynaklı

salgın hayvan hastalığı çıkmamış ve pazarımız yıl

boyunca kesintisiz açık kalmıştır.
Hayvan pazarında Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan 4
denetimden de eksiksiz olduğu tespit edilmiş , diğer pazarlara örnek olduğu belirtilmiştir.
Hayvan pazarının rüzgar alan kuzey ve batı yan tarafları paslanmaz sacla kapatılarak
hayvanlar ve satıcılar için sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur.
2012 yılı Eylül ayından itibaren Hayvan pazarımızın işletmesi özelleştirilmiştir.
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Gıda denetimleri:
Belediye Veterinerliğimiz, Zabıta Müdürlüğümüzle koordineli olarak gıda denetimlerini yıl
boyunca sürdürmüştür. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonla ile
beraber pansiyon, yurt, okul kantinleri ve yemekhanelerin gıda hijyeni ve temizlik
önlemleri açısından yıl boyunca denetlenmiştir.

Sahipsiz sokak hayvanları:
Belediye Ekipleri ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından tespit edilen; sahipsiz, hasta ve
yaşlı sokak hayvanları Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından tedavi ve bakımları
yapılmış, Samsundaki hayvan barınağına bırakılmıştır. Bu hayvanlardan vatandaşların
sokakta trafik kazası neticesi ayakları kırık olarak bulduğu 2 adet köpek Samsun OMÜ
Veteriner Fakültesinde ameliyatları Belediyemiz tarafından yaptırılıp, iyileşmeleri
sağlanmıştır.
Vatandaşlar tarafından yıl içinde yaralı olarak bulunan yabani kuşlar (şahin, doğan, martı)
Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından tedavi ve bakımları yapılıp doğal hayata
bırakılmak üzere Çevre ve Orman Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
Çarşamba ve Terme İlçelerinde sık sık trafik kazalarına sebep olan yılkı tabir edilen
sahipsiz atların ıslahı için Samsun İl Trafik Komisyonu 10.01.2012 tarihinde bu konu ile
ilgili karar almıştır.
Bu karar gereğince, 33 baş at, Zabıta ve Temizlik işleri ile koordineli olarak yakalanıp
Bafra Kızılırmak deltasında oluşturulan doğal yaşam alanına nakli sağlanmıştır. Bu
konudaki çalışmalarımız halen devam etmektedir.
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İ-Toptancı Hal Müdürlüğü:
Mayıs 2006 yılında Belediyemiz tarafından hizmete açılan Toptancı Sebze ve Meyve Hali;
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 Bölümler yer almaktadır. Belediyemiz Yeni Toptancı Sebze ve Meyve Hali
faaliyetlerini 2012 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 2012 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.

HAL RÜSMÜ
DÜKKAN KİRA
DEPO
LOKANTA KAHVE
HAL ÇIKIŞ KANTAR
TOPLAM

2008 YILI HAL GELİRLERİ TABLOSU
521.096,00
219.270,00
120.120,00
9.000,00
184.075,00
1.053.561,00

HAL RÜSMÜ
DÜKKAN KİRA
DEPO
LOKANTA KAHVE
HAL ÇIKIŞ KANTAR
TOPLAM

2009 YILI HAL GELİRLERİ TABLOSU
565.812,00
254.040,00
99.960,00
9.900,00
162.590,00
1.092.302,00
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HAL RÜSMÜ
DÜKKAN KİRA
DEPO
7 KÜÇÜK DÜKKAN
LOKANTA KAHVE
HAL ÇIKIŞ KANTAR
TOPLAM

HAL RÜSMÜ
CEZALI RÜSÜM
DÜKKAN KİRA
DEPO
7 KÜÇÜK DÜKKAN
LOKANTA KAHVE
HAL ÇIKIŞ KANTAR
TOPLAM

2010 YILI HAL GELİRLERİ TABLOSU
576.877,45
276.950,00
137.760,00
25.200,00
11.400,00
181.125,00
1.209.312,45

2011 YILI HAL GELİRLERİ TABLOSU
848.432,89
9.741,11
299.976,00
124.740,00
25.200,00
11.880,00
174.220,00
1.494.190,00

2012 YILI HAL GELİRLERİ TABLOSU
HAL RÜSMÜ (%1-%25)
85.777,61
HAL RÜSMÜ (%1-%75)
13.116,43
DÜKKAN KİRA
318.652,00
DEPO
140.760,00
7 KÜÇÜK DÜKKAN
25.200,00
LOKANTA KAHVE
13.068,00
HAL ÇIKIŞ KANTAR
183.410,00
TOPLAM
779.984,04
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J-Yazı İşleri Müdürlüğü :
01/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğümüzce
tutulan tüm kayıtlar aşağıya çıkarılmıştır:
76 adet

