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Millete Efendilik Yoktur,
Hizmet Vard›r.
Bu Millete Hizmet Eden O’nun Efendisi Olur.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Adalar tarihinin Bizansl›larla birlikte bafllad›¤› kabul
edilmektedir. Bizans tarihçileri, manast›rlar›n infla
edilmesiyle birlikte VIII. Yüzy›ldan itibaren
Adalar’dan bahsetmeye bafllam›fllard›r.
Bizans öncesine ait fazla bilgi bulunmamaktad›r.
Adalar, tarih boyunca sürgün yeri olarak ön plana
ç›km›flt›r. Tarih boyunca Adalar; Cin Adalar›, Çaml›
Ada, Marmara Adalar›, Keflifl Adalar›, Prens Adalar›
gibi çeflitli isimlerle an›lm›flt›r.
Yüzy›llar boyunca çok farkl› kültürleri
bar›nd›rd›¤›ndan sivil ve dini mimari örnekler
bak›m›ndan oldukça zengindir. Adalar’da iskan,
çok öncelere dayanmas›na ra¤men, en önemli geliflme
1846’da ilk buharl› vapur seferlerinin düzenlenmesi
ile bafllam›fl ve günümüze kadar gelmifltir.
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Dr. Mustafa FARSAKO⁄LU
Adalar Belediye Baflkan›

De¤erli Hemflehrilerim,
Sevgili Adal›lar ve Belediye Meclisimizin sevgili üyeleri,
Bildi¤iniz üzere 29 Mart 2009’da ülke genelinde yerel genel seçimler yap›lm›fl ve Adalar’da belediye yönetimine, Adal›lar taraf›ndan yeni bir kadro getirilmifltir. Yeni yönetim
olarak, dokuz ayl›k görev süresince, Adalar’da Anayasa ve yasalar›n verdi¤i s›n›rlar içerisinde yap›lan çal›flmalara bu raporda özet olarak yer verilmifltir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, program›m›zda da vurgulad›¤›m›z gibi, baflta Anayasam›z olmak üzere, T.C. kanunlar›na, uluslararas› hukuk ilkeleri çerçevesinde, demokratik, kat›l›mc› ve sosyal belediyecilik ilkelerine uygun bir yönetim anlay›fl› ile çal›flmalar yürütülmüfltür. Bunun en güzel örne¤i, Belediye Meclisi toplant›lar›n›n gerçek anlamda halka aç›k olarak tüm adalarda fleffaf bir flekilde yap›lmas› ve bu toplant›larda halka
da söz verilmesidir.
2009 y›l› program›, 2008 y›l›nda önceki yönetim taraf›ndan haz›rlanan bütçe çerçevesinde uygulanm›flt›r. Ancak, bütçe incelendi¤inde, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, gerçekçi olarak haz›rlanmad›¤›, Adalar’›n özellikleri ile imkan ve kabiliyetlerinin göz önüne
al›nmad›¤›, yeni kaynak yarat›lmas› için yeterli çaba harcanmad›¤› görülecektir.
Asl›nda Adalar, sahip oldu¤u de¤erlerin ve gücünün fark›na varmam›flt›r denilebilir.
Bu durumunda bir sonucu olarak Adalar Belediyesi, görev, hizmet ve sorumluluklar›n›
yerine getirmek için sürekli olarak d›fl kaynak aray›fl›nda olmufl, bu aray›fl ise her zaman
istenen sonucu vermemifltir.
Personelden asfalta, akaryak›ttan park bahçe düzenlemesine kadar hemen tüm hizmetler d›fl yard›m ve desteklerle yerine getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Belediye bütçesinin çok
büyük bir bölümü yaln›zca çöp toplama için harcanm›fl, bu konuda gerekli planlar haz›rlanarak ça¤dafl çözüm üretilememifltir.
Belediye’nin borç yükü sürekli olarak artm›fl ve 2009 y›l›nda görev devral›nd›¤›nda 25
milyon TL’n› geçmifltir. Bu rakam Belediye’nin öz gelirlerinden yaklafl›k dört kat daha
fazlad›r.
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Bu borç yüküne ra¤men, dönemde ‹BB’nin altyap› yat›r›mlar› d›fl›nda Adalar Belediyesi’nin alt ve üst yap› hizmetleri ile, yerel yönetim hizmetlerinde kayda de¤er hizmet
olmad›¤› görülmektedir. Bu olumsuzluklara ra¤men plans›z ve programs›z olarak 2008
y›l›nda, ‹ller Bankas›’ndan 6.5 milyon TL kredi talep edilerek 2009 y›l›na sari olacak flekilde kald›r›m ihalelerinin yap›ld›¤›, ancak bu kredinin Belediye’nin ödeme sorunu nedeniyle verilmedi¤i ve buna ra¤men ihale yap›larak Belediye’ye 3 milyon TL üzerinde yük
getirdi¤i bir gerçektir. Haziran 2009’da yaln›zca kald›r›m müteahhidinin hak edifli 3 milyon TL’n› aflk›n olarak Belediye’ye sunulmufltur. Bunlar›n yan› s›ra, akaryak›t, tafl›t kredisi, sendika aidat› vb birçok kalemde de basit ihmaller sonucu mahkeme karar› ile yüksek faizler ödenmek zorunda kal›nm›flt›r.
Belediye’nin ço¤unlu¤u ifllevsiz olan 49 adet tafl›nmaz›n›n tamam› hacizlidir. Bunlar›n içerisinde Belediye hizmet binas› da vard›r. 1995 y›l›nda ‹ller Bankas› Projesi ile yap›lan binan›n ruhsat›, dolay›s›yla iskan› dahi olmad›¤› gibi, deprem riskine karfl› da binada
sorunlar bulunmaktad›r. Üzerinde 21 adet haciz bulunan Belediye binas›, kay›tlara göre
arsa durumundad›r.
1984 y›l›nda 1. Derece Sit Bölgesi olarak ilan edilen Adalar’da, o zamanki yasa emri
uyar›nca bir y›l içerisinde haz›rlanmas› zorunlu olan koruma amaçl› imar plan›n›n 2009
y›l›na gelindi¤inde bile haz›rlanmam›fl oldu¤u görülmüfltür.
Çok özel ve titizlikle korunmas› gereken bir dünya miras› olan Adalar’›n tüm yasal ve
yönetsel düzenlemelere ra¤men korunmas›nda baflar›l› olunamad›¤›, 693 adet kaçak yap› için Belediyece y›k›m kararlar› verildi¤i, ancak hiçbir kaçak yap›n›n y›k›lmad›¤› görülmüfltür. Bu arada Adal›lar için adeta çirkinlik abidesi durumunda olan Büyükada’daki
Atatürk Meydan›’nda bulunan anfitiyatro, Lido binas›n›n bir bölümü ve iki adet y›k›lmak
üzere olan bina ile K›nal›ada’da bulunan 12 adet kaçak TV anteninden sekiz adedi 2009
y›l› içerisinde y›k›lm›flt›r. Yine bu süreçte tüm Adalar’da ilkel durumda ve insan haysiyetiyle ba¤daflmayan, baz›lar›nda insanlar›n oturdu¤u 70’i aflk›n gecekonduda y›k›lm›flt›r.
Yeni yönetim olarak, geriye bakmadan ancak geçmiflte yap›lan yanl›fl uygulamalardan ders alarak, büyük Atatürk’ün ilkeleri do¤rultusunda Adalar’› ça¤dafl Türkiye’nin
dünyaya sundu¤u vitrini yapma ve Adal›lara yerel hizmetleri, etkin, verimli, ucuz ve
do¤ru bir flekilde sunmaya odakland›k.
Öncelikle bir kurumun en de¤erli unsuru ve varl›¤› olan çal›flmalar›m›z›n e¤itimiyle
ifle bafllad›k. Belediye Meclisi kararlar›m›z incelendi¤inde görülece¤i gibi her örgütsel yap› için zorunlu olan planlama çal›flmalar› ile yap›lmas› gereken acil ifller gündeme al›nd›. 1/1000’lik planlar›n yap›lmas›, Tarihi Kentler Birli¤i’ne üyelik, yerel hizmetleri sunmak için uygun tafl›nmaza sahip olmayan Belediyeye hazineden, ‹BB’nden ve ‹l Özel ‹daresi’nden tafl›nmaz tahsisi gibi konularda kararlar al›nd› ve ilgili mercilere iletildi. Bunlar›n bir k›sm›nda baflar› da sa¤land›. Adeta bir üçüncü dünya ülkesi kasabas› görünüm-
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de olan Adalar›m›z›n baflta ön görünümü, meydanlar›n›n düzenlenmesi ve sokak iyilefltirmeleri olmak üzere birçok konuda befl üniversiteyle ve on adet meslek kuruluflu ile iflbirli¤i yap›larak çeflitli projeler üretildi. Bu arada ‹BB’nce iki y›ld›r üzerinde çal›fl›lan
1/5000’lik koruma amaçl› naz›m imar plan›, ‹BB Meclisi’nin gündemine getirilmifl olup
halen komisyondad›r. Bu ay içerisinde Meclis’te görüflülmesi beklenmektedir.
Adalar’›n en önemli sorunu olarak belirlenen sa¤l›k konusunda öncelikle, Büyükada’da 1 No’lu acil sa¤l›k istasyonu yap›larak, ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile yap›lan protokolle hizmete sokuldu. Yine Heybeliada’da Maltepe Üniversitesi’nin sponsorlu¤unda
sa¤l›k merkezi yap›m› bafllat›ld› ve 2010’un May›s ay›nda hizmete al›nmas› planland›.
Kad›köy Belediyesi’nin deste¤i ile tam donan›ml› bir kara ambulans› hizmete al›nd›.
Bir y›ll›k süre içerisinde çal›flanlar›n tüm alacaklar› ödendi¤i gibi, memur çal›flanlarla da A‹HM ve ILO ilkeleri çerçevesinde Anayasam›z›n 90. Maddesi uyar›nca toplu ifl sözleflmesi yap›lm›flt›r. Bu yaklafl›mlar ve uygulamalar sonucu Belediye çal›flanlar›n›n çok
daha verimli çal›flma içerisinde olduklar› gözlenmifltir.
Bir taraftan geçmifl dönemden gelen eski borçlar ödenirken, di¤er yandan Belediye’nin sunmas› gereken tüm hizmetler aksat›lmadan sunulmaya devam edilmifl, çeflitli
kültür ve sanat etkinlikleriyle Adalar y›l boyunca flenlenmifltir.
Çal›flma mekan›m›z olan hizmet binam›z›n, Adal›lar› rahats›z eden bak›ms›z görünümünün çal›flmalar› yap›ld› ve Belediye hizmet binas›, Adal› sanatç›lar›n sanat eserleri ve çeflitli sosyal etkinliklerle adeta bir kültür merkezi durumuna getirildi.
Geçen bir y›ll›k süre içerisinde yap›lan çal›flmalar›n bir k›sm›n› raporun ilgili bölümlerinde bulacaks›n›z. Ancak flunu belirtmek gerekir ki, içerisinde bulundu¤umuz y›lda
çok daha fazla ve baflar›l› çal›flmalar yaparak de¤erli hemflehrilerimize hak ettikleri hizmetleri artt›rarak sürdürece¤iz.
Bu süre içerisinde Adal›lara hizmeti ilke edinen ve bizlere destek olan baflta Meclis
Üyesi arkadafllar›m olmak üzere, tüm Belediye çal›flanlar›na, meslek odalar› ve di¤er sivil toplum kurulufllar›na ve her zaman bizlere güç ve destek veren çok de¤erli Adal›
hemflehrilerimize içten teflekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Mustafa FARSAKO⁄LU
Belediye Baflkan›
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ADALAR BELED‹YES‹ MECL‹S ÜYELER‹

