
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     İÇ KONTROL BEYANI 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporlarda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğuna beyan 

ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 

planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine 

ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 

hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

 

          Baki ERGÜL 

          Sinop Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİ 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, 

izlediğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 

üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

İdaremizin 2015 yılı faaliyet raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan 

bilgilerin, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

 

 

 

 

 

          İbrahim SİPAHİ 

          Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- GENEL BİLGİLER 

 

A- Misyon ve Vizyon: 

 

MİSYONUMUZ; 

 

Sevgi ve saygıya dayalı, güler yüzlü, şeffaf bir yönetim anlayışı ile tarihine sahip çıkan, 

yeniliklere açık hızlı ve kaliteli hizmet üreten, ticaret, kültüre  

ve sosyal faaliyetleriyle insanların gelişimine katkı saylayan örnek modern ve güvenli esenlik 

şehrini oluşturmak 

 

VİZYONUMUZ; 

 

Zoru başaran fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak 

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

Belediyenin kuruluş organlarına, yönetimine, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı belediye kanununa göre, belediyemizin yetki, görev ve 

sorumlulukları; belediye sınırları içersinde mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartı ile, imar, 

su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri çevre ve çevre 

sağlığı temizlik ve katı atık zabıta itfaiye acil yardım, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve sanat, gençlik ve spor, 

sosyal hizmet ve yardım, nikah, ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak ve 

yaptırmak kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yerine getirmektir. 

Belediye hizmetlerini vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulamak ve hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 

değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. 

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

1)Fiziksel Yapı: 

Belediyemize ait ana hizmet binası, itfaiye hizmet binası, mezarlık işleri müdürlüğü binası, 

su arıtma tesisi, hayvan barınağı, şehirler arası otogar, esli tekel binası, yaşlılar dinlenme 

evi, ve konservatuar binası saha amirliği, yuvam eğitim ve dinlenme tesisi, tarihi buzhane 

binası, destek hizmetleri binası ve hal binası bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

3)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

Sinop Belediyesi bilgi işlem servisi, belediyecilik ile ilgili hizmetlerin vatandaşa en güzel 

şekilde ulaştırılmasını hedeflerken bununla ilgili bilgi ve teknolojik kaynakları en üst 

seviyede kullanma ve hizmete sunma görevini koordineli olarak sürdürmeye devam 

etmektedir.  

Belediyemizin teknoloji alt yapısını daha iyi hale getirmek için araştırma ve geliştirme 

çabalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılırken mümkün olan en son teknolojik 

ürünler tercih etmekte ve fiyat – performans kıstasları ele alınarak istenen özellikler 

belirlenmektedir.  

Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra bu çalışmaların vatandaşın kullanımına en uygun 

şekilde sunulması gerekmektedir. Bu amaçla vatandaşa gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.  

 Özel Kalem Müdürlüğü: 20 adet bilgisayar 3 adet yazıcı Projeksiyon Cihazı 3 adet ile 

hizmet vermektedir. 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Kamera ( 2 Adet ) Fotoğraf Makinesi ( 2 adet 

) Projeksiyon Cihazı ( 1 adet ) Bilgisayar Masa Üstü ( 3 adet ) Laptop ( 1adet ) DVD player  

(1 adet ) 

 Fen İşleri Müdürlüğü: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü büroda; 3 adet bilgisayar, büro 

dışında 6 adet telsiz, 1 adet hizmet otosu, 1 adet magirüs minibüs,1 adet kamyonet, 1 adet 

kompresör, 4 adet Damperli kamyon, 2 adet Hmk. kepçe, 1 adet paletli kepçe ( 955 cat ), 2 

adet traktör, 1 adet küçük silindir ile hizmet vermektedir. 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü büroda 9 adet 

bilgisayar, büro dışında bir adet hizmet otosu, arazi ölçümleri için bir adet elektronik 

alet(total station) ve aparatları, bir adet nivo ve aparatları ile hizmet vermektedir.  

 Zabıta Müdürlüğü: Zabıta Müdürlüğü‘nün 11 adet el telsizi, l adet araç telsizi   4 adet 

bilgisayar, l adet telsiz araç ile iletişim ve ulaşımını sağlamaktadır. 

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü: Park ve Bahçeler  Müdürlüğünde 3 adet el telsizi, 2 adet 

bilgisayar, 1 adet işçi ve malzeme nakil aracı, 4 adet çim biçme motoru, 2 adet itmeli çim 

biçme makinesi, 1 adet çapa makinesi, 1 adet üfleme ve çekme makinesi, 1 adet odun kesme 

motoru ve 1 adet burgu makinesi ile iletişim ve hizmet sağlanmaktadır. 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü: 1adet bilgisayar, 6 adet el telsizi, 2 adet cep telefonu ile 

hizmet vermektedir. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 7 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ile hizmet 

vermektedir. 

 İtfaiye Müdürlüğü: 1 adet bilgisayar, 5 adet el telsizi, 1 adet cep telefonu ile hizmet 

vermektedir.  

 Ruhsat Denetim Müdürlüğü: 1 adet bilgisayar ile hizmet vermektedir. 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 3 adet bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 

 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü: 8 adet telsiz, 4 adet cep telefonu, 15 adet bilgisayar 

 Destek Hizmetler Müdürlüğü: 1 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 7 adet el telsizi ile 

hizmet vermektedir.  

 

 

 

4) İNSAN KAYNAKLARI: 



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 2015 yılı içersinde 79 memur, 2 sözleşmeli, 206 

kadrolu işçi, 7 geçici işçi olmak üzere 294 personel ve ayrıca 20 adet TYÇ. Doğrultusunda 

İş Kur Personeli ile hizmet vermiştir. 

Belediyemiz bünyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü asaleten yürütülürken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İtfaiye 

Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü,  Zabıta Müdürlüğü, Hukuk  İşleri Müdürlüğü ve 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü vekâleten yürütülmektedir. 

  5) SUNULAN HİZMETLER: 

Belediyemizce halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha modern daha çağdaş huzur 

içinde yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla yürüttüğümüz başlıca hizmetler; yol, 

su ve kanalizasyon, imar ve şehircilik, temizlik, itfaiye ve zabıta defin ve mezarlık park ve 

yeşil alan düzenlemeleri sosyal hizmet ve yardım, nikâh işleridir. 

 6) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ: 

Belediye teşkilatının en üst amiri, belediye teşkilatını sevk ve idare etmek,  belediyenin hak 

ve menfaatlerini korumakla görevli olan belediye başkanı ’dır. Belediyedeki personel 

atamaları belediye başkanı tarafından yapılmakta, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 

maddesi kapsamında yapılan satın almalar her yıl sene başında oluşturulan Doğrudan Temin 

Komisyonu Başkanlığınca yürütülmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde 

yapılan her ihale için ise ihale komisyonu oluşturulmaktadır. Belediyemizde 

görevlendirilmesi yapılan 14 harcama yetkilisi bulunmakta olup, her birimde de 

gerçekleştirme görevlileri mevcuttur. 

D- DİĞER HUSUSLAR 

 

II – AMAÇ VE HEDEFLER  

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve  yardım, park, trafik ve kültür hizmetleri ile 

yaşlılara özürlülere yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet ve projeleri geliştirmek ve bu 

konuda halkımızın katılımını ve dayanışmasını artırmak, hizmetlerin aksatılmadan, halkın 

sağlık huzur ve esenliğini düşünerek daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek bunu 

yaparken de aynı zamanda belediyenin gelirine sahip çıkmak. 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Klasik anlamdaki hizmetleri yapmanın ötesinde, her gün 

çeşitlenen ve çoğalan hizmetleri etkin, verimli ve kaliteli ölçüleri içinde ve gününde yerine 

getirmektir. 

 

C- Diğer Hususlar: 

 

 

 

 



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler: 

 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları: 

 

A- Mali Bilgiler: 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları: 

Birim Adı:     Tahmini Bütçe  Gerçekleşen 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  755,004.00  510,937.75 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.  798,704.00  355,020.65 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1,157,803.00  550,829.77 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  18,186,323.94  16,008,381.28 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  2,861,375.65  1,935,272.52 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  1,156,504.00  461,004.81 

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  6,762,004.00  5,029,948.85 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  737,904.00  591,459.68 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  4,352,112.41  2,935,990.40 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  5,444,558.00  4,738,804.96 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  987,803.00  415,047.15 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  1,062,404.00  409,034.94 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  136,805.00  86,981.65 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  23.00  .00 

BASIN YAY. VE HALK. İLİŞK. MÜD.  578,553.00  285,950.00 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.  107,711.00  56,993.47 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ  113,510.00  95,695.38 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  18,00  .00 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.  274.818,00  244.328,56 

                                    TOPLAM :                               45.473.938,00.  -   34.711.681,82. 

 

 

 

 

 



 

 

BÜTÇENİN ÖDEMELERE GÖRE AYRIMI 

 

 Açıklama:     Tahmini:   Gerçekleşen: 

Personel Gideri:    20.351.414,00   15.929.751,17 

Sos. Güv. Kurumu Dev. Pirim Gideri: 4.749.208,00   3.297.978,74 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri:  14.475.255,41   11.480.169,08 

Faiz Giderleri:     137.000,00   117.203,31 

Cari Transferler:    1.101.100,00   1.095.566,80 

Sermaye Giderleri:    4.659.788.94   2.791.012,72 

Yedek Ödenek:     171,65        ,00 

   Toplam: 45.473.938,00   34,711.681,82 

 

 Gider bütçesinin tahmini bütçeyle gerçekleşme oranı % 76 ‘dır. 

 

 

 

 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞEN KESİN GELİR 

 

                  Tahmini:              Gerçekleşen: 

  Vergi  Gelirleri:    5.715.000,00   2.851.091.89 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:  11.850.000,00                       11.651.673,74 

Alınan Bağış ve Yardımlar:   8.848.938,00   1.519.222,61 

Diğer Gelirler     19.050.000,00                      18.691.288,16 

    Toplam: 45.473.938,00            34.713.276,40 

 

 

 Gelir bütçesinin tahmini bütçeyle gerçekleşme oranı % 76 ‘ dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015 YILI GELİRLERİ 

 

Bina Vergisi       873.530,36 

Arsa Vergisi       281,022,39 

Arazi Vergisi       2.739,33 

Haberleşme Vergisi      41.048,81 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi   746.473,53  

Eğlence Vergisi      1.825,00 

Yangın Sigorta Vergisi     35.108,90 

İlan ve Reklam Vergisi     61.196,63 

Bina İnşaat Harcı      290.702,00  

İşgal Harcı       147.816,00 

İşyeri Açma İzni Harcı     84.320,01 

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı   1.116,00 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı   8.490,50 

Tellallık Harcı       57.681,71 

Yapı Kullanma İzni Harcı     24.289,62 

Şartname, Basılı Evrak Form Satış Gelirleri   3.600,00 

Diğer Mal Satış Gelirleri     173.678,00 

Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri    1,035,330,27 

Otopark İşletmesi Gelirleri      217.865,50 

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler    6.660.282,11 

Diğer Hizmet Gelirleri     2.677.052,89 

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri    883.864,97 

Hazine Yardımı      371.661,82 

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar   322.920,79 

Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları  824.640,00 

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar  18.137.826,70 

Yol Harcamalarına Katılma Payı    160,65 

Diğer İdari Para Cezaları     55.199,78 

Diğer Vergi Cezaları      329.397,03 

Kişisel Alacaklar      134,00 

Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 168.570,00 

 

   Toplam Gelirler:  34.713.276,40 

 

Gelir Bütçesinin tahmini bütçeyle gerçekleşme oranı % 80 ‘dır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAHAKKUKU YAPILIP TAHSİLÂTI 2016 YILINA DEVREDEN GELİRLER 

 Bina Vergisi  801.392,34 

 Arsa Vergisi  252.615,40 

 Arazi Vergisi  4.279,51 

 Eğlence Vergisi 18.362,24 

 İlan ve Reklam Vergisi 477.072,59 

 Bina İnşaat Harcı  5.372,37 

 İşyeri Açma İzni Harcı 1.382,70 

 Çevre Temizlik Vergisi  474.587,39 

 Mal Satış Gelirleri 2.500,00 

 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 396.508,73 

 İlan ve Reklam Vergisi  477.072,59 

 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2.812.712,68 

 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 147.500,18 

 Yol Harcamalarına Katılma Payı 329.600,34 

 Diğer İdari Para Cezaları 80.445,99 

    

   

   

  TOPLAM :                5.804.332,46                            

 

2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 

Belediyemiz bütçe uygulama sonucunda da belirttiğimiz üzere 2015 bütçe yılında başarılı 

sonuçlar elde edilmiş, gelirlerin artırılmasına yönelik kanuni, teknolojik alt yapı çalışmaları 

devam etmekle birlikte gelirlerimiz sürekliliği sağlanarak arttırılmıştır. 