DAİRE İÇİ GİDEN YAZI

150 adet

DAİRE İÇİ GELEN YAZI

18 adet

KOMİSYONLAR KURULLAR

3218 adet

GELEN YAZI

3772 adet

DAHİLİ ZİMMET

1319

adet GİDEN YAZI

696 adet

HARİCİ ZİMMET

1137 adet POSTA ZİMMET
619 adet

DİLEKÇE

338 adet

DİLEKÇE ZİMMET

18 adet

MECLİS ZİMMET

160 adet

ENCÜMEN ZİMMET

01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında yapılan 18 oturumda 150 adet
MECLİS kararı alınarak ilgili dairelere gönderilmiş olup, kayıtları dairemizde
ciltlenmektedir.
01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında yapılan 36 toplantıda 122 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, 533 adet evlenme
yapılmış olup, ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığı toplam 73,296,00.tl .(
Yetmişüçbinikiyüzdoksanaltı 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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k- 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.
Çözüm Merkezi:
Sosyal Faaliyetler (Samsun Tanıtım Günleri )
13 – 14 – 15 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul Feshane’de SADEF tarafından
düzenlenen “Samsun Tanıtım Günleri” kapsamında İlçemizin yerel, yöresel ve kültürel
değerlerini tanıttık. Standımıza İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

İlçemizin
tarihi
değerlerinin ve belediye
çalışmalarının sergilendiği
stant; Gençlik ve Spor
Bakanımız Sayın Suat
Kılıç’ın yanı sıra çok
sayıda üst düzey bürokrat
ve siyasetçi tarafından da
ziyaret edildi.
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4. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu :

Çarşamba Belediyesi ve Ali
Fuad
Başgil
Hukuk
Fakültesi
işbirliğiyle,
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk
Fakültesi Kongre Salonu’nda, “4. Ord.
Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba
Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumun ilk bölümünde, “1. Genç Anayasa Hukukçuları Kongresi” başlığı
altında sunumlar yapıldı. Çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerin
yaptığı sunumların ardından sempozyuma geçildi. Sempozyumun öğleden sonraki
bölümünde ise “Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı” konusu ele alındı.

Yardım Faaliyetleri:

Ramazan
ayı
münasebetiyle, Belediyemiz
tarafından
kurulan
iftar
çadırında (Katlı Otopark) her
akşam ortalama 600 kişilik
iftar sofrası hazırlanarak
hemşehrilerimizin hizmetine
sunulmuştur.