Dr. Mustafa Farsako¤lu
Baflkan

Ali Ercan Akpolat
‹dari Baflkan Yard›mc›s›

Akif fiekerci

Ali Tokdemir

Aykut Mehmet Mutlu

Bülent M›s›rl›o¤lu

ADALAR
BELED‹YES‹

2009

13

FAAL‹YET
RAPORU

ADALAR BELED‹YES‹ MECL‹S ÜYELER‹

Dursun Özdemir

H›d›r Uvaçin

Kaya Sönmez

Müslüm fiahin

Oktay Alt›n

Raffi Hermonn Araks
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ADALAR BELED‹YES‹ E N C Ü M E N ‹

Ali Ercan Akpolat
‹dari Baflkan Yard›mc›s› | Encümen Baflkan›
Ali Tokdemir
Meclis Üyesi | Encümen Üyesi
Dursun Özdemir
Meclis Üyesi | Encümen Üyesi
Kudret Tunç
Yaz›iflleri Müdürü | Encümen Üyesi
Yeflim fiener
Mali Hizmetler Müdürü | Encümen Üyesi
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GENEL B‹LG‹LER
A. V‹ZYON VE M‹SYON
Vizyonumuz:
Türkiye’nin ve ‹stanbul’un zengin do¤al, tarihî ve kültürel de¤erleriyle ça¤dafl kent yaflam›n› harmanlayan vitrini
olarak “aç›kl›k”, “fleffafl›k” ve “çeflitlilik”tir.
Misyonumuz:
Adalar’›n sahip oldu¤u do¤al, tarihî ve kültürel miras›n›
koruyup gelifltirerek, Adalar halk›n›n yerel ve ortak gereksinimlerine yan›t vermek, Adalar’›n sorunlar›na çözüm üretip halk›n yaflam kalitesini yükseltmek ve Adalar’› her bak›mdan ülkede ve dünyada 21. yüzy›l›n bilgi toplumu içerisinde örnek bir yer haline getirmektir.
Temel De¤erlerimiz:
Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve devletimizin
kurucusu büyük önder Atatürk’ün m›ras› olan ak›l ve bilimin
yol göstericili¤inde ça¤dafl uygarl›k normlar› çerçevesinde
hemflehrilerimizin ve çal›flanlar›m›z›n bilgi ve kabiliyetlerine, sorumluluk alma iste¤ine duyulan güven ve sayg›d›r.

MAHALLELERE GÖRE YAPI SAYISI
MADEN
1666
N‹ZAM
1433
HEYBEL‹
1344
KINALI
1065
BURGAZ
901
TOPLAM
6409
ADALARA GÖRE YAPI SAYISI
BÜYÜKADA
2945
HEYBEL‹ADA
1344
KINALIADA
1655
BURGAZADASI
901
SEDEF ADASI
154
TOPLAM
6409
CADDE/SOKAK SAYILARI
CADDE
23
SOKAK
289
Adalar Belediyesi’nin görev, sorumluluk ve yetkileri,
Anayasam›z›n 127. maddesi çerçevesinde, 03.07.2005 tarih 5393 say›l› Belediye Kanunu ve Belediyelere iliflkin
hükümler içeren di¤er mevzuat ile belirlenmifltir.