 

3)Mali Denetim Sonuçları: 

2015 yılında denetleme komisyonumuzca belediyemizin denetimi yapılmıştır. 

4) Diğer Hususlar: 

B) Performans Bilgileri: 

             1) Faaliyet ve Proje Bilgileri: 

 

 

 

 

 

 



 

        YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

               2015 yılında Yazı İşleri Müdürlüğüne Resmi Dairelerden 5116 adet Evrak, 3418 

dilekçe, 34 adet Gizli Evrak gelmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğümüzden Resmi Dairelere 3870 

adet Evrak gönderilmiştir. 

               2015yılında  724 adet Encümen Kararı alınmış olup, alınan kararlar kayıtlara 

geçirilmiş, birer sureti muhafaza edilmiş, diğer suretleri gereği yapılmak üzere ilgili birimlere 

gönderilmiştir. 

               2015 yılında  174 adet Meclis Kararı alınmış olup, alınan kararlar kayıtlara 

geçirilmiş, birer sureti muhafaza edilmiş, diğer suretleri gereği yapılmak üzere ilgili birimlere 

gönderilmiştir. 

 

  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

               Belediyemizin 2015 mali yılı tahmini bütçesi, belediye meclisinin 11.11.2014 tarih 

ve 186 sayılı kararı ile 45.473.938,00 TL gider olup, denk bütçe olarak yürürlüğe girmiştir. 

               Belediyemizin 2015 mali yılında 34.713.276,40 TL kesinleşen gider, 34.711.681,82 

TL kesinleşen gelir, 

               2015 yılında tahakkuku yapılıp tahsil edilememiş ve 2016 yılına devreden gelirimiz 

5.804.332,46 

               Müdürlüğümüze bağlı servislerle ilgili işler organize edilmiş gelirler ve  giderlerle 

ilgili takip ve tahsil işlemleri devam etmektedir. 

               Müdürlüğümüzce 2015 yılında uygulanacak gelir tarife cetvelleri hazırlanmış ve 

yürürlüğe girmiştir. 

               Belediyemizin 2015 yılı kesin gideri 34.711.681,82 TL gerçekleşme oranı % 76 

               Belediyemizin 2015 yılı kesin geliri 34.713.276,40 TL gerçekleşme oranı % 76 

 

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

             Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz Belediyemizin temel politikası gereği 

kaliteyi ilke edinmiştir. Bunun yöntemine vatandaşa hizmette kaliteyi sunmaktır. Kaliteyi 

destekleyici faaliyetler olarak da hizmet hızını artırıcı ve halkı olabildiğince gereksiz bilgi ve 

belgelerden uzaklaştırıcı çalışmalar yapmaktayız. Bu bakımdan Müdürlüğümüzün Vizyonu, 

Misyonu ve İlkelerini şöyle tanımlayabiliriz; 

Yıl İçerisinde İçme Suyu Arıtma Tesisinde yapılan başlıca işler şunlardır; 

 Yıl boyunca her gün saha  kontrolleri ve laboratuar analizleri yapılmıştır. 

Laboratuar ve proseste eksik bulunan malzemeler/kimyasallar (Lab. Kimyasalları, 

Demir III Klorür, Klor tüpleri vb.) temin edilmiştir.  

 Laboratuarlarımızda her gün düzenli olarak içme suyu ile ilgili 30 parametreye 

yönelik analizler yapılmaktadır. 

 

 

 

 



 Yıl içerisinde tesiste arızanın bir hayli fazla olmasına rağmen, tüm sıkıntılara 

zamanında müdahaleler yapılarak arızalar giderilmiş, herhangi bir aksaklık 

meydana gelmesi engellenmiştir. 

 Bahar aylarında tesisimize teknik geziler düzenleyen öğrencilerimize tesis 

gezdirilmiş ve işleyiş hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 Yıl içerisinde birçok kez saha temizliği yapılmıştır. ( çim biçme, süpürme, yıkama 

vs.) 

 Düzenli olarak  hızlı kum filtre havuzları temizlenmiştir. 

 Laboratuvarda bulunan cihazların yıllık kalibrasyonları yaptırılmıştır.  

 Üretim hatası olduğu kabul görülen,  panelleri kırılan yavaş karıştırıcı, yüklenici 

firmaya yaptırılmış, kalan yavaş karıştırıcılarda bu sıkıntının yaşanmaması için 

yüklenci firma elemanı ile tesis personelimiz aparatla karıştırıcıları 

güçlendirmiştir. 

 Periyodik yağ değişim süreleri gelen karıştırıcı motorlarının yağları 

değiştirilmiştir. 

 Belirli aralıklarla durultucu ünitelerinin temizliği yapıldı. 

 Redüktörü arızalanan karıştırıcı tamir ettirildi. 

 Servis suyu çekvalfleri değiştirildi. 

 Arızalı olan klornatör tamir edildi. 

 Arızalı booster pompaları tamir ettirildi. 

 Tesiste yeni göreve başlayan personelimize eğitimler verildi. 

 Polielektrolit dozaj pompaları ve dozaj hattı değiştirildi. 

 Çıkış debimetre odasında duvardan gelen su sızıntısı ilgili firmaya yaptırıldı. 

 Giriş oransal vana üzerinde bulunan ve arızalanan smartcom parçası değiştirildi, 

ayarlamaları yapıldı. 

 Saha bakiye klor ölçüm ekipmanı temizlendi. 

 Jenaratörün mazot ve yağ filtreleri değiştirildi. 

 Arıtılmış su tankı seviye ölçerler servise gönderilip tamir ettirildi. 

 Arızalanan hızlı karıştırıcı yenisi ile değiştirilip, arızalı olan servise gönderilerek 

tamir ettirildi. 

 Filtre ve kimya binası çatısının deforme olan kısımları tesis personelimizce tamir 

edildi. 

 Arızalan filtre geri yıkama sistemi tamir edildi. 

 Bağlantı noktalarından yarılan yangın hidrantı yenisi ile değiştirildi. 

 Filtre binası ile kimya binası arasına geçiş yolu yapıldı. 

 Kopan hızlı karıştırıcı mili tamir ettirilip yerine monte edildi. 

 Laboratuar malzemeleri gözden geçirildi, bakımları yapılıp eksikler tamamlandı. 

 Samsun Büyükşehir Belediyesi laboratuarlarında kendi laboratuarlarımızı kontrol 

amaçlı su parametreleriyle ilgili analizler yaptırıldı, 

 Yukarıda özetlenen çalışmaların dışında; saha dozaj ayarlarının günlük takibi,  tüm 

tesisisin periyodik olarak temizlenmesi, tesis personeline düzenli eğitimler 

verilmesi gibi bir çok çalışma sonucunda Sinop, Erfelek ve köylere TS-266 içme 

suyu standartlarına uygun içme suyu temin edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. 

 

 

 



 A - Su – Arıza Şefliği Yıl İçinde Yapmış Olduğumuz İşler; 

 Korucuk Mahallesinde Total benzinliğin önündeki su arızası giderildi. 

 Korucuk Mahallesinde Keleşoğlu yapı marketin önündeki su patlağı arızası 

giderildi. 

 Korucuk Mahallesinde eski klorlama binasının karşısında bulunan ve  

müteahhit tarafından yapılan yanlış kazı sonucu kırılan  150 lik boru tamir 

edildi. 

 Gelincik Mahallesi Fatih Caddesinde Bim Marketin önünde meydana gelen su 

arızası giderildi. 

 TOKİ  Canel Marketin önündeki su arızası giderildi. 

 Kuzeykentte su abone bağlantısı yapıldı. 

 Korucuk Mahallesi Esentepe önünde bulunan 150 lik boru deplase edildi. 

 Korucuk Mahallesi Benzinlikler arkasındaki boru deplase edildi. 

 Ada Mahallesi Okullar Caddesindeki Öğretmen Okulu karşısındaki arıza 

giderildi. 

 Uğur Mumcu meydanında bulunan havuzdaki arıza giderildi. 

 Korucuk ’ta DY7 Deponun önünde patlayan 700 lük boru arızası giderildi. 

 Korucuk Mahallesi Total benzinliğin önünde 150 lik boru değiştirildi. 

 Korucuk Mahallesi Atlas kooperatifinin önündeki su arızası giderildi. 

 Korucuk Mahallesi okul altındaki su arızası giderildi. 

 Şahin tepesindeki su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Güven Sigortanın karşısındaki su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Muammer Aksoy caddesindeki su arızası giderildi. 

 Korucuk Mahallesi Çakılsanın önündeki su arızası giderildi. 

 Ada Mahallesi Atatürk İlköğretimin Okulu karşısındaki su arızası giderildi. 

 Müze karşısındaki su arızası giderildi. 

 Eski mezbahane yolundaki su arızası giderildi. 

 İncedayı Mahallesi Sanat Okulunun karşısındaki su arızası giderildi 

 Korucuk Mahallesi Can Mermer önündeki su arızası giderildi. 

 Korucuk Mahallesi Üniversite karşısındaki su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi DSİ ’nin yanındaki su arızası giderildi. 

 Pazar yerindeki su arızası giderildi. 

 Stat çocuk bahçesi içerisindeki su arızası giderildi. 

 İncedayı Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunun önündeki su arızası 

giderildi. 

 Ordu Köyündeki su arızası giderildi 

 Anadolu Lisesinin arkasındaki sokakta bulunan su arızası giderildi. 

 Bostancılı Köyünde meydana gelen su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi  Diojen Otelinin karşısındaki su arızası giderildi. 

 Ada Mahallesi Seyit Bilal yolundaki su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Melis Sokaktaki su arızası giderildi. 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tesislerine  su hattı çekildi. 

 Yeni Mahalle Gülümoğlu Marketinin önündeki su arızası giderildi. 

 Yeni Mahalle eski belediye evlerinin önündeki su arızası giderildi. 

 Ada Mahallesi Güvercin sokaktaki su arızası giderildi. 

 Yeni Mahalle Ormancı sokaktaki su arızası giderildi. 

 



 Bostancılı köyü Bostancılı Stadının yanındaki su arızası giderildi.  

 Gelincik Mahallesi Muammer Aksoy caddesindeki su arızası giderildi. 

 Ada Mahallesi Manolya apartmanının önündeki su arızası giderildi. 

 Akliman yolu köprü yanındaki su arızası giderildi. 

 Mertoğlu Köyü altındaki 700 lük çelik boru arızası giderildi. 

 Korucuk  Mahallesi  tepe çıkışındaki su arızası giderildi. 

 Meydankapı Mahallesi Kıvrım sokaktaki su arızası giderildi 

 Yeni kapalı spor salonunun önündeki su arızası giderildi. 

 Stat camii karşısındaki su arızası giderildi. 

 Stat yolu Çocuk oyun bahçesinin önündeki su arızası giderildi. 

 TOKİ konutlarındaki su arızası giderildi 

 Ada Mahallesi Sarabil caddesindeki su arızası giderildi. 

 Eski Garaj altındaki su arızası giderildi 

 Sanayi de 100’Lük boru deplase edildi. 