2009 yılında 40 aile ile Ramazan Ayı’nda başladığımız evlere sıcak yemek
hizmetimiz artık yıl boyunca 70 aile ile devam ediyor. Belediyemiz tarafından tespit edilen
70 mağdur aileye her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Özel bir şirket aracılığıyla yapılan bu
hizmetin takibi Çözüm Merkezi personelimiz tarafından yapılmaktadır.
Uygulamanın Yıl boyu devamı sağlanarak günlük iki öğün yemek servisleri düzenli
olarak devam etmektedir.
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Yine Ramazan ayı buyunca 444 aileye gıda paketi yardımı yapılmış olup, yılı
içerisinde belirli dönemlerde toplam 522 adet aileye tüp, yakıt ve gıda yardımı yapılarak
Sosyal yardımlara devam edilmiştir.
Eğitim ve öğretim yılı içerisinde yaklaşık 78 öğrenciye 31 kırtasiye, 52 okul kıyafeti, 11
ayakkabı yardımı yapılmıştır.
Orta Mahalle Yeni Çarşı’da kurduğumuz Yardım Çarşısı sayesinde hayırseverlerimiz ile
mağdur hemşehrilerimiz arasında köprü görevi görüyoruz. Hayırseverlerden gelen giysi,
ayakkabı ve eşya yardımlarını mağdur vatandaşlara dağıtıyoruz.
Basın Birimi:
Belediyemizce Yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan Projeler ve
çalışmaların tanıtımı ve duyurunun yapılması için, Nisan
Ayı’nda
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.
Belediyemiz tarafından yapılan bütün hizmetler Belediyemizin İnternet sitesinde
yayınlanmakta olup, İnternet ortamında da dilek ve şikayetler kabul edilerek
değerlendirilmektedir.
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 Kültür Merkezinde 2012 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 71 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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l-Hukuk Hizmetleri:
Çarşamba Belediyesi Avukatlığı olarak 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında
icra takip ve dava dosyalarına ilişkin faaliyetlerimiz özetle;
2011 Yılından 801 Adet icra takip dosyası 2012 yılına devredilmiş ve
2012 yılında 3.413 adet icra takip dosyası açılmıştır.
2012 yılında işlem gören icra takip dosyası sayısı 4.214 adettir.
Bu dosyaların 1.314 tanesi infaz olmuş ve 1.019.898,00 TL tahsilat sağlanmıştır.
2013 yılına 2.900 adet icra takip dosyası devredilmiş olup
2013 yılına devreden toplam alacak miktarımız 2.986.394,00 TL dir.
01.01.2013 itibarıyla halen İdare Mahkemelerinde devam eden 10 adet idari davamız
bulunmakta olup; bunlardan
4 tanesi atama işlemi ile ilgili,
3 tanesi diplin işlemi ile ilgili ve
3 tanesi de imarla ilgilidir.
Danıştay da temyizde olan 28 tane idari davamız mevcuttur.
01.01.2013 itibarıyla halen Adli Mahkemelerde devam eden 29 adet hukuk davası
bulunmakta olup bunlardan 3 tanesi tazminat davası,
16 tanesi işçilik alacakları ile ilgili dava,
4 tanesi kamulaştırma,
3 tanesi kamulaştırmasız el atma ile ilgili davalardır.
Halen devam eden 6 adet ceza davası bulunmakta olup bu davalar Belediyemizin
şikayetçisi olduğu hırsızlık, mühür kırma ve imar kirliliği ile ilgilidir.
Yargıtay da temyizde olan 7 adet ceza davası ve
12 adet hukuk davası bulunmaktadır.
2012 yılında
9 adet adli yargı hukuk davası,
5 adet idari dava kesinleşerek kapatılmıştır. Bu davalardan
4 tane idari dava belediyemiz lehine ve
1 dava belediyemiz aleyhine bitmiştir.
Hukuk davalarından ise 4 tanesi belediyemiz lehine 5 tanesi belediyemiz aleyhine
sonuçlanarak kapatılmıştır.
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3-Diğer Hususlar
1-ÇARŞAMBA İMAR İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
1992 yılında kurulan şirketin % 99’9u Çarşamba Belediyesi’ne %001’i (Binde
biri)Tekkeköy Belediyesi’ne aittir. Şirket 2012 yılında Adaparkta bulunan Göl restoran ve
Kafeterya gibi sosyal tesis lerin işletilmesine devam etmiştir. Kurulduğundan buyana
çevre, temizlik, inşaat, petrol, restoran, agrega kum-eleme, hazır beton üretimi, nakliye,
hafriyat gibi faaliyetlerde bulunmuştur.
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Adapark Göl Restoran
2008 yılında 600 kişi salon 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.
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Yeni Çarşamba Stadyumu
Ayvacık yolu üzerinde 40 dönüm alanda 5600 koltuk seyirci kapasiteli, İ A F Uluslar
arası Atletizm Federasyonundan sertifikalı Atletizm pisti, otomatik sulama ve drenaj
sistemi, 8 adet 3600 M2 salon, Seyirci, Misafir, Basın Salonları, Fuaye ve sosyal tesisler,
otopark gibi bölümlerin yer aldığı Çarşamba Yeni Şehir Stadyumu tamamlanarak Gençlik
ve Spor Bakanlığı’na teslim edildi.

Teknik
stadyum,

donanımı

ile

dikkat

Çarşambaspor

çeken

maçlarının

dışında diğer spor dallarına da hizmet
verebilecek kapasite ve donanımdadır.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ :
a) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi:

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
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 hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından altı ay gibi
kısa bir sürede tamamlanmıştır.
Hazırlanan protokole uygun olarak inşaatı tamamlanan, Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsü’ndeki Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinin Ondokuz Mayıs
Üniversitesine devri Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Hukuk Fakültesinde 1.2ve 3. sınıflar Adalet Meslek Yüksek Okulu 1ve 2. sınıflar
olmak üzere 400’ün üzerinde öğrenci Yüksek öğrenimine devam etmektedir.
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b)İletişim Fakültesi:
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
başlanılarak 2012 yılı içerisinde İletişim
Fakültesinin yapımı tamamlanmıştır.
2013-2014
İletişim

Akademik

yılında

öğrenci

alınması

Fakültesine

planlanmaktadır. Bu alana 3. bir fakültenin
yapımı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğü ile görüşülmektedir.
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c)Kampus Alanında Yurt-Kur Yurdu Yapımı:
Belediyemiz

tarafından

kampus alanına Yurt-Kur yapımı
için 9,100 m2 ‘lık arsa Belediyeye
ait iken, Yurt-Kur’a tahsis edilmiştir.
Belediyemiz

Meclisinin

kararı ile 2013 yılında 500/750
öğrenci kapasiteli yurdun yapımı
yatırım programına alınmıştır.
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3-ÇARŞAMBA BELEDİYELER BİRLİĞİ
Katı atık düzenli depolama tesisi

Çarşamba Belediyesi 2012 yılında yaklaşık 31,025 ton çöp toplayıp taşımış ve
bertarafını sağlamıştır. Çarşamba Belediyeler Birliğinin 2008 yılında kurularak Çarşamba
Belediyeler Birliği Katı Atık düzenli depolama sahası 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 yıl sununda 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.
Çarşamba Belediyesi evsel atık toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından Çöp konteyneri alımı için 100.000 TL tutarında bir hibe almaya
hak kazanmış olup 280 adet çöp konteyneri alıp

bu hibeyi 2012 yılı içerisinde

kullanmıştır.