B. TAR‹HÇE, GÖREV, YETK‹ VE SORUMLULUKLAR
‹stanbul ‹l s›n›rlar› içerisinde yer alan Adalar ‹lçesi, 1861
y›l›nda ‹stanbul fiehremaneti’ne ba¤l› 7. Daire-i Belediye ad›
alt›nda bir belediye flubesi olarak kurulmufl ve merkezi Büyükada olmufltur. 1867 tarihli ‹dare-i Umumiye-i Vilayat
Nizamnamesi’nin ç›kar›lmas›n›n ard›ndan ilçe olmufltur.
Kaymakaml›k ise 1876'da kurulmufltur.
1983 y›l›nda 3030 say›l› Kanunla ç›kar›lan Büyükflehir
Belediye Kanunu ile ilçe belediyesine dönüfltürülmüfl, 1984
Genel Yerel seçimlerinde ilk kez ‹lçe Belediyesi kurulmufltur. Yönetim durumu günümüze kadar de¤iflmemifl, her
dönemde ‹stanbul'un ilçesi olarak kalm›flt›r.
‹lçe 5’inde yerleflim bulunan 9 adadan oluflmufltur. 5
mahallesi vard›r.
Adalar’da 6409 bina vard›r. Bunlardan 1657’si eski
eser niteli¤i tafl›makta olup, 500’ün üzerinde bina da eski
eser tescili için önerilmifltir. Bu özelli¤i nedeniyle Adalar,
30.06.1984’de Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulunca, Kentsel ve Do¤al Sit Alan› ilan edilmifltir. Bu binalardan 70’i resmi, 6270’i mesken, 14’ü inflaat ve 55’i harabe niteli¤indedir.

Adalar Belediyesi’nin Görev ve Sorumluluklar›
a. Adalar Belediyesi; Belediye s›n›rlar› içerisinde, imar,
su ve kanalizasyon, ulafl›m gibi kentsel alt yap›; co¤rafî ve
kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik ve kat›
at›k; zab›ta, acil yard›m, kurtarma ve ambulans; flehir içi
trafik; defin ve mezarl›klar; a¤açland›rma, park ve yeflil
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m, gençlik
ve spor; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve beceri
kazand›rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt›r›r.
b. Devlete ait her derecedeki okul binalar›n›n inflaat› ile
bak›m ve onar›m›n› yapabilir veya yapt›rabilir, her türlü araç,
gereç ve malzeme ihtiyaçlar›n› karfl›layabilir; sa¤l›kla ilgili her
türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl›klar› ile
tarihî dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n ve ifllevlerinin korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla
bak›m ve onar›m›n› yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden infla edebilir. Gerekti¤inde,
ö¤rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste¤i sa¤lar, her türlü amatör spor karfl›laflmalar› düzenler, yurt içi ve yurt d›fl› müsabakalarda üstün baflar› gösteren
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veya derece alan sporculara Belediye Meclisi karar›yla ödül
verebilir. G›da bankac›l›¤› yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s›ras›, Belediye’nin malî durumu ve hizmetin ivedili¤i dikkate al›narak belirlenir.
Hizmet sunumunda özürlü, yafll›, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan›r.
Adalar Belediyesi’nin Yetkileri ve ‹mtiyazlar›
a. Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak.
b. Kanunlar›n belediyeye verdi¤i yetki çerçevesinde yönetmelik ç›karmak, belediye yasaklar› koymak ve uygulamak,
kanunlarda belirtilen cezalar› vermek.
c. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat› vermek.
d. Özel kanunlar› gere¤ince belediyeye ait vergi, resim,
harç, katk› ve kat›lma paylar›n›n tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak; vergi, resim ve harç d›fl›ndaki özel hukuk hükümlerine göre hizmet karfl›l›¤› alacaklar›n tahsilini yapmak veya
yapt›rmak.
e. Müktesep haklar sakl› kalmak üzere; içme, kullanma ve
endüstri suyu sa¤lamak; at›k su ve ya¤mur suyunun uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular›n› iflletmek
veya ifllettirmek.
g. Kat› at›klar›n toplanmas›, tafl›nmas›, ayr›flt›r›lmas›, geri
kazan›m›, ortadan kald›r›lmas› ve depolanmas› ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yapt›rmak.
h. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla, belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içerisinde
tafl›nmaz almak, kamulaflt›rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
s›n›rl› aynî hak tesis etmek.
i. Borç almak, ba¤›fl kabul etmek.
j. Toptanc› ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar
alan›, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman› ve iskele kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç›lmas›na izin vermek.
k. Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu
uyuflmazl›klar›n anlaflmayla tasfiyesine karar vermek.
l. Gayris›hhî müesseseler ile umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek.
m. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t alt›na al›nmas› amac›yla izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar› faaliyetten men etmek, izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün
içinde geri al›nmayan g›da maddelerini g›da bankalar›na, cezas› ödenmeyerek otuz gün içinde geri al›nmayan g›da d›fl›
mallar› yoksullara vermek.
n. Reklam panolar› ve tan›t›c› tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o. Gayris›hhî iflyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na
ve çevreye etkisi olan di¤er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra¤› ve moloz döküm alanlar›n›; s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (LPG) depolama sahalar›n›; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar› ve sat›fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl›malarda çevre kirlili¤i oluflmamas› için gereken tedbirleri almak.
p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her
türlü servis ve toplu tafl›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün
iflleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayris›hhî müesseselerden birinci
s›n›f olanlar›n ruhsatland›r›lmas› ve denetlenmesi, büyükflehir ve il merkez belediyeleri d›fl›ndaki yerlerde il özel idaresi
taraf›ndan yap›l›r.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri
Dan›fltay’›n görüflü ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n karar›yla süresi
k›rkdokuz y›l› geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tafl›ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluflturmayacak flekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece¤i
gibi toplu tafl›ma hatlar›n› kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet sat›n alma yoluyla yerine getirebilir.
Meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanalizasyon,
do¤al gaz, yol ve ayd›nlatma gibi alt yap› çal›flmalar›n› faiz almaks›z›n on y›la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt›rabilir, bunun karfl›l›¤›nda yap›lan tesislere
ortak olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet ve turizmi gelifltirecek projelere ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n onay› ile ücretsiz veya düflük bir bedelle amac› d›fl›nda kullan›lmamak kayd›yla arsa
tahsis edebilir.
Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüfl ve
düflüncelerini tespit etmek amac›yla kamuoyu yoklamas› ve
araflt›rmas› yapabilir.
Belediye mallar›na karfl› suç iflleyenler Devlet mal›na karfl› suç ifllemifl say›l›r. 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu’nun
75’inci maddesi hükümleri belediye tafl›nmazlar› hakk›nda
da uygulan›r.
Belediyenin proje karfl›l›¤› borçlanma yoluyla elde etti¤i
gelirleri, flartl› ba¤›fllar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan›lan mallar› ile belediye taraf›ndan tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.
Belediye baflkan›n›n görev ve yetkileri
a. Belediye teflkilât›n›n en üst amiri olarak belediye teflkilât›n› sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini
korumak.
b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, bele-
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diye idaresinin kurumsal stratejilerini oluflturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz›rlamak ve uygulamak, izlemek ve de¤erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar› meclise
sunmak.
c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac› veya daval› olarak da yarg› yerlerinde temsil etmek veya vekil
tayin etmek.
d. Meclise ve encümene baflkanl›k etmek.
e. Belediyenin tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n› idare etmek.
f. Belediyenin gelir ve alacaklar›n› takip ve tahsil etmek.
g. Yetkili organlar›n karar›n› almak flart›yla sözleflme yapmak.
h. Meclis ve encümen kararlar›n› uygulamak.
i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d›fl›ndaki aktarmalara onay vermek.
j. Belediye personelini atamak.
k. Belediye ve ba¤l› kurulufllar› ile iflletmelerini denetlemek.
l. fiarts›z ba¤›fllar› kabul etmek.
m. Belde halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için
gereken önlemleri almak.
n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler
merkezini oluflturmak.
o. Temsil ve a¤›rlama giderleri için ayr›lan ödene¤i kullanmak.
p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya
belediye encümeni karar›n› gerektirmeyen görevleri yapmak
ve yetkileri kullanmak.
Belediye meclisinin görev ve yetkileri
a. Stratejik plân ile yat›r›m ve çal›flma programlar›n›, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
görüflmek ve kabul etmek.
b. Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal
kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
c. Belediyenin imar plânlar›n› görüflmek ve onaylamak,
d. Borçlanmaya karar vermek.
e. Tafl›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine,
tahsis fleklinin de¤ifltirilmesine veya tahsisli bir tafl›nmaz›n
kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas› hâlinde tahsisin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l›
geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl› aynî hak tesisine
karar vermek.
f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu
yap›lmayan ve ilgililerin iste¤ine ba¤l› hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g. fiartl› ba¤›fllar› kabul etmek.
h. Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan ve miktar› befl bin
TL'dan fazla dava konusu olan belediye uyuflmazl›klar›n›
sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i. Bütçe içi iflletme ile 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’na
tâbi ortakl›klar kurulmas›na veya bu ortakl›klardan ayr›lmaya, sermaye art›fl›na ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› kurulmas›na karar vermek.
j. Belediye ad›na imtiyaz verilmesine ve belediye yat›r›mlar›n›n yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile yap›lmas›na;
belediyeye ait flirket, iflletme ve ifltiraklerin özellefltirilmesine
karar vermek.
k. Meclis baflkanl›k divan›n› ve encümen üyeleri ile ihtisas
komisyonlar› üyelerini seçmek.
l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba¤l› kurulufllar›n›n kadrolar›n›n ihdas, iptal ve de¤ifltirilmesine karar vermek.
m. Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul
etmek.
n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad
vermek; mahalle kurulmas›, kald›r›lmas›, birlefltirilmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n tespiti ve de¤ifltirilmesine karar vermek;
beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o. Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmufl
birliklere kat›lmaya veya ayr›lmaya karar vermek.
p. Yurt içindeki ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izniyle yurt d›fl›ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karfl›l›kl› ifl birli¤i yap›lmas›na; kardefl kent iliflkileri kurulmas›na; ekonomik
ve sosyal iliflkileri gelifltirmek amac›yla kültür, sanat ve spor
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçeklefltirilmesine; bu
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt›rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r. Fahrî hemflehrilik payesi ve berat› vermek.
s. Belediye baflkan›yla encümen aras›ndaki anlaflmazl›klar› karara ba¤lamak.
t. ‹mar plânlar›na uygun flekilde haz›rlanm›fl belediye
imar programlar›n› görüflerek kabul etmek.
Belediye Encümeni’nin görev ve yetkileri
a. Stratejik plân ve y›ll›k çal›flma program› ile bütçe ve kesin hesab› inceleyip belediye meclisine görüfl bildirmek.
b. Y›ll›k çal›flma program›na al›nan ifllerle ilgili kamulaflt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.
c. Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini
belirlemek.
d. Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri
aras›nda aktarma yapmak.
e. Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
f. Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu olan
belediye uyuflmazl›klar›n›n anlaflma ile tasfiyesine karar vermek.
g. Tafl›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine iliflkin
meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere
kiralanmas›na karar vermek.
h. Umuma aç›k yerlerin aç›l›fl ve kapan›fl saatlerini belirlemek.
i. Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
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C. ‹DAREYE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
1. Fiziksel Yap›
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl›nmazlar›n kullan›m durumlar›na göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Belediye Hizmet Binas›