 15 Eylül Anaokulunun önünde müteahhidin patlattığı 100’lük boru tamir edildi. 

 Ordu köyü denizler mevkiindeki 100 lük borudaki arıza giderildi. 

 Çukurbağı Mezarlığındaki arıza giderildi. 

 Cumhuriyet İlköğretim okulunda abone hattı değişimi yapıldı. 

 Bostancılı köyü mezarlığındaki arıza giderildi. 

 Bostancılı köyü Afet evlerindeki arıza giderildi. 

 Osmaniye köyü 15 Eylül anaokulunun altındaki arıza giderildi. 

 Korucuk Mahallesi Belediye yazlıklarının önündeki  arıza giderildi. 

 Büyük Cami yanındaki arıza giderildi. 

 Korucuk Caminin yanındaki su arızası giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Ihlamur sokaktaki arıza giderildi. 

 Ordu Köyü Topçular mevkiindeki 100 lük PVC boru kör tıpayla kapatıldı. 

 Opet karşısındaki prefabrik eve abone bağlantısı yapıldı. 

 Özlem kooperatiflerindeki Ana okulunda150’lik PVC tamir edildi. 

 Korucuk  Saraç Mahallesindeki arıza giderildi. 

 Gelincik Mahallesi İlköğretim sokaktaki arıza giderildi. 

 Kapalı pazaryerinde su bağlantısı yapıldı. 

 Gelincik Mahallesi Su abone bağlantısı yapıldı. 

 Eski Hastane yolunda 100’lük PVC  arızası giderildi. 

 Stat arkasında 225’lik PVC arızası giderildi. 

 1500’lük deponun önündeki arıza giderildi. 

 Aşiyan Okulunun yanında arıza giderildi. 

 Korucuk Gülen ekmek fırınının önündeki arıza giderildi. 

 Askerlik şubesinin önündeki arıza giderildi. 

 Tersane caminin yanındaki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi Belediye evlerindeki arıza giderildi.  

 Sinop merkez ve merkez köylerde 65 adet abonelik bağlantısı yapıldı. 

 Karakum tabyalar üstündeki arıza giderilmiştir. 

 Zeytinlik deposuna bağlantı yapıldı arıza giderildi. 

 Karakum Vira otelin önündeki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi Tabyalar üstünde 100’lükPVC arızası giderildi. 

 

 



 Stat arkasında 225’lik PVC arızası 

 Sis düdüğündeki arıza giderildi. 

 Uğur Mumcu meydanındaki fıskiyenin arızası giderildi. 

 Sinop Erfelek arasında 4 kez 700 lük boru tamiri yapıldı. 

 Şehir kulübünün önüne çeşme bağlandı. 

 Ada Mahallesi Civelek yolundaki arıza giderildi. 

 Korucuk Kiraz tepedeki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi Tabyalar üstünde 100 lük PVC arızası giderildi 

 Sahil Güvenliğe bağlantı yapıldı. 

 Yeni Mahalle Ormancı sokaktaki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi Kartal sokaktaki arıza giderildi. 

 Eski ceza evi karşısındaki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi 88 yapı kooperatifindeki arıza giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Ordu caddesindeki arıza giderildi. 

 Şehir içindeki bazı seyyar tuvaletlere vana takıldı. 

 Gelincik Mahallesi Çiğdem sokaktaki su arızası giderildi. 

 Özlem yapı kooperatifinin yanındaki arıza giderildi. 

 Belediye Mezarlığındaki arıza giderildi. 

 Ada bahçe düğün salonunun önündeki arıza giderildi. 

 Stat yolunda polis lojmanlarının önümdeki arıza giderildi. 

 İncedayı Mahallesi 1 nolu sokaktaki arıza giderildi. 

 Gelincik Mahallesi Ordu caddesindeki arıza giderildi. 

 Osmaniye köyü 15 Eylül Anaokulunun yanındaki 600’lük ve 100 lük boru 

deplase edildi. 

 Korucuk Saraç Mahallesi 1 parmak vana ve  2 adet Adaptör arızası giderildi 

 Stat yolu Polis lojmanlarına  1 parmak vana 1 adaptör arızası giderildi. 

 Mehmet Akif ERSOY İlköğretim Okulunun yanındaki arıza giderildi. 

 Ada Mahallesi Taka sokaktaki arıza giderildi. 

 İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İl Merkezi Arasındaki İsale hatlarında yıl içerisinde 

meydana gelen arızalar giderildi. ( Vantuz arızaları, Tahliye vanası arızaları vb.) 

 Yukarıda özetlenen faaliyetler gibi yapılan tüm çalışmalarla Su Arıza şefliğimiz 

Yıl boyunca Vatandaşlarımızın Kesintisiz olarak İçme Suyundan 

yararlanabilmesi için yoğun çaba sarf etmiştir.  

 

B) Kanalizasyon  - Arıza Şefliği Yıl İçinde Yapmış Olduğumuz İşler; 

 

 Kızıltoprak Yolunda bir adet döküm baca kapağı değiştirildi. 

 Yeni Mahalle Ganyan Bayiinin önünde 1 adet döküm baca kapağı değiştirildi. 

 Gelincik Mahallesi, Karanfil Sokak’a 1 adet döküm baca kapağı koyuldu. 

 İtfaiyenin yanında parsel hattı yapıldı. 

 Ada mahallesi, Yosun Sokak’a  1 adet  döküm baca kapağı koyuldu. 

 Atlas Yapı Kooperatifinde hat ezildiğinden 200’lük Korgeboru değiştirildi. 

 Mobil mevkiine 1 adet parsel tabanı ve 1 adet salyangoz koyuldu. 

 Ada mahallesi, Yosun Sokak’a 60 mt. Hat yapıldı. 

 Tersanede parselin plastik kapağı sökülüp, yerine döküm baca kapağı takıldı. 

 Buzhane Sokakta parsel tamir edildi. 1 takım döküm baca kapağı takıldı. 

 



 Halk Bankasının arasına 1 takım döküm baca kapağı takıldı. 

 Yeni Emniyetin arkasındaki açılan yolda 200’lük koarge boru döşendi. 

 Arabacılar Sokakta 150’lik koarge boru döşendi. 

 Ada Mahallesi, Tarakçı Sokakta 1 takım baca kapağı takıldı. 

 Tershanede yükseltilen baca kapağının çemberi alındı. 

 Kefevi Mahallesinde baca yükseltildi. 

 Stattaki baca kapağının çemberi yapıldı.  

 Tarakçı Sokaktaki parsellerin tamiri yapıldı. 

 Camikebir Mahallesinde 100’lük pimaş boru döşendi. 

 Tarım evlerinin oraya 150’lik pimaş boru döşendi. 

 Ada mahallesi, Kartal Sokakta 100’lük pimaş, boru döşendi. 

 Tersanede Tuvalet parseli bulundu ve döküm baca kapağı koyuldu. 

 Ada mahallesi, Kanarya Sokakta 2 boy 125’lik pimaş boru döşendi. 

 Kartal Caddesinde 125’lik boru döşendi. 

 Aşiyanda 1 adet döküm baca kapağı kullanıldı. 

 Ada mahallesi, Tarakçı Sokakta 1 Döküm kapak, 2 adet 70’lik kapalı dirsek 

kullanıldı. 

 Stat Belediye Evlerinin orada pompanın tahliye borusu yapıldı.200’lük 4 boy 

koarge boru koyuldu. 

 Stat Mezarlığına 2 boy 200’lük tahliye borusu kullanıldı. 

 Kuruçeşme Sokakta 200’lük koarge boru döşendi. 

 Korucuk Köyünde 200’lük koarge boru boru döşendi. 

 Tersanede 1 takım baca kapağı kullanıldı. 

 Kuruçeşme Sokakta 200’lük 3 boy koarge boru,2 metre 150’lik koarge boru 

döşendi. 

 Aşiyanda hat tamiri ve parsel yapıldı. 1 takım döküm baca kapağı kullanıldı. 

 Ada Mahallesi, Kartal Sokakta kaldırıma 2 metre 200’lük koarge boru , 2 

metre 125’lik pimaş boru döşendi. 

 Ada Mahallesi, Tarakçı Sokakta döküm baca kapağı değiştirildi. 

 Sarabil Caddesinde baca kapağı döküm olarak değiştirildi. 

 Batur Sokakta menteşeli baca kapağı kullanıldı. 

 Gelincik Mahallesinde 9 metre  150’lik koarge boru döşendi. 

 Ada Mahallesi, Tarakçı Sokakta 3 mt. 125’lik kayar maşon, 1 adet 

125’likkayar maşon,100’lük 1 adet açık dirsek, 1 mt. 100’lük pimaş döşendi. 

 Gelincik mahallesi, Ayışığı karşısı 1 boy 200’lük koarge, 1 adet 150’lik kayar 

maşon  döşendi. 

 Stat yol ayrımında ana hat yenilendi; 5 boy 200’lük koarge boru ve 2 adet 

200’lük kayar maşon kullanıldı. 

 Kuru Çeşme Sokakta 11 adet plastik baca kapağı kullanıldı. 

 Gelincik Mahallesinde baca bulundu ve yol seviyesine çıkarıldı.1 adet 

komposit kapak takıldı. 

 Saraç mahallesinde ana hat tamiri yapıldı, 3 mt. 200’lük koarge boru kullanıldı. 

 Ada mahallesi Kızıltoprak yolunda baca kapakları 5 adet plastik kapakla 

değiştirildi. 

 Ormancı Sokakta 1 adet plastik baca kapağı takıldı. 

 

 



 Ada Mahallesinde 2 boy 100’lük pimaş boru döşendi. Stat Nergis Sokakta 

parselin kapağı plastik kapağa değiştirildi. 

 Yeni mahallede 4 adet plastik baca kapağı parsellere koyuldu. 

 Yenimahalle Kuruçeşme Sokakta parsel ve bacalara 12 adet plastik baca 

kapağı koyuldu. 

 Eski Hastane bahçesine 4 boy 200’lük koarge boru döşendi. 

 Belediye arkasındaki parsel plastik kapak ile değiştirildi. 

 Seçkin Fırının oradaki parsel pimaş baca kapağı ile değiştirildi. 

 Korucuk Köyünde bacaya plastik baca kapağı koyuldu. 

 Gelincik Mahallesi, Tarım evlerinin olduğu parsele 1 adet baca kapağı 

koyuldu. 

 Karakumda 7 boy 150’lik koargeboru ,3 metre  400’lük koarge boru döşendi. 

 Gelincik Mahallesi Zambak Sokakta ezilen hat tamiri yapıldı; 10 mt.150’lik 

koarge boru, 1 mt. 3 adet 400’lük koarge boru kullanıldı. 

 Ada Mahallesi, İspinoz Sokakta baca kapağı plastik kapakla değişti. 

 Gelincik Mahallesi, Acar Sokakta 1 adet plastik kapak bacaya takıldı. 

 DSİ kooperatifinin arkasında hatlar yapıldı; 1 takım baca kullanıldı,9 boy 

200’lük koarge kullanıldı. 

 Gelincik Mahallesi Acar Sokakta 1 mt. 70’lik boru ve 2 adet 

70’likkayarmaşondöşendi. 

 Osmaniye Köyünde 1 boy 200’lük boru döşendi. 

 Ada mahallesi Buzhane Sokakta 1 mt.Pimaşboru  ,2 adet kayar maşon döşendi. 

 Tersanede 1mt. 100’lüpimaş 2 adet 100’lük kayar maşon döşendi.Zeytinlik 

Camisinin gideri tamir edildi; 4 mt. pimaş 1 kayar maşon 1 adet açık dirsek 

kullanıldı. 

 Yeni Otogarın yanındaki yola 1 adet plastik baca kapağı takıldı. 

 Yeni emniyet arkasına parsel hattı yapıldı; 2 boy 125’lik pimaş, 5 adet 125 

kayar maşon ,4 adet 125’lik açık dirsek kullanıldı. 

 Sakarya caddesinde parsele plastik baca kapağı takıldı;  2 mt. 600’lük koerge 

kullanıldı. 