62

Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama tesisi içerisinde Çöp sızıntı suyu arıtma
tesisi yapılması planlanmış ve bu tesisi için ilk etapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
250.000 TL hibe onaylanmıştır. Projenin devamında bu hibe miktarı arttırılacaktır.
Çarşamba Belediyesi Geri Dönüşüm projesi çerçevesinde İlçe genelinde yapılan
geri dönüştürülebilen atıkların kaynakta ayrı toplanması çalışmalarıyla toplu konutlardan,
okullardan, resmi kurum ve kuruluşlardan ve şehrin belirli yerlerine yerleştirilen geri
dönüşüm kutularından günde yaklaşık olarak 5 ton atık geri dönüştürülmekte ve
ekonomiye kazandırılmaktadır. Kaynakta yapılan ayrı toplama çalışmalarıyla hem
Belediyenin evsel atık toplama maliyeti azaltılmakta, hem Katı atık Bertaraf tesisinde atık
bertaraf maliyeti azaltılmakta, hem de günde yaklaşık 5 ton ve ayda yaklaşık 150 ton geri
dönüştürülebilen atık ekonomiye kazandırılmaktadır.

2011 yılında Çarşamba Belediyesi tarafından 5 yıl süre ile kullanılan Eski çöp
depolama alanının Rehabilitasyonu projesi hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
sunulmuştur. Projenin 2012 yılında kabulünün ardından proje için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından

155.000

TL

hibe

onaylanmış

olup

proje

inşaatı

2012

yılında

tamamlanmıştır. 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

düzeltilmiş yatırım

dışı giderler

düşürülmüş,gelirleri artırılmıştır.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 meclis üyelerimize ,çalışma arkadaşlarıma 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.

29/03/2013

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 2012 yılı faaliyet raporunun “III/A-Mali Bilgiler ” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 29/03/2013

Aynur ŞAHİN
Mali Hizmetler Müdürü
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YENİ PROJELER / YENİ YATIRIMLAR
KENTSEL YENİLEME PROJELERİ

Kent Meydanı, Çarşı, Otopark ve Yeni Yaşam Alanı:
Eski sebze hali ve stadyumun yenileri
Belediyemiz

tarafından

yapılıp

yerlerine

taşındıktan sonra, Şehir merkezindeki bu
değerli

alanlara

yenileme

uygulanacak,

çalışmaları

Kentsel

kapsamında

önceki

yıllardan beri tamamlanan çalışmalar ile
açılan bu alan içerisinde kapalı otopark,
alışveriş, eğlence, sinema, kafe fast food
ihtiyaçlarının görebileceği bir çarşı avm ile
birlikte

kent

meydanı

projesinin

yapımı

tamamlanarak ihale edilmiştir.
Projenin 2013 yıl sonuna bitirilerek halkımızın
kullanımına açılması planlanmaktadır.
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Bu alanda mimari kimliği olan bir Camii ile İlçe Müftülük hizmet binası da
yapılacaktır.

Yeni yaşam alanı olarak 8 bloktan oluşan 150 m2 kullanım alanına sahip 320 adet
konut ve çocuk oyun parkları, spor sahaları, yürüyüş yolları gezinti alanlarından oluşan
sosyal donatısı ile birlikte inşaatın proje çalışmaları tamamlanmış 2013 yılı içinde ihale
edilerek yapımının tamamlanması planlanmaktadır.
SPOR SALONU :
İlçemiz Doğuyaka’da bulunan mevcut spor salonu artık ömrünü yitirmiş ve her yıl
tadilat ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yüzden Yeni yapılan Stadyumun yan tarafında
belediyemiz tarafından yer tahsisi yapılan yaklaşık 7.000 m2 alanda 2000 kişilik yeni
kapalı spor salonu yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol yapımı
aşamasına gelinmiştir.
ÖĞRENCİ YURDU
Belediyemiz tarafından imar plan ve parselasyon çalışmaları tamamlanan
Üniversite kampus alanı arakasındaki yaklaşık 9.100 m2 Belediyemiz mülkiyetindeki
alanda en az 500 kişili kapasiteye sahip öğrenci yurdu yapımına Kredi Yurtlar Kurumu
tarafından başlanılması için proje çalışmalarına başlanılmıştır.9,100m2 alanın Yurt-Kur ‘a
tahsisine ilişkin meclis kararı alınmıştır.
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10.8-ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU
2008

Yılında

yerli

imkânlarla yapımına başlanılan
fakat

ödenek

yetersizliğinden

dolayı su basman katında yarım
kalan

ÖĞRETMENEVİ

ve

AKŞAM SANAT OKULU inşaatı
için,

Belediyemiz,

Büyükşehir

Belediyesi ve İl Özel İdaresi
tarafından yapılacak protokol ile
tamamlanması

için

ihale

hazırlıklarına başlanılmıştır.