Alt›nordu Cad. No: 21 / Büyükada

3 katl› 603 m2

Merkez Zab›ta Birimi

23 Nisan Cad. Araba Meydan› / Büyükada

8 m2

Merkez Zab›ta Birimi

Atatürk Meydan› / Büyükada

10 m2

Heybeliada Zab›ta Birimi

‹mral› Sokak / Heybeliada

15 m2

Burgazadas› Zab›ta Birimi

Yeni Yal› Sokak No:3 / Burgazadas›

23 m2

K›nal›ada Zab›ta Birimi

Aliboran Meydan› / K›nal›ada

5 m2

Heybeliada Poliklini¤i

‹mral› Sokak No: 4 / Heybeliada

Atölye

Y›lmaztürk Cad. No: 39 / Büyükada

2. Tafl›nmazlara ‹liflkin Bilgiler
Büyükada’da 3 adedi kuyu, 3 adedi 30 m2’den küçük ve 1 tanesi de 603 m2’lik günümüzde Belediye Hizmet Binas›
olarak kullan›lan üzerinde 21 ayr› haciz bulunan tamam› hacizli 8 parsel,
Heybeliada’da 17 adedi 30 m2’den küçük ve kuyu niteli¤inde olan tamam› hacizli 21 parsel,
K›nal›ada’da 9 adedi kuyu tamam› hacizli 10 adet parsel,
Burgazadas›’nda 3 adedi kuyu, 2 adedi 30 m2’den küçük tamam› hacizli 6 adet parsel,
Sedefadas›’nda tamam› hacizli 4 parsel, olmak üzere (arsalar›n ço¤unlu¤u yol art›¤› toplam 44.543 m2 )
TAMAMI HAC‹ZL‹ toplam 49 adet tafl›nmaz›m›z bulunmaktad›r.
Belediyemize ait araç donan›m listesi flöyledir:

S›ra No

Araç Cinsi

Plaka

Model

1

Kamyon

34 SY 037

1983

2

Mazot tankeri

34 SY 127

1983

3

Çöp kamyonu

34 CZT 91

2001

4

Kamyon

34 EMZ 55

1985

5

Çöp kamyonu

34 AY 4916

2004

6

Kamyonet

34 NFH 41

2000

7

Kamyonet

34 YM 3059

1998

8

Arazöz

34 MIZ 90

1998

9

Sepetli araç

34 VCJ 40

1998

10

Midibüs

34 PU 094

2005

11

Binek oto

34 NEK 11

1993

12

Ç›karma gemisi (fi. Nadir Günefl)

34/74

1974

13

Ç›karma gemisi (Heybeliada)

34/73

1971

14

Hizmet teknesi (Horoz Reis)

34/72

1985

15

Deniz ambulans› (H›z›r Reis)

34/75

2003

16

Silindir

HAMM

1986

17

Loder Cat 910

CATARPILLER

1985

18

Loder Cat 910

CATARPILLER

1985

19

Kamyonet

34 UE 1048

20

Ambulans

34 GOK 77

21

Fayton

ADALAR 002

22

4+2 Minibüs

34 GB 9921

2010
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3. Örgüt Yap›s›
Adalar Belediyesi, Belediye Baflkan› ve Belediye Baflkan›’na ba¤l› iki belediye baflkan yard›mc›s› ile sekiz birim harcama
yetkilisince idare edilmektedir.
Adalar Belediyesi’nde Nisan 2009 tarihinden sonra kurulan müdürlüklerle birlikte toplam sekiz hizmet birimi görev
yapmaktad›r.
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4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Teknolojik altyap› ve kullan›lan sistem yenilenmifltir. Belediye’ye ait web sayfas›nda düzenli olarak Belediye’nin çal›flmalar› hakk›nda güncel bilgiler yay›nlanmakta ve birçok ifllemlerin elektronik ortamda yap›labilmesi için gerekli destek
sunulmaktad›r.