 Şehrimizin çeşitli yerlerinde yapılan tamirlerde; 33 adet 200’lük koarge,4 

takım baca kapağı kullanıldı,6 mt.100’lük pimaş boru,3 adet 100’lük kayar 

maşon kullanıldı. 

 Okullar Caddesinde Bahar Giyimin önüne plastik baca kapağı konuldu. 

 Belediye karşısı parsele plastik baca kapağı konuldu.  

 Yaşlılar Evinin arkasındaki evin parseline plastik baca kapağı konuldu. 

 Batur Caddesinde Eksen yapının orada parsel bulundu yol hizasına çıkarıldı ve 

plastik baca kapağı takıldı. 

 Hastaneler Bölgesi ve yüzme havuzu civarına kanalizasyon hattı yapılmıştır 

 İlimizin çeşitli bölgelerinde Parsel ve bacalarda 53 adet  pik  kapak, 94 adet 

kompozit kapak yerleştirildi. 

 Ayrıca Korucuk Köyü Kör kuyu mevkii kanalizasyon hattı yapım işi için 

Kültür Bakanlığına yardım talebinde bulunulmuştur. 

 Yılı içinde Belediyemiz Kanalizasyon Şefliğince hat (979 metre) ve baca 

tamirleri, asfalt altında kalan bacaların asfalt üzerine çıkarılması gibi 

çalışmalar yapılarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çaba 

gösterilmiştir.  

 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

    Fen İşleri Müdürlüğünce Yapılan Yatırımlar: 

1- Harmantepe Koop. Önü Badem Sokakta Kilit Parke Kaplama yapımı 

2- Fatih Caddesi Sintaş Blokları ile Polis Evi arası Yağmur Suyu Hattı Yapılması ( 

Borulu Kapalı Geçiş ), Polis Evi – Ordu Caddesi Arası Hendek Kanalı     ( Açık 

Beton Kanal ) Yapılması 

3- Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokakta Kilit Parke Kaplama Yapılması 

4- Ada Mah. Kırlangıç Sokak ve bazı sokaklarda, vatandaşlarımızdan gelen talep 

doğrultusunda kot farkı olan kaldırım kenarlarına korkuluk yapılması 

5- Kuru Çeşme Sokak ve Ada Sokakta Kilit Parke Yol Yapımı 

6- Asfalt Plenti Sahası Hazırlanması ve Asfalt Plenti Kurulması 

7- Poşet Asfalt Malzemesi Alımı İhalesi 

8- Korge Boru Alımı İhalesi 

9- Hazır Beton Alımı İhalesi ( Giren Olmadı – 2 İhale ) 

10- Plent Malzemesi ( Kırıklı Taş ) Alımı İhalesi 

11- Ada Mahallesi Kartal Caddesinde Yol Genişletme ve Karo Taşlı Kaldırım Yapılması 

12- Gelincik Mahallesinde Doğal Gaz Çalışmaları Nedeni ile Muhtelif Sokaklarda Yol 

Tamir Çalışmaları 

13- Mezbahane İhalesi Yapılması ve İnşaat Çalışmalarına Başlanması 

14- Ada Mahallesi Yenice Sokakta Parke Kaplama yol Yapımı 

15- Atatürk Caddesinde Kaldırımların Doğal Taşla Kaplanması İşi İhalesi ve İmalatı 

16- Atatürk Parkı Çevre Düzenleme İşi İhalesi ve İmalatı 

17- Camikebir Mah. Tütüncü Sokakta Karo Taşlı Kaldırım Yapılması 

18- Öztürkler – Mobil Arası Kilit Parke Kaldırım ve kilit parke yol Yapılması 

19- Dsi Yolu, Gelincik Yolu ( Pervane Kavşak – Gelincik Camii Arası ), Stad Yolu, Seyit 

Bilal – Radar Arası Sıcak Asfalt Kaplama İhalesi ve İmalatı 

20- Otopark Hesabından Kilit Parke – Bordür – Oluk Taşı Malzemesi Alım İhalesi 

Yapılması 

21- Elekaltı Yol Malzemesi Alım İhalesi Yapılması ( 2015 yılı – 2 kez ) 

22- Demir – Çimento – Kum – Çakıl – Tuğla Malzemesi Alım İhalesi Yapılması 

23- Destek Hizmetleri Yanı, Dere Hattının Kapalı Geçişle Kapatılarak Stok Alanı 

Oluşturulması 

24- Belediyemize Ait Kefevi Mahallesi 151 ada, 188 parselde bulunan Tescilli Eser 

Niteliğindeki Binanın Restorasyon İhalesi Yapılması 

25- Kumkapı Mevkiinde Plaj Voleybolu Organizasyonu Çerçevesinde Tribün, Altyapı ve 

sair Çalışmaların Yapılması 

26- Kumkapı Mevkiinde Yürüyüş Kaldırımı Kenarına Emniyet Tedbiri Olarak Tel Örgü 

Çekilmesi 

27- Çukurbağı Mevkiinde Hafriyat Döküm Alanında Ambalaj Atıkları Toplama Alanı 

Oluşturulması ve Döküm Alanının Kontrollü Kullanımı İçin Etrafının Tel Örgü İle 

Çevrilmesi 

28- Çelikler Firması ve Karayolları Plentinden Muhtelif Zamanlarda Temin Edilen Sıcak 

Asfalt İle Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Ara Bağlantı Yolların Asfaltlanması ve 

Yol Tamir İşlerinin Yapılması 

29- Korucuk Köyü Kapalı Yüzme Havuzu Çevresi ve Osmaniye Köyü 9 Eylül Ana 

Okulu Çevresinde Stabil Malzeme serilerek yol yapılması 

30- Belediyemiz Asfalt Plenti Üretimi ile Şehrimizin muhtelif yerlerinde yer altına alınan 

elektrik hatları ve doğal gaz hattı nedeni ile yapılan kazı alanları ve muhtelif 

sokaklarda 3500 ton sıcak asfalt yapılması 

31- Kefevi Mahallesi Harman Yeri Sokakta Kilit Parke Yol Yapımı 

32- Gelincik Mahallesi Adliye Lojmanları Yanında Çocuk Parkı Yapılması 

33- Atatürk Anıtı Karşısı Otel İle İskele Arasında Çöken Yürüyüş Alanında Rıhtım Beton 

Tahkimat İşi İhalesi Yapılması 

 

 

34- Belediye Hizmet Binasında muhtelif Tamir ve Tadilat İhalesi Yapılması 



35- Belediyemize ait 35 ada, 260 parselde kat karşılığı bina yapılması için proje ve ihale 

için teknik çalışmaların yapılması 

36- Sakarya Caddesi Peyzaj Düzenleme Çalışması kapsamında KUZKA ‘ dan toplam 

1.142.812,85 TL Hibe kaynak alınmıştır. İhaleye esas Proje çalışmaları devam 

etmekte olup 2016 Ocak ayı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.       
 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde halihazır haritası olan kısımların yeni 

imar planı ,imar planı bulunan alanlarında revize işlemi yapılmak üzere ihaleye 

çıkılmış çalışmalar devam etmektedir. 

 Halihazır planları bulunmayan alanlarında 2.etapta zemin etüt çalışmaları 

yaptırılmış ve 2.etap imar planı yapım işi için son aşamaya gelinmiştir. 

  Arazi Çalışmaları 

Mühürlenen İnşaat sayısı…………………………..:    13 Adet 

Kaçak ve Ruhsatsız olan İnşaat Sayısı…………….:    13 Adet 

Ruhsatlı projesine Aykırı Yapı Sayısı……………...:  10 Adet 

775 sayılı kanuna aykırı…………………………........;---- 

Mahkeme Kararıyla Mühürlenen………….….……:   1 Adet 

Yıkımı Yapılan Yapı Sayı…………………………:   6 Adet 

3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinde değişiklik yapan 

5940 sayılı yasaya göre verilen para cezası………..:  189.596,15 TL 

Tahsil edilen para cezası………...………………….: 189.596,15 TL 

 

  Büro Çalışmaları 

3194 sayılı imar kanununun 30 maddesi gereği Yapı Kullanma  İzin Belgesi…..:  

149 Adet 

Meskenler için………………………………………….: 646 Adet 

İşyeri için……………………………………….…..….: 169 Adet 

Resmi Kurum………………  ………….………..……:      2 Adet 

Toplam Gelir………………………………………….:143.620,00 TL. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 21 ve 22. Maddesi Gereği Yapı Ruhsatı 

Belgesi……: 235 Adet 

Yenileme Ruhsatı……………………………….………………….. : 2  Adet 

Yeni  Yapı Ruhsatı……………………………..…………..……….: 123 Adet 

İlave Kat Ruhsatı………………………………….……...…………:   5 Adet 

Tadilat Ruhsatı…………….…………………………….……….…:  36 Adet 

Yeniden Yapı Ruhsatı………………..………………………….…:    4 Adet 

İsim Değişikliği……………………………………………………...: 13 Adet 

İstinat Duvarı………………………………………………………..: 52 Adet 

YENİ MESKEN……….  :  735 Adet  

İŞYERİ………………….:   26 Adet  

RESMİ KURUM………..:    5 Adet  

 



TOPLAM GELİR MİKTARI………..: 811.920,87 TL 

3194 Sayılı İmar Kanununun 39 Maddesi Gereği Yıkım Ruhsatı…:  35 Adet 

Toplam 35 adet yıkım ruhsatı tanzim edilmiş olup, Belediyemize 2.301,00 TL gelir 

sağlanmıştır. 

 

BELEDİYEMİZCE TESCİL EDİLEN ASANSÖRLER: 

Tescil Edilen Asansör Adedi     :   44 Adet 

Toplam Gelir                            : 42.834,00 TL. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Tanzim Edilen İmar Dur.Bel…. : 240 Adet 

İmar Tadilatı talep Sayısı………………..………………………….:  63 Adet 

Kabul Edilen  Talep Sayısı……………..…………………………..:   62 Adet 

  Şikayet ve Dilekçe masası 

Gelen Dilekçe Sayısı……………………………………………….: 479 Adet 

Cevaplanan dilekçe sayısı..………………………………………...: 843 Adet 

 

     TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 Belediyemiz sınırlar içerisinde bulunan mahalllerimizde, cadde ve sokakların, 

Pazaryerlerinin, Kamu Kurumlarının ( okul, Dispanser, Hastane. v.b) katı ve tıbbi 

atıkların kış aylarında kömür cüruflarının toplanmıştır. 

 Pazaryerinin ve yolların yıkanması, Kurban Kesim yerlerinin hazırlanarak 

temizliğin sağlanmıştır. 

 Sahillerin ve mendireğin temizliğinin yapılması, camilerin mezarlıkların çevre 

temizliği yapıldı. 

 Resmi günlerde pankart afiş ve bayrak asıldı. 

 Özellikle yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını tehdit ederek rahatsızlık 

oluşturan karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının 

düzenli programlar dahilinde yapılmasını ve takibini sağlanarak, Yaz aylarında ve 

balık mevsiminde konteynırlardan kaynaklanan yoğun pis koku periyodik 

aralıklarla yıkanarak dezenfekte edilmiş ve kötü koku   giderimi yapılmıştır. 

 Haşere ile entegre mücadele çerçevesinde, doğaya en zarar verecek kültürel, 

fiziksel, biyolojik,  kimyasal kontrolünü yapıldı. 

 Haşere ile mücadelede WHO (Dünya Sağlık Örgütü )tarafından tavsiye edilen T.C 

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçları kullanılmıştır. 

 Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları  yapılarak  2015 yılı içinde daha önceki 

yıllarda hazırlanan kitapçıklar dağıtılmaya devam edilmiştir. Orta öğretim ve daha 

üst düzey öğrencilere bilgi aktarımı yapılmış ve projelerinde destek  olunmuştur. 

 Kül, cüruf,  molozları toplanmıştır. 

 Kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde Belediyemiz ekipleri ile  koordinasyon  

kurularak tuzlama, kar kaldırma işleri için araç ve  personel çalıştırılmıştır. 