DSİ HİZMET BİNASI
Üniversite kampus alanı içerisinde kalan DSİ ye ait olan hizmet binasının Özel
İdareye ait Beylerce mevkiindeki alana taşınması hususunda yapılan protokol ile
belediyemiz yapım yükümlüsü olarak bu tesisi yapmak için proje çalışmalarını
tamamlamıştır.

KAMPÜS ALANINA 3, FAKÜLTE YAPIMI:
3,Fakülte yapımı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşmeler
tamamlanmış Proje ve Protokol imza aşamasına gelinmiştir.
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YEŞİLIRMAK DOĞAL YAŞAM PARKI:

Ada park projesinin tamamlanmasının ardından yine yeşil ırmak kıyısında bulunan
Demiraslan köyü civarındaki yaklaşık 400 dönümlük alanda Yeşilırmak Doğal yaşam
Parkı

oluşturulması

için

yürütülen

çalışmalar

tamamlanmış

uygulama

projeleri

hazırlamıştır.
Maliye Bakanlığı tarafında Belediyemize tahsis edilen bu 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 alanı ile birlikte fidanlık
ve bitki yetiştirme alanları, At binicilik tesisleri gibi kullanımlar yer alacaktır.
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Yeşilırmak Üzerinde Nehir Gezi Parkuru
DSİ VII. Bölge Müdürlüğü tarafından sedde imalatı tamamlanan proje kapsamında;
DOĞAL YAŞAM PARKI ile şehir merkezini birbirine bağlayan bölgede nehir içinde yatak
düzenlemesi yapılarak bir gezi parkuru oluşturulacaktır.

Oluşturulacak bu gezi parkurunun başlangıç noktası şehir merkezi ve varış noktası
ise DOĞAL YAŞAM PARKI olacaktır.
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ATIKSU ARITMA TESİSİ:
AB Çevre Fonu ipo
kapsamındaki
belediyesi
tesisi
yılında

Çarşamba

atıksu

projesi

arıtma

için

bütün

2011
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 atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Proje günde 10,000 metreküp atıksu kapasitesine sahip olacak ve ilk etapta
günde yaklaşık 7.000 metreküp atıksu 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
gerçekleştirmişlerdir. Proje için gerekli yazışmalar ve fizibilite çalışmaları tamamlanmış
olup proje ihalesi için şartnameler hazırlanmıştır. Proje inşaatının başlaması için AB
Delegasyon heyetinin saha ziyaretleri görüşlerinin ulaşması halinde Proje İnşaatı ihalesi
gerçekleştirilecektir. Proje aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı 2013 yatırım programına
alınmış olup Projenin ihalesi 2013 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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RAPOR
EKLERİ
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BÜTÇE GİDERİ

= 29.652.963,08

PERSONEL GİDERİ
1-MEMURLAR
2-SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3-İŞÇİLER
4-DİĞER PERSONEL

=
=
=
=
=

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1-MEMURLAR
2-İŞÇİLER

= 638.950,31
= 436.166,71
= 202.783,60

3.959.354,51
2.503.147,64
331.420,67
990.437,15
134.349,05

MAL VE HİZMET ALIMI = 9.438.185,93
Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımı
= 3.700.102,26
1-KIRTASİYE, CİLT BASKI GİDERİ
= 140.738,22
a- Kırtasiye Alımları
= 45.676,88
b- Büro Malzemesi Alımları
= 6.379,32
c- Periyodik Yayın Alımları
= 34.801,71
d- Diğer Yayın Alımları
= 4.384,60
e- Baskı ve Cilt Giderleri
= 49.495,71
2-SU ve TEMİZLİK MALZ. ALIMI
= 2.055,56
3-ENERJİ ALIMLARI
2.185.562,09
a-Yakacak Alımları
= 89.554,00
b-Akaryakıt Gideri
= 1.324.623,95
c-Elektrik Gideri
= 771.384,14
4- YİYECEK İÇECEK ALIMLARI
= 379.290,82
5-GİYİM-KUŞAM ALIM GİDERİ
= 49.299,64
6-ÖZEL MALZ. ALIMLARI
= 19.147,38
7-DİĞER TÜKETİM MALZ ALIMLARI = 924.008,55
Yolluklar

= 11.028,89

Görev Giderleri
= 62.104,42
(Mahkeme Harç Vergi Giderleri)
Hizmet Alımları
1-MÜŞAVİR FİRMA KİŞİLERE
Etüt proje gideri
Bilgisayar Hizmeti Alımı
Temizlik şirketi

= 5.082.864,97
= 3.342.495,63
= 3.790,00
= 18.828,56
= 3.319.877,07

2-HABERLEŞME GİDERİ
3-TAŞIMA GİDERİ
4-TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER
5-KİRALAR
5-DİĞER HİZMET ALIMLARI
Temsil Ağırlama Gideri