NO

MÜDÜRLÜK

B‹LG‹SAYAR SAYISI
EN ‹Y‹

‹Y‹

ORTA

TOPLAM

DÜfiÜK

HURDA

1

Baflkan Yard›mc›s›

-

-

1

-

-

1

2

Dan›flman - Gönüllü

-

-

2

1

-

3

3

Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

2

6

2

2

-

12

4

Bilgi ‹fllem-DEPO

-

-

3

2

2

7

5

Bilgi ifllem Ana makine (Server)

1

1

3

1

-

6

6

Baflkan Yard›mc›lar› Sekreterleri

-

1

1

-

-

2

7

Fen iflleri Müdürlü¤ü

-

3

5

3

-

11

8

‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü

2

3

3

1

-

9

9

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü

-

1

1

1

-

3

10

Mali Hizmetler Müdürlü¤ü

-

4

8

-

-

12

11

Plan ve Proje Müdürlü¤ü

-

4

1

-

-

5

12

Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü

-

1

5

3

-

9

13

Zab›ta Amirli¤i

1

-

2

5

-

8

13

Adalar Afet Birimi

-

-

-

1

-

1

TOPLAM

6

24

37

20

2

89

5. ‹nsan Kaynaklar›
Adalar Belediyesi, Belediye Baflkan› ve iki belediye baflkan yard›mc›s›yla birlikte 8 birim müdürü taraf›ndan yönetilmektedir. Bu müdürlüklerde 62’si memur, 53’ü iflçi olmak üzere toplam 115 kadrolu personel çal›flmaktad›r.
Nisan 2009 tarihinden sonra, kadrolu personelin d›fl›nda gönüllü personeller de Belediye hizmetlerine destek vermektedir.
May›s 2009’dan itibaren Belediye personelinin çal›flma iste¤inin artt›r›lmas›, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve birimler aras› koordinasyonun gelifltirilmesi amac›yla ihtiyaç duyulan birçok konuda hizmet içi e¤itimler yap›lmaktad›r.
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6. Sunulan Hizmetler
Adalar Belediyesi, sahip oldu¤u tarihî, do¤al ve kültürel
varl›klar›yla çok özel bir yere sahip olan Adalar’›n sorunlar›na çözüm bulabilmek, Adalar halk›n›n temel ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmek ve genel refah düzeyini yükseltebilmek
amac›yla faaliyet yürütmektedir.
Anakaradan ba¤›ms›z ve yerleflik nüfusa sahip 5 ve yerleflik olmayan 4 olmak üzere dokuz adaya hizmet etmek gibi çok özel ve zor bir görevle karfl› karfl›ya bulunan Adalar
Belediyesi’nin hizmet alanlar› flöyledir:
> Adalar halk›n›n sa¤l›¤› için kara ve deniz ambulans› ile
acil sa¤l›k hizmetleri vermek
> Karada ve denizde çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik ve
kat› at›k sorununu çözüme kavuflturmak
> Adalar içi ulafl›m ve ulafl›m araçlar›n› denetleme
> Zab›ta hizmetlerini düzenli olarak sunmak
> A¤açland›rma ve park hizmetlerini yerine getirmek
> Sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve beceri kazand›rma kurslar› ve e¤itimleri yapmak
> ‹mar ve Adalar’›n tarihî mimarî ve kültürel dokusunu
korumaya yönelik çal›flmalar yapmak
> Kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m, gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek
> Anakara ile Adalar aras›nda tafl›mac›l›k hizmetini
yapmak
> Sahipli ve sahipsiz hayvanlar için bar›nak ve veterinerlik hizmetleri vermek

7. Adalar Belediyesi’nin Üye Oldu¤u Birlikler ve
Temsilcililikler
> Türkiye Belediyeler Birli¤i
> Marmara Belediyeler Birli¤i
> Tarihi Kentler Birli¤i*
> Türk Dünyas› Belediyeler Birli¤i
> Ada Belediyeleri Birli¤i
> Anadolu Yakas› Belediyeler Birli¤i
> Ulusal Ahflap Birli¤i*
(*2009 y›l›nda Belediye Meclis karar›yla üye olunmufltur)
8. Kardefl Belediye ‹liflkileri
2001 y›l›nda bafllanan ‹sveç’ten Nacka Belediyesi ve Yunanistan’dan Paleo Faliro Belediyesi ile iliflkiler karfl›l›kl› ziyaretlerle s›n›rl› kalm›flt›r. 2009 Haziran ay›ndan itibaren
Nacka Belediyesi ile iflbirli¤ine ivedilikle canl›l›k kazand›r›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. E¤itim, ö¤renci de¤iflimi, gönüllü
çal›flmalar›, su sporlar›, k›y› temizli¤i ve korunmas›, kat›
at›k yönetimi gibi konularda iflbirli¤i imkanlar› görüflülmüfltür. Paleo Faliro Belediyesiyle de Dostluk ve iflbirli¤i protokolünü yenileyerek iliflkileri canland›rmak için harekete geçilmifltir. Yaz›flmalar devam etmektedir. ‹srail, Fransa ve
Almanya ve K›rg›zistan’dan baz› belediyeler ile kardefllik
iliflkisi kurulmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir.
9. Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi
Yönetim, 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun hükümleri
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I- GENEL B‹LG‹LER
B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Adalar Belediyesi Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü; Adalar Belediye Baflkanl›¤›’n›n amaçlar›, prensip ve politikalar› ile ba¤l› bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Baflkan›'n›n belirleyece¤i esaslar çerçevesinde, Baflkanl›k Makam›n›n emir ve direktifleri do¤rultusunda, Belediye s›n›rlar›
içinde kent halk›n›n yönetime kat›l›m›n› sa¤lamak, halk›n
inisiyatifini artt›rmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi
güçlendirerek, sorunlar›n çözümünü sa¤lamaktan; halkla
iliflkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kifliler nezdinde
olumlu bir kurum imaj› ve kurumsal temelde sa¤l›kl› bir
halkla iliflkiler ortam› oluflturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izledi¤i politikalar›n halka benimsetilmesi, yap›lan çal›flmalar›n halka duyurulmas›, halk›n yönetime karfl› olumlu hisler beslemesinin sa¤lanmas›ndan, halk›n da yönetim hakk›ndaki düflüncelerinin, yönetimden beklentilerinin al›nmas› amaçl› çal›flmalar› yürütmekten, kurumun faaliyet alan›na giren geliflmeleri takip etmekten, çal›flmalar› hakk›nda amirini yaz›l› ve sözlü sistematik
olarak bilgilendirmekten, tan›t›m ve halkla iliflkiler konular›nda, kurum d›fl›ndaki özel ve tüzel kiflilerle iliflkilerde iletiflim bak›m›ndan dikkate al›nacak hususlarda, Belediye'nin
imaj›n›n istenilen flekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüfllerini belirtmekten, alan›yla ilgili iflleri icra etmekten, halk› bilinçlendirici
broflür, bülten, Belediye web sayfas› vb. çal›flmalar›n› içerik
aç›s›ndan yürütmekten, vatandafllardan gelen flikâyet, teklif
vb. konular› en k›sa zamanda Belediye'nin di¤er birimleri ile
çözüme kavuflturup ilgililerine bilgi verilmesini sa¤lamaktan,
birimler taraf›ndan yap›lan çal›flmalar›n tan›t›m›n› yapmaktan, halk meclisi veya Belediye Baflkan›n›n kat›laca¤› halk›
bilgilendirici çal›flmalar› koordine etmekten, Adalar ve ‹stanbul aç›s›ndan önemli günlerin kutlamalar› ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten, Belediye'nin tüm tan›t›m çal›flmalar›n› yürütmekten, ilçenin kültürel zenginliklerini artt›r›c› çal›flmalar
ve konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. etkinlikler haz›rlamaktan, sorumludur.
Belediye Baflkan›’n›n gözetimi ve denetimi alt›nda yukar›da özetle belirtilen görevlerin ifa ve icras› ba¤lam›nda:
(1) Bas›n Yay›n Birimi
a) Bas›n kurulufllar› ile Belediye aras›ndaki haberleflme talep ve ihtiyaçlar›n tespit edilmesi, planlanmas›, bu konularda
gerekli koordinasyon ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
b) Ulusal yay›n yapan günlük gazetelerden Belediye’yi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber
kupürlerinin derlenerek ço¤alt›lmas›, Belediye Baflkan›’na sunulmas› ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,