 Yaya kaldırımları temizlenmiştir. 

 Yabani otlarla  mücedele edilmiştir. 

 

 



        2015 yılı  Protokol yaptığımız firmalar  ve topladığımız  atık miktarları aşağıdaki gibidir.  

 

KOLZA BİODİZEL                    Bitkisel Atık Yağ Miktarı     : 6485  kg.                        

TAP DERNEĞİ                          Atık Pil Miktarı                     : 571 kg  

GÖZE GERİDÖNÜŞÜM           Ambalaj Atık Miktarı            : 3054,66 kg.                 

AYSİS  GERİ DÖNÜŞÜM        Tıbbi Atık Miktarı                 : 107.983,50 kg.       

 

    

ZABITA MÜDÜRLÜĞ 

               Zabıta Müdürlüğümüz Belediye sınırları ve mücavir alanlarda aşağıda 

başlıklar halinde belirtilen görevleri yerine getirmektedir. 

   Kaldırım işgalleri ile ilgili hizmetler 

   İşyeri denetimi ile ilgili hizmetler, 

   Birimler arası evrakların takibi, 

   İmar Kanunu ve Fen işleri ile ilgili hizmetler, 

   Trafik ile ilgili hizmetler, 

   Pazaryerleri ile ilgili hizmetler, 

   Seyyar satıcıların önlenmesi ile ilgili hizmetler, 

   Dilencilerle ilgili hizmetler, 

                Belediye Zabıtası,  Belediye sınırları içinde beldenin düzeni ve esenliğini, 

halkın huzurunu,    sağlığını sağlayıp yetkili organların bu amaçla alacakları kararların 

yürütülmesini sağlamak ve korumakla,  Belediye suçlarının işlenmesini önleyici 

tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef özel bir zabıta 

kuvvetidir. Zabıta Müdürlüğümüz;  belirtilen yasalar çerçevesinde görevlerini yerine 

getirirken, yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve huzurlu bir SİNOP yaratmayı bir sorumluluk 

haline getirmiştir. 

1- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde  386 İş yeri Ruhsat Denetimi, 8 

Okul Kantini Denetimi, 6 Kömür Satışı yapan iş yeri  Denetimi, 9  Ekmek Fırını 

Denetimi ,  6 Pastane  toplamda  415 İş yeri  denetimi  Zabıta Ekiplerimizce 

yapılmıştır.  

2- Kanun ve yönetmeliklere uymayan 422 kişi ve işyeri sahiplerine, ayrıca 66 

apartman ve iş yerine dış cephe iskele kurulumu ile ilgili tebligat verilmiştir. 

Tebligat ve uyarıların neticesinde kanun ve yönetmeliklere uymayan 141 kişi ve iş 

yeri tespit edilerek encümen kararı ile ceza-i işlem uygulanmıştır. 

3- Denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 329 adet işyeri tespit edilmiş 

olup ruhsat almaları sağlanmıştır.  

4- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalif hareket eden kişiler ve işyerlerine 21 

adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir. 

5- Zabıta Müdürlüğümüz dilencilikle mücadele edip 18 adet dilenciye ceza tutanağı 

düzenlemiş diğer yakalamış oldukları bazı dilencileri de Belediye sınırları mücavir 

alan dışına göndermiştir. 

6- Yaya kaldırımlarındaki işgaller ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmış olup, 3 iş 

yerine işgalden idari yaptırım kararı uygulanmış olup denetimler devam etmektedir. 

 

 



7- 2559 sayılı Polis vazife Salahiyet Kanununa göre umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinde yapılan denetimlerde Kanun ve kurallara uymayan işyerleri sahiplerine 

tutulan tutanaklar doğrultusunda Belediye Encümenince 9 işyerine cezai işlem 

uygulanmıştır. 

8- Zabıta Müdürlüğümüz Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri ile birlikte yaya ve araç 

trafiğinin daha düzenli işleyebilmesi için birlikte çalışmalar yapmış olup İl Trafik 

Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda şehrin muhtelif yerlerine yaklaşık 430 

adet delinatör ve 240 m. civarında hız kesici kasis taktırılmıştır. Gerekli 

işaretlemeler ve levhalar titizlikle uygulanmıştır. 

9- Pazaryeri Denetimlerimiz haftanın 4 günü kurulan pazarlar da gerekli denetimler 

titizlikle yürütülmüş olup, ayrıca Tarım İl Müdürlüğü Ekipleri ile 59 Köylü pazarı 

esnafı denetlenmiştir.  

10- Müdürlüğümüz 2015 yılı içerisinde Halkımızın sağlık ve huzurunu korumak istek 

ve temennilerini kanunlar çerçevesi içerisinde yerine getirmek Müdürlüğümüzün 

başlıca görevleridir. 

11- Sinop genelinde katı yakıtlı kalorifer yakan binalarda, Zabıta Müdürlüğünün 

başlatmış olduğu denetimler sonucunda belgesini almayan şahıslara belge almaları 

için süre verilmiş olup, takipleri devam etmektedir 

12- Zabıta Müdürlüğü olarak 3 ayda periyodik olarak LPG, ikinci el oto galerileri ve 

otoparklar hakkında gerekli denetimler yapılarak il Mahalli İdareler Müdürlüğüne 

yazı gönderilmektedir. 

13- Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2015-2016 yılı Eğitim-Öğretim yılında 64 adet 

Öğrenci İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

14- 2015 yılı içerisinde Ticari Taksi plakası devri ile ilgi 9 adet devir işlemi 

uygulanmıştır. 

15- 2015 yılı içerisinde Belediyemize yardım için başvuran 217 adet dilekçeden Zabıta 

Memurları tarafından araştırmaları yapılarak 168 kişiye Belediye Encümeni 

tarafından yardım çıkmıştır. 

16- Zabıta Ekipleri tarafından İnşaatlarda yapılan denetimler sonucunda, inşaat 

etraflarında düzenlemeler yapılarak, ayrıca inşaatların çevre güvenliklerinin 

alınmaları sağlanmıştır. 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için Müdürlüğümüze müracaatı bulunan 

38 adet Umuma Açık İstirahat ve    Eğlence, 18 adet GSM,  275 adet Sıhhi Müessese 

Ruhsatı verilerek toplamda 331 adet ruhsat verilmiştir. 

394 sayılı Hafta Tatili kanununa istinaden Pazar günü İşyerini açmak İsteyen 

ve açan İş yerlerine vermiş oldukları dilekçelerine mutakip  belediye Meclisimizce 

belirlenen harç miktarları alınarak hafta tatili ruhsatı verilmektedir. 167 adet muhtelip 

esnafımız hafta tatili beyanda bulunmuş olup, 167 adet işyerine hafta tatili ruhsatı 

verilmiştir. 

244 adet şahıslara mutat vasıta ücreti verilmiştir. 

26 adet resmi kurumlara mutat vasıta ücreti verilmiştir. 

5 adet Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır. 

135 adet resmi kurumlara yazışmalar yapılmıştır. 

Zabıta Müdürlüğümüz Ekiplerince Ruhsatsız Yerler tespit edilerek karşılıklı 

işbirliği ile Ruhsatlandırma çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 



                                                         İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  

             İtfaiye Teşkilatı 2015 Yılı içersinde Belediye sınırları içersinde ve Belediye sınırları 

dışında çeşitli çaplarda olmak üzere 282 Adet Yangına müdahalede bulunmuştur. 

             Yıl içersinde meydana gelen Yangın Olaylarında Tahmini olarak tespit edilen Maddi 

Zarar 3.980,000 TL. Civarındadır. 

             Teşkilatımız 2015 Yılı içersinde Resmi Daire ve Vatandaşların müracaatı üzerine 

Şehir İçme suyunda zaman zaman meydana gelen Su Arızaları nedeni ile İtfaiye Arazözleri ile 

386 Arazöz Su dağıtımı yapılmıştır. 

            Ayrıca Cadde-Park Yol Sulama ve Yıkama hizmetleri için ise 760 Arazöz Su 

harcaması yapılmıştır. 

            Belediye hudutları dahilinde Vatandaşların müracaatı üzerine 174 Adet İşyerinin 

Kontrolleri yapılarak Faaliyet ve Açılışları için Tetkik Raporu düzenlenmiştir. 

            Müdürlüğümüze ait hala hazırda 2 Adet Arazöz mevcuttur. Bu Arazözlerden 57 AH 

016 plakalı Araç 2004 Model Ford-Cargo 24 Metreye açılır Hidrolik Merdivenli, diğer Araç 

57 AF 533 Plakalı 1990 Model Ford-Cargo olup, 57 AF 533 Plakalı Aracın merdiveni arızalı 

olduğundan dolayı üzerinden attırılıp merdivensiz arazöz olarak tekrar faaliyete geçirilmiştir.  

 

     PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 Atatürk parkındaki zakkum çalıları budandı ve budamadan çıkan dallardan çelik 

alınarak serada dikimi yapıldı. 

 Gelincik yolu dolmuş güzergahında araç geçişine engel olan dallar budandı. 

 Serada zakkum çelikleri için torbalara toprak dolduruldu. 

 Tersane mevkii şehitler çeşmesi karşısındaki tuvaletin çevresinde düzenleme yapıldı. 

 Stat mevkii deniz kenarında yapılan fidanlık için direk çukurları açıldı. 

 Atatürk parkı deniz kenarında dalganın etkisiyle orta kısımdaki yayılmış toprak 

toplanarak temizlendi. 

 Eski otogar ve Dyojen parkında eksik çiçekler tamamlandı ve fidan dipleri çapalandı.  

 Uğur Mumcu meydanında ve hükümet meydanında güller budandı ve dipleri 

çapalandı. 

 Sahil yolunda gül çeliklerinin dikimi yapıldı. 

 Zafer blokları yanındaki fidanlıklarımızda imar değişikliği nedeniyle direkler ve teller 

yeni sınırlara göre söküldü ve bir kısmı kırılmış olanların yerlerine dikildi kalanlarda 

stat mevkiinde yapılacak fidanlıkta değerlendirilme üzere fidanlığa taşındı. 

 Atatürk parkında yüksek olan palmiyeler itfaiye yardımı ile budandı. 

 Uğur Mumcu meydanında sulama yapıldı. 

 Stat mevkiinde yapılacak olan fidanlığın çevresine beton direkler dikildi. 

 Adliye binası arkasında çöp bidonları monte edildi. 

 Atatürk parkında sahil kenarında ve Karakum sahil yolunda dalgaların çıkarttığı 

kumlar, taşlar ve yosunlar toplandı. 

 Eski Karayolları blokları altındaki çocuk parkımızda kırılan bank tamir edildi ve 

çevreye zarar veren dallar budandı. 

 Anadolu Öğretmen Lisesi bahçesinde fidan çukuru açımına yardımcı olundu. 

 Atatürk parkında ve sahil yolunda gül dipleri çapalandı. 

 Elektrik direklerinde bulunan sardunyalar budandı. 

 Müdürlüğümüz hizmet binası içerisinde boya yapım işine yardımcı olundu. 

 Zafer Bloklarında yanındaki fidanlığın giriş kapısı tamir edildi. 

 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenleme yapıldı. 

 Zeytinlik su deposunda çim biçimi ve diken temizliği yapıldı. 

 Çiçeklere ve güllere besleyici ve büyütücü gübre atıldı. 

 

 

 



 Noktada, Aşiyan fidanlığında, Atatürk parkında ve Sahil yolunda fidan dipleri 

çapalandı. 

 Tersane mevkiinde MOBESA kamerasının görüşünü engelleyen dallar budandı. 

 Destek hizmetleri müdürlüğü çevresinde fidan dikimi yapıldı. 

 Şahin tepesi su deposunda ve Paşa Tabyaları üstündeki fidanlıkta fidan dikimi yapıldı. 

 Şehitler çeşmesi çevresinde, tersane tuvalet önünde ve uğur mumcu meydanında 

kuruyan ve bozulan çimlerin yerlerine rulo çim yapıldı. 