= 38.710,32
= 113.095,44
= 40.309,87
= 13.216,34
= 1.535.037,37

= 38.278,78
75

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları = 543.806,61
1-BÜRO MALZEME ALIMI
= 15.094,84
2-BÜRO MAKİNE TECHİZAT ALIMI
= 25.289,86
3-YANGIN KORN. MALZ. ALIMI
= 23.573,50
4-TAŞIT BAKIM GİDERİ
= 285.626,43
5-İŞ MAK. ONARIM GİDERİ
= 149.108,75
6-DİĞER BAKIM ONARIM GİDR.
= 45.113,23

FAİZ GİDERLERİ = 1.500.000,00
CARİ TRANSFERLER
1-KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL.
2-BURSLAR, HARÇLAR ve YARDIM
3-EGİTİM AMAÇLI TRANSFERLER
4-MAHALLİ İDARELERE PAYLAR
5-DİGERL.VERİLEN PAYLAR

=
=
=
=
=
=

363.457,55
173.647,48
87.821,50
10.725,97
49.327,00
41.935,60

SERMAYE GİDERLERİ
1-İŞ MAK.ALIMLARI
2-HAMMEDDE ALIMI
3-KERESTE ÜRÜNLERİ ALM.
4-ARAZİ ALIM KAMULAŞTRM
5-MALZEME GİDERLERİ
6-MÜTEAHH. GİDERLERİ
7-DİĞER GİDERLER
8-MALZEME GİDR

=
=
=
=
=
=
=
=
=

13.456.365,26
1.383.027,76
3.300.000,00
725,70
240.351,90
17.241,43
2.650.301,78
5.787.581,94
77.134,75

YEDEK ÖDENEK
1-İLAMA BAĞLI ÖDENEK

= 296.649,52
= 296.649,52

2012 Mali yılı bütçemiz 32.500.000.00 TL olup, 2012 yılı içinde yapılan harcamalar
29.652.963,08 TL dir. 2.847.036,92 TL imha olarak gerçekleşmiştir.
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BÜTÇE GELİRLERİ

=

38.355.934,93

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
1-BİNA VERGİSİ
= 989.780,77
2-ARSA VERGİSİ
= 321.482,18
3-ARAZİ VERGİSİ
= 8.226,73
4-ÇEVRE TEMİZLİK
= 590.622,80
_______________
1.910.112,48
DAHİLDE ALINAN VERGİLER
1-HABERLEŞME GELİRİ
2-ELEKTRİK VE HAVAGAZI
3-YANGIN SİGORTA
4-İLAN GELİRİ

= 19.909,32
= 691.845,49
= 9.062,07
= 355.734,56
______________
1.076.551,44

MAL VE HİZMET GELİRİ
1-HARÇLAR
= 1.648.126,29
2-DİĞER MAL SATIŞ GELİRİ
= 2.452.407,00
3-İLAN VE REKLAM GELİRİ
= 1.563.927,58
4-OTOPARK GELİRİ
= 161.886,20
5-SU SATIŞ GELİRİ
= 4.643.613,33
6-DİĞER HİZM. GELİRLERİ
= 1.702.580,34
7-KİRALAR
= 686.700,20
8-İDARİ HİZM. KARŞ.GELR.
= 297.916,00
9-KURUMLARDAN ALINAN
= 346.621,33
10-FAİZ GELİRİ
= 545.906,01
11-MERKZ İDR. İLLER BNK PAYI= 18.978.102,28
12-HARCAMALARA KATILIM
= 1.846.100,19
13-İDARİ VE VERGİ CEZALARI = 495.384,26
______________
35.369.271,01
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2012 MALİ YILI GELİR BÜTÇEMİZ
GELİRLER
İller Bankası

2011'd
DEVİR

TAHAKKUK TAHSİLAT
2013 DEVİR
18.978.102,28 18.978.102,28

İlan ve reklam vergisi

820.771,58

582.677,65

Emlak vergisi
Haberleşme vergisi
Elektrik tüketim vergisi
Yangın sigorta vergisi
Çevre temizlik vergisi
İşgal harcı
Tatil gün.çal.ruh.harcı
Tellaliye harcı
Hay.Kes.muayene
denetim harcı
Ölçü tartı alet muayene
harcı
Bina İnşaat harcı
İşyeri açma izin harcı
Diğer
harçlar(kayıt.imar,vs)
Su,Kanalizasyon ve Yol
kat payı
Otopark ücreti
Faiz gelirleri
Kira gelirleri
Toptancı hal resmi
Para cezaları
Vergi para cezaları
Peşin ve taksitle mal satış
bedeli
İdari hizmetler karşılığı
geliri
Su satış ücretleri
Kurumlardan Alınan Bağış
Yrd.
Zamanında
ödenmeyen
ücret
Diğer Hizmet Gelirleri
Vergi Barışı Tefe Tutarı
İlan ve Reklam Geliri
Red ve İadeler
TOPLAM
2013
Mali
yılına
devreden