c) Gerekti¤inde Belediye Baflkan›’n›n günlük programlar›n›n yerel-ulusal bas›na bildirilmesini sa¤lamak,
d) Belediye Baflkan›'n›n ve Baflkanl›¤›n kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördü¤ü aç›klama, duyuru ve tekziplerin bas›n-yay›n organlar›na duyurulmas› ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
e) Belediye Baflkan›'n›n bas›n toplant›lar›n›n organize edilmesini sa¤lamak,
f) Yaz›l› ve görsel bas›nda; köfle yazarlar›n›n ve belediye
muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerinin güncellefltirilmesini sa¤lamak,
g) Belediye Baflkan›'n›n günlük programlar›n›n foto¤rafç›lar› ve kameramanlar› taraf›ndan izlenmesini ve kayda al›nmas›n› sa¤lamak,
h) Bas›n bültenlerinin haz›rlanmas›, Belediye faaliyetleri
hakk›nda bas›n-yay›n kurulufllar›na (Gazete, Radyo, TV, Dergi v.b.) bas›n bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve
cep mesaj› yoluyla ilgililerine ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak,
i) Çeflitli konularda (faaliyet, aç›l›fl, ziyaret v.b.) dijital ve
opak foto¤raf çekimlerinin yap›larak arflivlenmesini sa¤lamak,
j) Bas›n mensuplar›yla haber konulu görüflmelerin süreklili¤ini sa¤lamak,
k) Gazete kupürü arflivi ve yay›n arflivi tutulmas›n› sa¤lamak,
l) Bas›nla iliflkilerin amaç, hedef ve politikalar›n›n belirlenmesi amac›yla çeflitli araflt›rmalar yapmak ve amirinin
bilgisine sunmak,
m) Belediye taraf›ndan düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tan›t›lmas› için bas›n yay›n organlar› ile
iletiflime geçmek,
n) Bas›n yay›n organlar›nda yay›nlanmak üzere, haz›rlad›¤› bas›n bülteni ve gazete ilanlar›n› bu kurumlara vermek ve
sonuçland›rmak,
o) Yaz›l›, sözlü, görüntülü bas›n ve yay›n organlar›n› takip
ederek Belediye'nin leh veya aleyhinde olan geliflmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yay›nlanan haberlerle ilgili olarak Belediye Baflkan›na düzenli olarak rapor vermek. Yapt›¤›
bas›n takip çal›flmalar›yla ilgili olarak arfliv oluflturmak,
p) Belediye Baflkan›’n›n medya ile gerçekleflecek randevular›n› Özel Kalem birimi ile iflbirli¤i içerisinde ayarlamak,
q) Mer’i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile amiri taraf›ndan verilen görevlerin icra edilmesini sa¤lamak.
(2) Halkla ‹liflkiler Birimi
a) Belediye çal›flmalar›n›n kamuoyundaki tesirlerinin de¤erlendirilmesini yapmak,
b) Vatandafllar taraf›ndan Belediye Baflkanl›¤›na gönderilen her türlü ihbar, flikâyet ve dilekleri de¤erlendirmek ve cevapland›rmak için gerekli ifllemlerin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak, B‹MER ve ON-L‹NE baflvurular›n› takip etmek ve sonuçland›rmak.
c) 09/10/2003 tarihli ve 4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk› Ka-
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nunu ve Bilgi Edinme Hakk› Kanununun Uygulanmas›na ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik çerçevesinde bilgi
ve belgeye eriflilmesi ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
d) Her türlü imkândan yararlan›larak, ilçemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik de¤erlerinin yurt içi
ve yurt d›fl›nda tan›t›m›, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve
yurt d›fl›nda seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yar›flma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi
veya düzenlenmifl olanlara kat›l›nmas›, bu yönde faaliyet
gösteren yerli veya yabanc›, kamu veya özel kurum, kurulufl,
topluluk ve kiflilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar aras›nda gerekli iflbirli¤inin sa¤lanmas›, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yap›lmas›n›n özendirilmesi, ödül verilmesi çal›flmalar›n›n yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
e) Yukar›da belirtilen faaliyetlerin kolaylaflt›r›lmas› ve gelifltirilmesi amac›yla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletiflim veya ulaflt›rma kurumlar› ile yak›n iliflki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kifli, kurum, kurulufl, topluluk veya bunlar›n temsilcilerinin davet edilmesi ve a¤›rlanmas› ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
f) Adalar› yurt içi ve yurt d›fl›nda tan›tmak için gerekli yay›n, doküman ve malzemenin haz›rlanmas›, sat›n al›nmas›
ve da¤›t›lmas› ifllemlerinin yap›larak sonuçland›r›lmas›n›
sa¤lamak, Kurumun düzenledi¤i etkinliklerde gerekli haz›rl›klar› yaparak sine-vizyon gösterilerini düzenlemek,
g) Belediye hizmetlerinin, alt yap›s›n›n, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlar›n›n vatandafllar taraf›ndan
bilinmesi için çeflitli tan›t›m çal›flmalar›n› yürütmek,
h) Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü oldu¤u politikan›n halka benimsetilmesi, yap›lan çal›flmalar›n halka duyurulmas›, halk›n Belediye yönetimine karfl› olumlu hisler
beslemesinin sa¤lanmas›, halk›n da yönetim hakk›ndaki düflüncelerinin, yönetimden beklentilerinin al›nmas› amaçl› çal›flmalar› yürütmek,
i) Halk›n yönetimden bilgi edinme hakk›n› göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve ifllerle ilgili olarak halk›n bilgilendirilmesine ortam haz›rlamak ve Baflkan›n halk› bilgilendirici
mahiyetteki toplant›lar›n› organize etmek,
j) Tan›t›m faaliyetlerinde kullan›lan her türlü bas›l› materyalin, kurumsal kültüre uygun tasar›m›n›n yap›lmas›n› ve
bas›lmas›n› sa¤lamak, ilgili çal›flmalar› kontrol ve koordine
etmek,
k) Çeflitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye
yönetiminin kat›l›m›yla belirli dönemlerde toplant›lar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
l) Belediye'nin hizmetlerinden yararlanan kifli ve kurulufllar›n dilek ve flikâyetlerini almak ve Belediye’nin hizmetleri
hakk›nda vatandafllar› bilgilendirmek,
m) Halkla ‹liflkiler’de elde edilen sonuçlar› de¤erlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinli¤ini artt›racak önlemleri belirlemek üzere araflt›rmalar yapmak,