 İncedayı çocuk oyun alanı ve parkında yaban otu temizliği yapıldı ve yürüyüş 

yolundan çıkan otlar kazındı. 

 Balatlar kilisesi yanı çocuk oyun alanımızda salıncağın altında eksilen toprak 

tamamlandı. 

 Yol Açım çalışmalarına engel olan zeytin fidanları sökülerek Aşiyan parkında uygun 

görülen alanlara dikildi. 

 Gelincik mahallesinde kanalizasyon hattını tıkayan ağaç kökleri temizlendi. 

 Aşiyan fidanlığında yıkılan direkler düzeltildi ve açılan tel örgüler yeniden kapatıldı.  

 Mehmet Akif ERSOY ilköğretim okulu bahçesinde çapa yapıldı. 

 Stat çocuk parkında çocuk oyun alanı ve basketbol sahasını ayıran çit alanında ve 

fidanlığın çevresinde tel örgü çekildi. 

 Destek hizmetleri müdürlüğü önündeki yeşil alanda rulo çim uygulaması için çapa 

yapıldı ve rulo çim uygulaması yapıldı. 

 Vakıfbank yanındaki yeşil alan düzenlendi. 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü önünde yapılan rulo çim silindirlendi, gübreleme 

çalışmaları yapıldı ve sulandı. 

 Özel İdare karşısındaki sağlık ocağının önünde toprak alan çapalanarak tesviye edildi, 

rulo çim uygulaması yapıldı, silindirleme ve sulama yapıldı. 

 Sahil yolunda gül dipleri çapalandı. 

 Stat çocuk parkındaki oyun aletleri sökülerek tamir edilmek üzere Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne taşındı. 

 Atatürk parkında, sahil yolunda ve meydanlarda bulunan güller ilaçlandı. 

 Aşiyan fidanlığında değişen sınırlar sonrasında direk dikimi için çukur açıldı. 

 Hükümet meydanında gül dipleri çapalandı ve ilaçlandı. 

 Uğur Mumcu meydanında güllerin çevresine koruma amaçlı tel çekildi. 

 Sahil yolunda sökülmüş ve denize atılmış çöp bidonları çıkartılarak yerlerine monte 

edildi. 

 Sokak etkinliği için Saksı, fidan ve toprak ayarlandı, etkinlik alanına getirilerek dikimi 

yapıldı. 

 Eski otogar önünde eksilen alacalı taflanların yerlerine yenileri dikildi. 

 Atatürk parkında sulama sistemi tamir edildi. 

 Stat fidanlığında fidan çukuru açıldı. 

 Stat çocuk parkında yeni oyun aletleri kuruldu. 

 Şehir kulübü önündeki ağaçların etrafına emprenye ahşaplar döşendi. 

 Atatürk parkında kurumuş olan ladin ağaçları kesildi. 

 Aşiyan parkında arızalı gondol tamir edildi. 

 Karakum yolunda kurumuş olan ağaçlar söküldü. 

 Atatürk parkında ve Sahil yolu yürüyüş yolunda sokak hayvanları için su kapları 

konuldu. 

 Kale girişinde budama yapıldı ve toprak çapalandı. 

 Cumhuriyet okulu karşısındaki ve Gazi okulu arkasındaki çocuk parklarımızın 

zeminine kauçuk kaplama döşendi. 

 Parklarda ve meydanlardaki güller ilaçlandı. 

 Şehitler çeşmesinde, Eski otogar ve diyojen parkında kışlık çiçekler sökülerek yazlık 

çiçekler dikildi. 

 

 

 

 



 

 Atatürk parkında, sahil yolunda ve meydanlardaki yeşil alanlarda düzenli olarak 

sulama yapıldı. 

 Uğur Mumcu meydanında gövdesi içten oyulan ağacın oyuk kısmı beton ile 

dolduruldu. 

 Dyojen parkında çöp bidonu monte edildi. 

 Korucuk mezarlığına bank konuldu. 

 Uğur Mumcu meydanında, Atatürk parkında ve sahil yolunda eksik olan yerlere gül 

dikimi yapıldı ve güllerin dipleri çapalandı. 

 Kale girişindeki dar alana çim ekildi. 

 Sahil yoluna dikilen fidanların dibi çapalandı ve fidanların dibine su çanağı yapıldı.  

 Tamir edilen çocuk oyun aletleri Osmaniye ve Abalı ilkokullarına taşındı. 

 Fatih ilkokulu, sahil yolu, Atatürk parkında kuruyan fidanların yerine yenileri dikildi. 

 Yeni bankların parklara dağılımı ve zemine monteleri yapıldı. 

 Atatürk parkında, Karakum yolunda, Sebaattin Ali sokakta, Stat, aşiyan ve Atakan 

yokuşunda ki çocuk parklarında yeni çöp kovaları monte edildi. 

 Diyojen parkında sulama sistemi yapıldı. 

 Stat çocuk parkının zemini çapa makinesi ile çapalanarak yumuşatıldı. 

 Atatürk parkı yürüyüş yolu, Barış Manço parkı ve Sahil yolundaki çocuk parkı 

yıkandı. 

 Kefevi camiine iki bank götürüldü. 

 Belediye hizmet binası önüne bodur gül dikildi. 

 Atatürk parkındaki çeşmenin yıkımı için çatıdaki kiremitler toplandı ve çeşmenin 

yıkılarak bulunduğu alan temizlendi. 

 Atatürk parkında Palmiye ağaçları budandı. 

 Gelincik Mahallesi Güzelyalı villaları yanında spor aleti yapılacak yeşil alandaki 

dikenler kesilerek temizlendi. Alan greyder ile tesviye edildi. 

 Kumsal otel karşısında yol kenarında kalan yeşil alana toprak taşındı, tesviye edildi ve 

fidan dikildi. 

 Atatürk parkında kuru havuz yapımı için zemin hazırlıkları yapıldı. 

 Kaleyazısı kavşağındaki zakkumlar çeşme yapılacağı için söküldü ve karakum yoluna 

dikildi. 

 Karakum yolundaki spor aletlerinden kırılmış olan tamir edildi ve yerine monte edildi.  

 Atlas yapı Koop. Yanında çocuk parkında kanalizasyon hattı yapımına engel olan 

oyun aletleri söküldü. 

 Atatürk parkında vatandaşlar tarafından kırılan kamelyalar söküldü. 

 Çukurbağ mezarlığında ağaç kesimi yapıldı. 

 100. Yıl parkında ve Hükümet meydanında tören alanlarında düzenlemeler yapıldı. 

 Osmaniye İlköğretim Okulu bahçesine Stat çocuk parkından çıkan çocuk oyun aletleri 

monte edildi. 

 Abalı köyünde okul bahçesine Korucuk parkından çıkan çocuk oyun aletleri monte 

edildi. 

 Kuru havuz yapımı için gelen malzemeler alana indirildi. 

 Kuru havuz yapımına başlandı. 

 Belediye Hizmet binası girişindeki kuruyan pitosporum söküldü ve yerine yenisi 

dikildi. 

 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde tören için mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.  

 Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde ligustrum çalıları budandı. 

 Kiraztepe mevkii Korucuk 12. Sokakta yapılacak olan fidanlık için alan temizliği 

yapıldı. 

 Kiraztepe mevkii Korucuk 12. Sokakta yapılacak olan fidanlık için direk çukurları 

açıldı, direkler dikildi ve örgü tel bağlandı. 

 Atatürk parkında zemin döşeme çalışmalarına yardımcı olundu. 

 

 

 



 

 Yoğun yağış nedeniyle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olundu. 

 İncedayı çocuk parkındaki çocuk oyun aletleri söküldü, tamirhaneye taşındı ve yeni 

oyun grubu kuruldu. 

 İncedayı çocuk parkında yeni banklar monte edildi. 

 Atatürk caddesindeki aydınlatma direklerinin yerleri değişeceği için saksılar seraya 

taşındı. 

 Adliye lojmanlara gidilerek çocuk oyun alanı yapılacak yerin incelemesi yapıldı. 

 Lala köyü ilkokulu bahçesinde çocuk oyun grubu kurulumu yapıldı. 

 Kiraz tepe mevkiindeki yapılacak olan spor aletlerinin ankrajları yapıldı ve beton 

atıldı. 

 İstiklal ilköğretim okuluna 3, Kiraztepe mevkiindeki spor aletlerine 2 adet bank 

konuldu. 

 Atatürk parkında zemin döşeme işine engel olan betonlar kırılarak kaldırıldı. 

 29 Ekim Törenleri için alan hazırlıkları yapıldı. 

 Atatürk parkında betonu kırılan oturma alanlarına toprak taşındı ve tesviye edildi. 

 Alaaddin Camiinden 5 adet bank alındı. Fatih ilkokulu önündeki kaldırımda bulunan 

top akasyalara kazık çakılarak sabitlendi. 

 TOKİ konutları çocuk oyun parkında kırık olan salıncaklar yenisiyle değiştirildi. 

 Mezarlıkta fidan dikimi yapıldı. 

 Atatürk parkındaki spor aletlerinin tamiri yapıldı. 

 Adliye lojmanlarına park kurulumu ve düzenlemesi yapıldı. 

 Atatürk parkında havuz etrafında kırılan taşlar toplandı ve atıldı. 

 Seranın genel temizliği yapıldı. 

 Sakarya Caddesi’nde aydınlatma direklerindeki saksılar sökülerek indirildi. 

 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önündeki çocuk parkı söküldü. 

 Atatürk parkındaki amforanın etrafı düzenlendi. 

 Atatürk parkında toprak düzenlemesi ve çim döşemesi yapıldı. 

 Parklarımızda ve meydanlarımızda mevsimlik çiçeklerin arasından çıkan yaban otları 

temizlenerek bakımları yapıldı. 

 Birimimize ait araç ve gereçlerin onarımı yapıldı. 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 Müdürlüğümüzün 2015 yılı içinde 1 Müdür 6 Memur ve 5 işçi ile gerçekleştirmiş 

olduğu çalışmalar. 

 Memur Sicil Memurluğunca Kurum içi Kurumlar arası 757 adet İşçi Sicil 

Memurluğunca 313 adet, Bordro Servisince 159 adet çeşitli yazışmalar yapılmıştır. 

 Memur Sicil Servisince başka kurumdan belediyemize 3 nakil gelen, 5 emeklilik 

işlemi yapılmıştır. 

 Memur Sicil Servisince Ortaöğretim ve Üniversite bazında 34 öğrenciye 

kurumumuzda staj yaptırılmıştır. 

 Seminer ve Eğitimlere kurumumuzdan uygun görülenlerin katılabilmesi için işlemleri 

yapılmış olup katılımları sağlanmıştır. 

 Memur Sicil Servisince 2015 yılı içersinde 657 sayılı DMK’ nun 125.Maddesi gereği 

2 kişiye çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. 

 Memur Sicil Servisince Kadro Cetvelleri güncellenmiş boş Kadrolarda İptal ve İhdas 

İşlemleri yapılmıştır. 

 Bordro Servisince 6 kişinin Kıdem Tazminatları hesaplanarak işlemleri yapılmıştır. 

 Bordro Servisince Maaş Bordroları, İkramiyeler ve İcra Yazışmaları, Encümen, 

Meclis, Komisyon Üyelerinin ücret bordroları ve Aylık Bildirgeler yapılmıştır. 

 



 Memur Sicil Servisince Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre ihdas edilen 

Kimyager Kadrosuna Tam Zamanlı,  Avukatlık Kadrosuna kısmi zamanlı sözleşmeli 

personel alınarak sözleşmesi hazırlanıp, İçişleri Bakanlığına gerekli yazışmalar 

yapılarak personel istihdam edilmiştir. 

 Memur Sicil Servisince Memurun Giyim Yardımları ve Yan Ödemeleri, Terfi 

İşlemleri ve Hizmet İçi Eğitim Programları Hazırlanarak gerekli işlemleri yapılmıştır. 