1.362.092,24 1.475.904,19
19.909,32
691.845,49
9.062,07
713.529,32 604.044,03
329.316,13
16.390,00
0,00

355.734,56

1.047.714,67

1.319.999,15
19.909,32
691.845,49
9.062,07
590.622,80
329.316,13
16.390,00
0,00

1.518.506,75

106.743,00

106.743,00

1.958,20
33.587,00
3.300,00

1.958,20
33.587,00
3.300,00

857.567,30

859.317,30

1.843.104,93
161.886,20
545.906,01
686.700,20
299.264,66
18.033,50
41.220,82

1.846.488,19
161.886,20
545.906,01
686.700,20
299.264,66
18.033,50
41.220,82

2.452.407,00

2.452.407,00

297.916,00
2.439.407,05 4.387.909,08

298.216,00
4.645.003,54

470.032,41

346.621,33

726.950,55

467.037,15

2.183.702,80

346.621,33

360.376,99
1.702.580,34
75.752,95
1.563.927,58

360.376,99
1.711.358,34
75.752,95
1.563.927,58
-13.115,68
5.805.832,60 38.494.014,25 38.369.050,61 5.943.911,92
5.943.911,92
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2012 - 2013 yılına devreden borç miktarımız ;
2012 Mali Yılından ödenmeyerek 2013 yılına devreden bütçe emanet borç tutarı
1.733.092,70 TL dir. 2012 Mali Yılı içinde bütçe emanetine alınan 9.562.549,97 TL,
toplam borcumuz 12.293.730,33 TL dir. Bu emanetlerden yılı içerisinde 10.560.637,63 TL
ödenmiş, 2013 Mali yılına 1.733.092,70 TL bütçe emaneti olarak borç devretmiştir.
ESNAFLARA
= 741.992,81
HASTANELERE –ECZANE
= 185.619,40
KAMU KURUM VE KURŞL(paylar)
=159.683,45
KİŞİLER
= 13.937,42
İLLER BANKASI
= 211.036,62
ASKER AİLESİ
= 420,823,00
________________
1.733.092,70 TL 2013 yılına devreden borç
miktarımız.
2012 YILINDAN
BORÇLARIMIZ

2013

VERGİ DAİRESİ
S.S.K
İL ÖZEL İDARE MÜD.

YILINA

DEVREDEN

KAMU

KURUMLARINA

OLAN

= 4.053.451,07
= 8.763.515,50
= 157.341,51
______________
12.974.308,08 TL 2012 yılına devir olup;

2012 yılı içerisinde;
VERGİ DAİRESİ
S.S.K
İL ÖZEL İDARE MÜD.

= 795.876,87
= 977.456,26
= 125.635,98
______________
1.898.969,11 TL borçlanılmış olup,

2012 yılı itibariyle Kamu Kurumlarına toplam 14.873.277,19 TL borcumuz
bulunmaktadır. Söz konusu borcumuzdan İller Bankası Müdürlüğü tarafından ve 6111
sayılı kanun kapsamında ödediğimiz 8.727.800,68 TL olup,
2013 Mali yılına;
VERGİ DAİRESİ
S.S.K
İL ÖZEL İDARE MÜD.

= 966.002,60
= 5.122.692,09
= 56.781,82
______________
6.145.476,51 TL devretmiştir.
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FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ASFALT YAPILAN YERLER
TOPLAM TONAJ TON
Gazi mah anayol
19180
stadYUM
4725
sanayi SİŞTESİ
3960
sağlık meslek lisesi
619
Meslek yüksek okulu
1462
Dtorun ilköğretim
802
Çarşamba lisesi
384
Anadolu meslek lisesi
204
yama
439
TOPLAM
31775

Alan M2
66597.22
16406.25
13750.00
2149.31
5076.39
2784.72
1333.33
708.33
1524.31
104902.00

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLER

MAHALLE

MEVKİİ

ORTA

BULUTOĞLU LİSESİ YANI

ORTA

DOĞUYAKA
PAZARYERİ ÇEVRESİ

CUMHURİYET
CUMHURİYET
YEŞİLIRMAK
ÇAY
ÇAY
SUNGURLU
KİRAZLIKÇAY
ÇAY

CUMHURİYET ANA YOL
CUMHURİYET KARAYOLU
GİRİŞİ-TRENYOLU KENARI
SAMSUN-ORDU KARAYOLU
KENARI(YENİ DÜNYA SİT
ÇIKIŞI)
54.SOKAK
ADAPARK KANO MERKEZİNE
KADAR
GAZİ CAD. KIZ MESLEK YANI
RAMPA
NENE HATUN ANAOKULUNERGİS CİVARI
KAYMAKAMLIK BAHÇESİ