n) Kurumun halkla iliflkiler ba¤lam›nda sosyal ve kültürel
amaçl› faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler gelifltirmek,
o) Belediye'nin gerek içe gerekse d›fla dönük olarak kullanaca¤› her türlü bask›l› malzemelerini kurum kimli¤i (amblem ve logo uygunlu¤u) esaslar› aç›s›ndan incelemek, çal›flmalar›n kurum kimlik ve imaj›n› gelifltirici olmas› yönünde
öneriler gelifltirmek,
p) Vatandafllardan gelen (Telefon, e-mail, faks, flahsen ya
da bas›n yolu ile baflvurular›) ilgili birimlere yönlendirmek,
baflvuru sahiplerini bilgilendirmek,
q) Mer’i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile amiri taraf›ndan verilen görevlerin icra edilmesini sa¤lamak.
(3) Kültür ve Sanat ‹flleri Birimi
a) Klasik, ça¤dafl ve geleneksel sanat ak›mlar›n›n takip
edilerek, ilçemizdeki sanat faaliyetlerinin millî kültür ve ça¤dafl anlay›fla uygun olarak yürütülmesi ve yay›lmas›, milletin
bu yönden bilgi sahibi olmas› için gerekli çal›flmalar›n yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
b) Ulusal resim ve heykel sanatlar› ile geleneksel Türk
süsleme ve el sanatlar› koleksiyonlar›n›n gelifltirilmesi çal›flmalar›n› yapmak,
c) Güzel sanatlara iliflkin çal›flmalar›n sosyal ve kültürel
geliflme bak›m›ndan verimli olmas› için tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,
d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralamak, korolamak,
çalg›, ses ve halk oyunlar› topluluklar›n›n kurulmas› ve bunlara iliflkin hizmetlerin yürütülmesi çal›flmalar›n›n yap›larak
sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
e) ‹lçemizdeki korunmas› gerekli tafl›n›r ve tafl›nmaz kültür ve tabiat varl›klar›n›n, korunmas›n›, de¤erlendirilmesini
ve tan›t›lmas›n› sa¤lamak, tahribini ve kaç›r›lmas›n› önleyici
tedbirleri almak,
f) Vatandafllar›n kütüphanelerden yararlanmas› için gerekli tedbirlerin al›nmas› ve uygulanmas›, yeni kütüphaneler
kurulmas› ve bunlar›n idare ve ihtisas ifllerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi çal›flmalar›n›n yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
g) Yurt içinde ve yurt d›fl›nda bas›lm›fl, okuyucuya faydal› yay›nlar›n, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgelerin ve
di¤er kütüphane malzemelerinin temin edilmesi, kütüphanelerin koleksiyonlar›n›n zenginlefltirilmesi çal›flmalar›n›n yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
h) Di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca idare olunan kütüphanelerin gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan kurulan umuma aç›k kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin
düzenlenmesi, gerçeklefltirilmesi ve gelifltirilmesine yard›mc›
olmak,
i) Millî kültürümüzün yaz›l› belgeleri, fikir, sanat ve edebi
eserler ile turizm ve tan›t›m amaç ve kapsaml› yay›nlar haz›rlatarak yay›mlamak ve yay›mlatmak,
j) Eski eserlerle ilgili bilimsel faaliyetleri yans›tan yay›nlar
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yapmak,
k) Kültürümüzün geliflmesine ifltiraki sa¤lamak için yeni
kültür eserleri vermeyi teflvik edici ve destekleyici tedbirleri
almak,
l) Millî varl›klar›m›z› yurt içinde ve yurt d›fl›nda tan›tmak
amac›yla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek, belgesel filmler sa¤lamak, yapt›rmak ve film sat›n
almak,
m) Film, video ve benzeri konularda arfliv kurmak, gelifltirmek ve faydalan›lmas›n› sa¤lamak,
n) As›l amac› dünyaya bir ayna tutar, iyilerin iyiliklerini,
kötülerin kötülüklerini, ça¤›m›z›n ne olup ne olmad›¤›n› göstermek olan tiyatronun ilçemizde yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak,
o) Oyun yazan, tiyatro yapan, klasik ve modern sentezler
oraya koyabilen herkese destek olmak,
p) Adalar’da tiyatro sevgisinin artmas› için gereken her
türlü imkân› de¤erlendirmek,
q) Güzel sanatlar alan›nda bilimsel araflt›rma, inceleme,
yay›nlar yapmak, arfliv kurmak, gelifltirmek ve faydalan›lmas›n› sa¤lamak,
r) Halk kültürlerinin, halk edebiyat› ve tiyatrosu, gelenek,
görenek ve inançlar›, halk müzi¤i ve oyunlar›, sanatlar›, mutfa¤›, giyim, kuflam, süsleme ve benzeri bütün dallar›nda araflt›rma, derleme, inceleme ve di¤er bilimsel çal›flmalar›n yap›lmas›, yay›mlanmas›, tan›t›lmas› çal›flmalar›n›n yap›larak sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak,
s) Toplumda kültür bilincinin gelifltirilmesi amac›yla ilgili
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i çal›flmalar›n›n yap›lmas›n›
sa¤lamak,
t) Belediye s›n›rlar› içerisinde düzenlenen çeflitli flenliklerle ilgili gerekli çal›flmalar› organize ederek, etkinliklerin verimli bir flekilde sonuçlanmas›n› sa¤lamak,
u) Belediye taraf›ndan yap›lan ve resmi aç›l›fl› yap›lacak
yerlerin gerekli tan›t›m çal›flmalar›n›n yat›r›mlar›n› yapan ilgili birimlerle iflbirli¤i içerisinde yürütülmesini sa¤lamak,
v) Belediye Baflkan› taraf›ndan belirli günlerde yap›lmas›
planlanan Halk Günleri'nde yap›lan çal›flmalar›n ve kurumun genel tan›t›m›n›n yap›lmas› için gerekli düzenlemeleri
yerine getirmek,
w) Mer’i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile amiri taraf›ndan verilen görevlerin icra edilmesini sa¤lamak.
(4) Bilgi ‹fllem Birimi
a) Belediye WEB sayfas›n›n tasar›m›n›n güncellenmesi
b) Bilgisayarlar›n formatlanmas›, kurulmas›, temizli¤i, bak›m ve onar›m›n›n yap›lmas›,
c) A¤ yap›s›n›n sa¤l›kl› ifllemesinin sa¤lanmas›,
d) E-Belediye baflvurular›n›n kontrolü ve cevaplanmas›n›n
sa¤lanmas›,
e) Kent Bilgi Sistemi, E- Devlet,
f) Kesintisiz güç kaynaklar›n›n bak›m ve tamirlerini yapmak veya yapt›rmak,
g) Donan›m ve yaz›l›mlar›n bak›mlar›n› yapmak, faal hal-