 Memur Sicil Servisince Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına tüm 

memur personelin girişleri yapılarak yeni bilgileri güncellenmektedir. 

 Memur Sicil ve İşçi Sicil Servislerince gelen iş başvurularına cevap yazıldı.  

 Sigorta Sicil Memurluğunca fiili hizmet yılını doldurması nedeniyle kendi talepleri 

doğrultusunda 5, 1 kişinin de ölümü nedeniyle toplam 6 kişinin emeklilik işlemleri 

yapılmıştır. 

 Sigorta Sicil Memurluğunca 2015 yılında Disiplin Kurulu gereğince 13 kişiye çeşitli 

cezalar verilmiştir. 

 Sigorta Sicil Memurluğunca 2015 yılında 1 işçinin kadrosunun askıda olması 

nedeniyle tekrar işe başlatılarak işlemleri yapılmıştır. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 2015 yılı içersinde 79 memur,2 sözleşmeli, 

206 kadrolu işçi, 7 geçici işçi olmak üzere toplam 294 personel ile hizmet vermiştir. 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 Belediye ve Birim Müdürlüklerinin çalışmaları Fotoğraflanarak ve Kamera Kayıtları 

yapılarak arşivlenmiştir. 

  Belediyemiz ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan tüm haberler her gün başkanlık 

makamı ve ilgili müdürlüklere, birimlere iletilmiştir. 

  Belediyemiz faaliyetlerini anlatan dergi, gazete, CD vb. dokümanlar hazırlanarak 

gerekli görülen yerlere ve halkımıza dağıtılmıştır. 

  Belediyemizin yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili haberler belediyemiz web 

sitesi www.sinop.bel.tr adresinde yayınlanmak üzere ilgili birime teslim edilmiştir. 

 Vatandaşların istek ve şikâyetleri ilgili birimlere iletilerek sonuçlarından 

vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. 

  Vatandaşlarımızın BİMER ve bilgi edinme talepleri ilgili birimlere iletilerek gelen 

sonuçlardan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılmıştır. 

  Belediyemiz çalışmaları sırasında ve çeşitli nedenlerle belediyemizi ziyaret eden 

misafirlerin fotoğrafları çekilmiş ve kendilerine ulaştırılmıştır. 

  Önemli gün ve bayramlarımızda düzenlenen organizasyonlarda valiliğimizce 

tarafımıza resmi yazılı evrakla gönderilen görevlendirmeler eksiksiz olarak yerine 

getirmiştir. 

  Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının halka duyurulması gereken ilan 

ve anonsları belediyemiz hoparlöründen halkımıza duyurulmuştur. 

  Her ay düzenli olarak yapılan belediye meclis toplantılarının kamera kayıtları 

yapılmış ve arşivlenerek isteyen meclis üyelerimize 1’er adet verilmiştir. 

  Belediye Başkanımızın Belediye hizmetleri ve ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak 

için katıldığı yerel ve ulusal televizyon programlarının kayıtları alınmış ve 

arşivlenmiştir. 

  İnternet ortamında özel bir paylaşım sitesinde sayfa açılarak halkın katılımı 

sağlanmış görüş öneri ve isteklerinin tarafımıza ulaştırılması kolaylaştırılmış ayrıca 

belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtım reklâm ve duyuruları bu sayfa üzerinden 

yapılmaktadır. 



 

 

 

    KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

1- Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetleri ilgili birimlere ileterek sonuçlarından 

vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. 

2- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli kırtasiye, giyim, gıda, yakacak vb. 

yardımların dağıtımı yapıldı. 

3- Ayda Bir  Gün sokak Bizim Etkinliği kapsamında ayda bir gün bir mahallede 

sokak etkinli düzenlendi.  

4- İlimizde düzenlenen Doğada Görüntü Avcılığı Fotoğraf yarışmasına destek verildi 

5- Bir Bahar Akşamı Şiir Dinletisi düzenlendi 

6- Ramazan ayı süresince eski ramazanları yaşatmak amacıyla kuka, Hacivat – 

Karagöz tiyatro gösterilerinin yer aldığı ramazan geceleri düzenlendi. 

7- Anneleri gezdiriyoruz etkinliğimiz kapsamında ilimizin gezilecek görülecek 

yerlerini görmemiş annelerimiz için gezi düzenlendi. 

8- Belediyemiz ve Eti Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile ilimiz ilköğretim öğrencilerine 

ücretsiz tiyatro gösterileri yapıldı.  

9- Açık hava sinema sinema günleri düzenlendi 

10- Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza iftar yemeği organizasyonu yapıldı.  

11- Okan Üniversitesi Peysaj Bölümünün ilimizde düzenlediği sergiye destek verildi. 

12- Robert Koleji ve belediyemizin destekleriyle ilimiz ilköğretim okulu öğrencilerine 

çeşitli etkinlikler düzenlendi 

13- Vatandaşlarımızın cenaze işlemleri ücretsiz olarak takibi yapılıp gerekli araçların 

temini için ilgili birimler bilgi verildi. 

14- İlimizin tanıtımını yapmak üzere çeşitli fuar ve tanıtım etkinliklerine gidilerek 

ilimizin tanıtımı yapıldı. 

15- Bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımız tespit edilerek, evlerinde ziyaret edildi, 

çeşitli talepleri karşılanmaya çalışıldı. 

16- Belediyemiz tarafından gelenek görenek – örf – adetlerimiz kapsamsında aşure 

ayında aşure dağıtımı ve kandil günü dolayısıyla vatandaşlarımıza kandil simidi 

dağıtımı yapıldı.       

17- Belediye kupası yelken yarışları düzenlendi.  

18- Fotoğrafçılık kursu açılarak kursa katılmak isteyenlerin başvuruları alındı. 

19-  İlimizde yeni doğan bebekler ziyaret edilip hediyeleri bırakıldı. 

20- Sahillerimizin ve mahallelerimizin temizlenmesi için çeşitli temizlik kampanyaları 

düzenlendi.   

21- İlimizde Pro Beach plaj voleybolu şampiyonasına destek verildi. 

22- Yeni yılda çocuklarımıza hediye vermek amacıyla bir dilekte sen tut etkinliği 

düzenlenerek çocuklarımıza hediye dağıtımı yapıldı.   

 

 

 

 

 



 

 

Konservatuar Şefliği Çalışmaları 

  Sinop Belediye Konservatuarımız THM, TSM ve BATI Müziği 

Bölümleri, Çocuk koroları, THM ve TSM yetişkinler koroları  kış ve yaz dönemi 

enstrüman ve karikatür kursları  

Bölümlerimizde öğrenci durumu: 

TSM bölümü:   32 öğrenci 

THM bölümü:   28 öğrenci 

Batı müziği böl.: 21 öğrenci 

TSM çocuk korosu:  32 öğrenci        

THM büyükler korosu:39 

TSM büyükler korosu:54 

Drama:   22 

TOPLAM:   228 öğrenci 

  2015 Yılı Konser Etkinlikleri; 

1. 30 Ocak 2015 Halk Eğitim Merkezi Salonunda Türk Sanat Müziği Konseri 

2. 28 Mart 2015 Halk Eğitim Merkezi Salonunda Türk Halk Müziği Konseri 

3. 14 Nisan 2015 Halk Eğitim Merkezi Salonunda Gençlik ve Çocuk Korosu 

Konseri 

4. 15 Nisan 2015 Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi 

Salonunda Türk Halk Müziği Konseri 

5. 26 Mayıs 2015 Halk Eğitim Merkezi Salonunda Türk Sanat Müziği Konseri 

6. Bektaşağa Şenlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri 

7. 18 Mayıs 2015 Türk Halk Müziği açık hava konseri 

8. Ramazan Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği ve ürk Sanat Müziği 

konseri 

 

      ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 Özel Kalem Müdürlüğümüz norm kadro ilke ve standartlarında ilişkin esasların 

yürürlüğe konulmasının ardından, 3 Resmi Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı 

Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü Nikah Memurluğu ve Bilgi İşlem Servisinden 

oluşmaktadır. Müdürlüğümüz, 3 Başkan Yardımcısı, 2 sekreter, 1 Özel Kalem Müdürü 

ve 1 işçi ile hizmet vermektedir. 

 Nikâh memurluğumuza başvuran 334 çift in nikah için evrakları düzenlenmiş 

nikahları kıyılmış ve ayrıca 14 çiftimize evlenme izin belgesi düzenlenmiştir. 

 Günlük 40 ile 45 ziyaretçi ortalaması ile yıl bazında 15 bin vatandaşımızın Belediye 

Başkanı ile birebir görüşmesi sağlanmıştır. Başkanlık makamına gelen 

vatandaşlarımızın dilek ve temennileri başkanlığa aktarılmıştır. 

 İlimizi ziyarete gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve heyetler ağırlanmış, 

birimler arası koordinasyonu sağlama çalışmaları sürdürülmüştür.  

 

 



 

 Başkanlık makamının protokol karşılama, ağırlama, özel heyetlerle yapılacak 

temasların ayarlanması, randevuların ve toplantıların düzenlenmesi, evrakların takibi, 

tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetteki yazışmaların yürütülmesi sağlanmıştır. 

 Belediye Başkanının resmi ve özel temasları düzenlenmiştir. 

 Makama sunulması istenen veya gerekli olan yazı, dosya ve dokümanlar iş bölümüne 

göre başkan, başkan yardımcıları veya vekillerine sunulmuş, imzalanan havale edilen 

veya işi bitenler ile ilgili yerlere ve kişilere gönderilmiştir. 

 Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve diğer heyetler 

ağırlanmıştır. 

 Makam ve müdürlüklerle doğrudan ilgili konulardaki Türkçe veya yabancı dil ile 

yapılacak yazışmalara ait metinlerin hazırlanması, kayıt izleme, dosyalama işleriyle 

tercüme işlemleri yürütülmüştür. 

 Başkanlığın veya başkan yardımcılarının, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyette olan 

yazışmaları yürütülmüştür. 

 Başkanlıkça talep edilen veya başkanlığa sunulacak konularla ilgili müdürlüklerce 

verilmesi zorunlu veya yararlı görülen tamamlayıcı bilgi ve dokümanlar sağlanmış, bu 

konularda gerekli derleme, araştırma ve incelemeler yapılmış veya ilgili birim 

müdürlüklerine yaptırılmıştır. 

 Başkanlıkça verilen sözlü veya yazılı emir, tavsiye ve bilgiler ilgililere duyurulmuştur. 

 Başkan, Başkan Vekili, Meclis Üyeleri, Başkan yardımcıları ve diğer personelin 

belediye işlerine ilişkin olarak yapacakları yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için gerekli  

ulaşım hizmetleri sağlanmıştır.  

 Başkanlığa ulaşacak her türlü dilek şikayet ve öneri konuları izlenmiş ve sonucundan 

ilgililere en kısa zamanda bilgi verilmiştir. Başkanlığın çalışma alanlarına giren 

konuların gerektirdiği her türlü afiş, broşür, duyuru pankart ve baskı işlemlerinin ilgili 

birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

 Yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların ve heyetlerin yeme, içme barınma 

ulaşım ve ağırlamaları sağlanmıştır. 

 

     DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

1) Yeni Destek Hizmetleri Tesisinin çevre düzenleme ve sınır genişletme işleri 

gerçekleştirildi. 

2) Yeni Destek Hizmetleri Tesisindeki biriken hurdalar ilgili yasa ve yönetmelik gereği 

MKE Hurda İşletmesine teslim edilmiş ve gelir olarak kaydettirilmiştir. 

3) Belediyemizin ihtiyacı olan akaryakıt, ihale yapılarak karşılanmıştır. 

4) Belediyemizin ihtiyacı olan işgücü ihtiyacı hizmet alımı ihalesi yapılarak 

karşılanmıştır. 

5) Belediye Başkanlığınca Yönetim Bilgi Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi, Su 

Tahakkuk Uygulama Yazılımı, Veri Tabanı ve Uygulama Hizmetlerinin yıllık bakım 

sözleşmeleri  gerçekleştirilmiştir. 