SUNGURLU

167 SK İÇ KISMI

SUNGURLU

340 SK

ORTA

167 SK

ORTA

163 SK

SUNGURLU

352 SK

ORTA

161 SK

SUNGURLU

KİRAZBUCAĞI SK YANI

SUNGURLU

340-341 SK

ORTA

8 CM
KİLİTPARKE
(m2)

6 CM
KİLİTPARKE
(m2)
-

1,143.11

-

1,516.07

-

8,420.62

-

3,660.00

-

723.52

-

361.71

YOL
BORDÜRÜ
(mt)

YAĞMUR
OLUĞU
(mt)

122.50

226.33

268.10

365.84

1,956.00

1,877.00

981.01

951.43

175.08

167.92

25.50

89.00

2,265.00

498.43

605.30

619.07

988.00

251.13

382.90

174.00

2,645.94

642.10

810.00

710.00

24.00

-

165.00

110.00

90.00

-

90.00

216.00

4.00

72.00

59.00

40.00

75.00

160.00

32.50

-

10.00

-

-

175.00
649.00

52.00
-

580.00
1,510.00

45.00
-

510.00
265.00
1,100.00
422.00
492.00

14.00
-

ŞEHİT FERHAN HASOVALI SK

80

440.00

1,198.00
SUNGURLU

BAHÇELİEVLER SK

SUNGURLU

342 SK

SUNGURLU

TAYYARPAŞA SK-343 SK

ORTA
SUNGURLU

CELAL AKÇAGÖZ SK
İSTASYON CD-A.FUAD BAŞGİL
CD-MUSAPAŞA SK

-

231.00

-

422.00

65.00

105.00

165.00

4,977.94

673.99

1,076.78

1,003.06

2,698.90

117.38

813.19

871.21

678.27

350.97

310.23

294.21

CELAL AKÇAGÖZ SK

-

ORTA

FERHAN HASOVALI SK

-

İSTASYON CADDESİ KALDIRIM

-

KARAHAFIZ SK KALDIRIM

-

SARICALI
GAZİ
CUMHURİYET
ORTA
KİRAZLIKÇAY
YEŞİLIRMAK
CUMHURİYET
CUMHURİYET
CUMHURİYET
CUMHURİYET
ÇAY

CEZAEVİ BAHÇESİ

ÇAY

KADIOĞLU SK

SUNGURLU
A.FUAT
BAŞGİL
ORTA
ORTA

-

67.87

-

33.00
86.00

23.90

-

-

198.00

-

-

1,360.00

12.00

320.00

400.00

1,227.93

682.95

586.58

380.00

500.65

220.00

201.94

210.00

2,760.00

455.00

752.00

735.00

2,480.00

680.00

1,124.55

557.00

950.80
1,600.00

-

-

-

-

-

313.00

-

199.56

199.56

90.57

1,395.00

1,350.00

355.55

76.85

-

5,498.00

2,621.00

-

554.87
-

357.00
-

A.FUAT BAŞGİL CAMİ BAHÇESİ

-

SOFUOĞLU CAMİİ KALDIRIM

-

-

38.00
120.00

45.00

0

8.40

50.00
-

-

158.00

337.50

50.00
105.00

-

5,723.00

-

110.00

900.00

341 SK

CEMİL ŞENSOY CADDESİ
(KARAHAFIZ KARŞISI) ARA SK
GAZİ MAH./SARICALI/K.ÇAY
YENİ ASFALT YOL ORTA REFÜJ 0

-

656.00

ORTA

SARICALI

6.00

309.00

GÜNEY GEÇİDİ

YEŞİLIRMAK

-

180.00

ORTA

SAMSUN-ORDU KARAYOLU
KENARI(YENİ DÜNYA SİT
ÇIKIŞI) DEVAMI
426 SK (BATIYAKA PAZARYERİ
ARKASI)
BŞÇVŞ. YÜKSEL GÜNERİ
SK.(DİŞ HASTANESİ ARKASI)
MEHMET AKİF ERSOY
İLÖĞRETİM(GAZİ MAH.508-522ŞENGÜL SK)
CUMHURİYET ARKA
CAMİİ(1013 SK)
HÜSNÜBEY YOKUŞU
TAMİRAT(TUNCAY KOCABAŞ
SK)
ABDULLAHPAŞA MEYDANI
TAMİRAT(SERA-KAYNAK SK)
ÜNİVERSİTE ÇARŞAMBA
TARAFI
CUMHURİYET ÖN CAMİİ(1039
SK)
CUMHURİYET MAH(1039
DEVAMI-1033-1037 SK)
CUMHURİYET MH.
CUMHURİYET CADDESİ
KALDIRIM-1
CUMHURİYET CADDESİ VE
ARA YOLLAR KALDIRIM-2

6.50

180.00

KARAHAFIZ SK-55 SK

ÇAY

460.00

1,255.00

ORTA

SUNGURLU

267.50

-

5,987.00
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