6) Plaj Voleybol Turnuvasında ulaşım ve teknik açıdan destek verilmiştir. 

 

 



 

7) Doğal afet ve diğer olağan üstü hallerde Bölge Koordinasyon ve Yönetim Gruplarının 

planlarına personel ve ekipman bazında katılım sağlanmıştır.  

8) Ayda Bir Sokak Bizim Etkinliklerine Destek Verilmiştir. 

9) Meşedağı mevkinde bulunan Katı Atık tesisinde gerek işgücü gerekse teknik açıdan 

araç ve ekipmanlar ile destek verilmiştir. 

10) Asfalt planti kurulumu ve çevre düzenleme işleri gerçekleştirilmiştir. 

11) 2 Ad. Kamyonet, 1Ad. Kamyon, 1Ad. Tanker ve 1 Ad. Cenaze Nakil aracı araç 

parkına eklenmiştir. 

12) Yol süpürme aracının genel revizyonu ve bakım, onarımı servis yerine kadememizde 

çok daha ekonomik olarak gerçekleştirilmiştir. 

13) Su Tankerinin bakım onarımı ve üst yapı revizyonu kadememizde çok daha ekonomik 

olarak gerçekleştirilmiştir. 

14) Çöp kamyonlarının üstyapılarının bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. 

15) 1 Ad. Kamyon kasası ve 1 Ad. Traktör römorku imalatı gerçekleştirilmiştir. 

16) Asfalt planti kızgın yağ jenaratörü üstü çatı yapımı gerçekleştirilmiştir. 

17) Fen İşleri ile koordineli yol yapım ve açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

18) Kadememizin üç bölüme ayrılması profiller ile destekli trapez saclar vasıtası ile 

gerçekleştirilmiştir. 

19) Bakım onarım işlerini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile kademeye 5 Ton 

kapasiteli monoray alınmış , kurulmuş ve kullanmaya başlanılmıştır. 

20) Kaynak makinelerinin arızaları ve genel revizyonları yaptırıldı. 

21) Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere muhtelif alet ve ekipmanlar satın alındı. 

22) Alan genişlemesine ve asfalt plantinin kurulumuna bağlı olarak mevcut güvenlik 

kameralarının yerleri değiştirildi. 

23) Meşedağındaki küçük kantar destek hizmetleri sahasına kuruldu. 

24) Elektronik ortam yazışmaları ve elektronik imzalı e-posta konularında 

müdürlüğümüzde biri asil, diğeri yedek olmak üzere 2 personel görevlendirilmiş ve 

bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanmıştır. 

25) İş kazalarını önlemek ve minimize etmek amacı ile farklı zamanlarda personel ve 

ekipman bazında kontroller ve uyarılar yapılmıştır. 

26) Mevcut makine parkı ve personel ile kendi içimizdeki müdürlüklere ve diğer 

kurumlara ayrıca destek hizmetleri verdik. 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA 

NO 
FALİYET TANIMI MİKTAR 

1 
Peryodik ve Arizi Olarak  Araç ve Ekipmanlara 

Mekanik ve Elektriksel Müdahale Sayısı 
820 Ad. 

2 
Şasi ,Kaporta, Boya, Müdahalesi Yapılan Araç ve 

Ekipman Sayısı 
98 Ad. 

3 
Mücavir Alan İçin Toplu Taşıma Dolmuş Durağı 

İmalat Sayısı 
20 Ad. 

4 
Mücavir Alan İçin  Toplu Taşıma Dolmuş Durağı 

Temizlik/Boyama/Onarım 
25 Ad. 

5 Mücavir Alan İçin  Bank İmalatı ve Onarım Sayısı 120 Ad. 

6 Mücavir Alan İçin  Yağmur Mazgal İmalatı 300 m. 

7 Mücavir Alan İçin Korkuluk İmalatı 485 m. 

8 Mücavir Alan İçin Kapı İmalat sayısı 8 Ad. 

9 
Mücavir Alan İçin Yol Dubave Hız Kesici 

Sökme/Takma Sayısı 
800 Ad. 

10 
Mücavir Alan İçin Uyarı Levha İmalat/Bakım ve 

Onarım Sayısı 
60 Ad. 

11 Mücavir Alan İçin Çöp Konteyner Bakım ve Onarımı 500 Ad. 

12 Mücavir Alan İçin Kül Bidonu İmalat Sayısı 260 Ad. 

13 Mücavir Alan İçin Yeraltı Çöp Konteyner Bakım Sayısı 15 Ad. 

14 Mücavir Alan İçin Yol Emniyet Bariyeri Koyulması 300 m 

15 
Mücavir Alan İçin Çocuk Parkı Bakım ve Onarımı 

Yapılan Yer Sayısı 
12 Ad. 

  

 

 

 

 



ARAÇ TANITIM TABLOSU 

SIRA 

NO 
Plaka Nr 

Model 

Nr 
Marka/Tip Üstyapı 

1 57 AK 001 2006 Volvo /S80 Makam Arç. 

2 57 AS 001 2015 Audi A6 Makam Arç. 

3 57 KD 872 2011 
Fiat Fiorino1.3 

DYNAMIC 
Hizm.Aracı 

4 57 AC 990 2007 Peugeot Hizm.Aracı 

5 57 KA 511 2006 Fiat/Albia Hizm.Aracı 

6 57 AC 002 1991 Fiat/Doğan Hizm.Aracı 

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ       

7 57 AL 900 2006 Fiat/Doblo Zabıta Aracı 

  İTFAİYE MÜDÜRLÜGÜ       

8 57 AH 016 2005 Ford Cargo İtfaiye Arç. 

9 57 AF 533 1990 Ford Cargo İtfaiye Arç. 

  SU VE KANALİZASYON MÜD.       

10 57 KC 998 2011 Ford Cargo 2532(6x2) Kom.Knl.Temzl. 

11 57 KE165 2011 
Ford Transit 

(Kamyonet) 
Su kanl. Hizm arç. 

12 57 AV 632 2006 Fiat /Doblo Su.tahkuk(Hizmet aracı) 

13 57 AP 478 2000 Ford-Transit Minibüs (Kamyonet) 

14 57 AS 923 1993 Ford/Cargo-2014 Kom.Knl.Temzl. 

15 57 AH 629 1991 Magurus Minibüs (Kamyonet) 

16 57 AB 722 2001 Magurus Minibüs (Kamyonet) 

17 57 KA 978 2007 Motorsiklet Açma/Kapama İşleri 

18 57 SİN BEL 2012 007 2013 
HİDROMEK HMK 

102B 
Kazıyıcı Kepçe 

  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

19 57 AR 364 1993 Fatih Malzeme Sevk Kamyonu 

20 57 AR 363 1993 Magurus Hizmet Aracı 

21 57 AV 664 1984 Fiat 50Nc  
Destek 

Hizmetleri(Kurtarıcı) 



22 57 AL 896 1982 Mercedes Benz Otobüs 

23 57 SİN BEL 2012 005 1983 Bomag Vibrasy. Toprak Silindiri 

24 57AG679 2015 
Mercedes Axor 2529K 

Kamyon 
Damperli Kamyon 

25 57AG690 2015 Ford Kamyonet Ksalı Kamyonet 

26 57AG691 2015 Ford Kamyonet Ksalı Kamyonet 

 27 57AG438 1996 
Mercedes  

2521Kamyon 
 Su Tankeri 

  PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜGÜ       

28 57 AL 707 2006 Fiat Ducato Pikap 

 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ       

29 57 SİN BEL 2012 002 2011 
HİDROMEK HMK 

102B 
Kazıyıcı Kepçe 

30 57 AB 248 2010 Ford Transit  Cenaze Nakil Aracı 

31 57 SİN BEL 2012 006 1999 HİDROMEK  101B Beko (Kazıyıcı) 

32 57 AN 594 1992 Fatih Bmc Damperli Kamyon 

33 57 AK 734 1991 Dodge Damperli Kamyon 

34 57 AP 350 1992 Magurus Münübüs Panelvan 

35 57 SİN BEL 2012 003 1987 Catarpiller 120 G/87V Greyder 

36 57 AR 376 1986 Ford Transit  Cenaze Taşıma/Sac k) 

37 57 AR 101 1985 Fiat 50 Nc Çöp Topl.Arç. 

38 57 AP 415 1984 Basak Şitayer  8074 Kasalı Traktör 

39 57 AN 194 1982 Basak Şitayer  8073 Kasalı Traktör 

40 57 AN 193 1982 Basak Şitayer  8073 Kasalı Traktör 

41 57 AL 906 1982 Ford(1210) Damperli 

42 57 SİN BEL 2012 004 1977 Catarpiller  955 L Paletli Kepce 

 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ       

43 57 KE 273 2011 Ford Garco Çöp Topl.Arç. 

44 57 AR 971 2010 Ford Garco Çöp Topl.Arç. 

45 57 SNP BLD 2012 001 2007 MITSUBISHI Canter Yol Süpürme Aracı 

46 57 AU 599 2005 Ford Garco Çöp Topl.Arç. 

47 57 AU 392 1997 Fatih Bmc Çöp Topl.Arç. 



     
48 57 AT 513 1991 Magurus Münübüs Panelvan 

49 57 AD 201 1989 Massey/Fergison Kasalı Traktör 

50 57 AR 102 1985 Fiat 50 Nc Kücük Cöp.Top.Arc 

51 57 AP 405 1985 Fiat 50 Nc TıpBiAtık Toplama  

52 57 AL 541 1981 Ford(1210) Çöp Topl.Arç. 

53 57 KH 645 2013 Ford Transit Malzeme Nakli 

 

 

 

 

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A- Üstünlükler: 

1- Sinop Belediye Başkanlığı olarak 2015 yılı içerisinde kendi gelir ve öz 

kaynaklarımıza sahip çıkılarak hedef ve amaçlarımızın üstünde başarılı bir yıl 

geçirilmesi sağlanmıştır. 

2- Yeni yapılan Destek Hizmetler binası ve Garaj Amirliği hizmet binaları ile hizmet 

kalitesi artırılmıştır. 

3- İçme Suyu arıtma tesisimiz ile kentimize arıtılmış ve kesintisiz içme suyu 

sağlanmaktadır. 

4- Yer altı çöp konteynırları ile görsel ve çevre kirliliği ortadan kaldırılmış, daha 

temiz ve sağlıklı bir görüntü oluşturulmuştur. 

5- Asfalt plentimiz ile sıcak asfalt üretimi başlatılmış olup birçok sokak ve caddede  

hızlı bir şekilde asfaltlamalar yapılmaktadır.   

6- İlimiz genelinde yapılan çevre düzenlemeleri ve oyun parkları ile kişi başına düşen 

yeşil alan m2 bazında artırılmıştır. 

7- Araç parkımızdaki eski araçlar hurdaya çıkarılarak alınan yeni araçlarımızla 

hizmet kalitesi artırılmıştır. 

 

 

B- Zayıflıklar:  

 

1- Belediye gelirleri ve özkaynaklarımızın yetersiz olması nedeni ile zaman zaman 

ödeme güçlüğü çekmiştir.  

2- Belediye birimleri arasında koordinasyon eksikliğinin olması 

3- Düzenli bir arşivinin olmaması 

4- Hizmet içi eğitiminin yetersiz olması  

5- Sosyal – Kültürel tesislerin azlığı  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

1- 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinde belirtilen %30’luk personel 

giderleri oranını aşmamız sebebi ile yapılacak yeni düzenlemeler ile belediye 

gelirlerinin artırılması gerekmektedir. 

2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  

3-  Kurumsal Yapının İyileştirilmesi  

4-  Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanılması  

5-  Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi  

6-  Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi   

7- Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi   

8- Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi  

9- Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi  

10-  Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi  

11- Altyapı ve Ulaşım Ağının İyileştirilmesi  

12-  Çevre Temizlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

 

 

 

 

Hüseyin MİNOĞLU   Ayten KESKİN  Aysun ÖZSÖNMEZ 

Meclis 1. Başkan V.   Katip Üye   Katip Üye  

 

 

 

 

 