de bulundurmak ve gerekti¤inde ihale yoluyla yapt›r›lmas›
için Müdürlü¤e bilgi vermek,
h) Gelecekteki ihtiyaçlar› analiz etmek ve teminini sa¤lamak,
i) Sistemin teknolojik geliflme do¤rultusunda büyümesini
sa¤lamak,
j) Sistemlerin süreklili¤ini sa¤lamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
(5) Özel Kalem Birimi
a) Belediye Baflkan›’n›n özel ve gizlilik tafl›yan yaz›flmalar›n› yürütmek
b) Belediye Baflkan› ad›na gelen, giden evrak›n girifl, ç›k›fl,
kay›t, de¤erlendirme, teslim edilmesi, dosyalanmas›n›, arflivlenmesini;
c) Belediye Baflkan›’n›n ziyaret, davet, karfl›lama, a¤›rlama, u¤urlama, aç›l›fl, milli ve dini bayramlar ile mahalli
kurtulufl günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören ifllerini düzenlemek,
yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Baflkan›’na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Baflkan›’n›n ifltirak etmesini
temin etmek, Belediye Baflkan›’n›n ifltirak edemedi¤i program, tören vs. Baflkan ad›na protokol gereklerini yerine getirmek.
d) Belediye Baflkan›’n›n ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtd›fl› konuklar›n en iyi flekilde karfl›lanmas›, a¤›rlanmas› ve
u¤urlanmas›n› temin etmek.
e) Baflkanl›k sekretaryas›n› düzenleyerek Belediye Baflkan›’n›n görüflme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
f) Belediye Baflkan›’n›n di¤er kurulufllarla ve vatandafllarla iliflkilerini koordine etmek, vatandafllar, kurum ve kurulufllardan gelen randevu talepleri do¤rultusunda Belediye Baflkan› ile görüflmelerini temin etmek.
g) Baflkanl›k makam›n›n randevular›n› planlamak, toplant›lar›n› ayarlamak, yap›lacak toplant› gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
h) Baflkan’›n sözlü talimatlar›n› ilgili birimlere ulaflt›rmak,
takip ederek sonuçland›r›lmas›n› sa¤lamak.
i) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralar›nda ve bu Müdürlüklerle Baflkanl›k Makam› aras›ndaki iflbirli¤i ve koordinasyonu temin etmek.
j) Ça¤dafl belediyecilik anlay›fl› içinde vatandafllara en
iyi hizmeti verebilmek amac›yla; vatandafllar, kurum ve
kurulufllar taraf›ndan yaz›l›, sözlü veya e-posta ile Baflkanl›k Makam›na intikal ettirilen talep ve flikâyetlerin çözüme
kavuflturulmas›nda, ilgili birimlere sorunlar› aktararak sonuçlar›n› takip etmek, sonuçlar› hakk›nda ilgililere bilgi
vermek.
k) Belediye Baflkan›’n›n günlük, haftal›k ve ayl›k programlar›n› haz›rlayarak takip etmek.
l) Belediye Baflkan› taraf›ndan verilecek di¤er görevleri yerine getirmek.
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Personelin Görevleri
Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
a) Belediye Baflkan›’n›n ve/veya yetki verdi¤i Baflkan Yard›mc›s›n›n gözetimi ve denetimi alt›nda, mer’i mevzuat gere¤i Müdürlü¤ün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerekti¤inde reorganize edilmesini, kadrolar aras›nda görevlerin
da¤›t›lmas›n›, ifl ve ifllemlerin yeniden tanzimine iliflkin dâhili düzenlemeleri yapar,
b) Baflkanl›¤›n amaçlar›n› ve genel politikalar›n› kendi u¤rafl alanlar›n› ilgilendirdi¤i derecede bilir, genel politikalar›n
uygulanmas›n› devaml› olarak izler, amaçlara uygunlu¤unu
araflt›r›r, genel politikalarda yap›lmas› gerekli de¤ifliklikleri
bildirir,
c) Müdürlü¤ü için, Baflkanl›¤›n gayeleri, politikalar›, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar gelifltirir ve
verilen sorumlulu¤a göre icraat yapar,
ç) Baflkanl›¤›n amaçlar›n› ve politikalar›n›, yönetti¤i ve iflbirli¤i yapt›¤› personele aç›klar, en iyi flekilde yönetmeleri için
gerekli izahat› verir ve uygulamalar› kontrol eder,
d) Görev alan› içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve
k›sa vadeli planlar haz›rlar. Planlar›n uygunluk ve yeterlili¤ini devaml› olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri al›r,
e) Müdürlü¤ün ifllerini en k›sa zamanda ve en ekonomik
olarak istenen flekilde sonuçland›rmak üzere planlar,
f) Gelecekte do¤acak ihtiyaçlara cevap verebilecek flekilde
elindeki kadro, makine, iflyeri ve teçhizat›n planlamas›n› yapar,
g) Müdürlü¤ün haberleflme ve evrak ak›fl›n›, üst kademelere istenen bilgileri zaman›nda ulaflt›rabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakk›nda zaman›nda ve do¤ru bilgi verebilecek flekilde planlar,
¤) Müdürlü¤ün y›ll›k faaliyet plan›n› Baflkanl›¤›n stratejik
hedeflerine göre haz›rlar, faaliyet plan›na göre y›ll›k bütçesini Mali Hizmetler Müdürlü¤ü ile koordineli olarak haz›rlar,
Baflkanl›kça belirlenmifl zamanda amirine verir,
h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi aç›s›ndan geliflmesini sa¤lamak üzere e¤itim planlamas›n› yapar,
›) Baflkanl›¤›n kabul etti¤i yönetim ve organizasyon prensiplerini astlar›na izah eder, organizasyon içindeki konumlar›n›n üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla iliflkileri
hakk›nda gerekli bilgiyi vererek ahenkle çal›flmalar›n› temin
eder,
i) Müdürlü¤ün tüm ifllerini en etkin flekilde yapmak üzere, Baflkanl›¤›n mevcut organizasyon flemas›, ifl tarifleri ve pozisyonlar›n ihtiyaç gösterdi¤i vas›flara uygun kadrosunu organize eder,
j) Organizasyon yap›s›nda ve/veya ifl tariflerinde zamanla
do¤acak de¤ifliklik ihtiyaçlar›n› amiri vas›tas›yla ‹nsan Kaynaklar›ndan sorumlu Müdürlü¤e bildirir,
k) Çal›flt›rd›klar› görevlilerin ifl tariflerini ve performans

kriterlerini haz›rlay›p amirine teklif eder,
l) Çal›flt›rd›klar› görevlilerin, iflbölümü esaslar› dâhilinde,
sorumluluklar›n› belirler ve bu görevleri benimsetir,
m) Emrindeki elemanlara ifl tariflerini izah eder, ifl tariflerinde belirtilen görev ve sorumluluklar›n do¤ru anlafl›lmalar›n› sa¤lar,
n) ‹fl tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere
usulünce verir,
o) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onlar› inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teflvik eder,
ö) Müdürlü¤üne al›nacak, ayr›lacak personel ile personelindeki statü de¤iflikliklerini, Baflkanl›¤›n personel politika ve
usulleri çerçevesinde kontrol eder,
p) Yoklu¤unda görevlerin aksat›lmadan yürütülebilmesi
için yerine bakacak flahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim
eder,
r) ‹flgücünün en faydal› flekilde kullan›lmas› ve ifllerin en
az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve
sorumluluklar›n› aç›k, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, ifl ve ifllemlerin buna uygunlu¤unu denetler,
s) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çal›flmas›na yard›m edecek bütün konularda bilgisini devaml› artt›r›r,
fl) Müdürlü¤ün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebli¤, ifl metotlar› ve di¤er ilgili mer’i mevzuata riayeti sa¤lar, bunlar›n uygulanmas›n› sürekli kontrol
eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve
teklifleri, bir üst amirinin görüflüne sunar.
t) Müdürlü¤ün verimlili¤inin artt›r›lmas›n› ve ifllerin daha
kaliteli, düzenli ve süratli flekilde yürütülmesini sa¤lamak
üzere, çal›flma metotlar›n› gelifltirmeleri için astlar›na mesleki yard›mda bulunur, genel ahlâka ve adaba uygun hareket
etmeleri için disiplini temin eder,
u) Astlar›n›n sorular›n› kesin olarak cevapland›r›r, gereken kararlar› süratle al›r ve bildirir,
ü) Dan›flman durumunda görev yapanlarla temas› ve onlardan faydalanmay› temin eder,
v) Terfi etmesi veya ifl bafl›nda olmamas› halinde, yerine
görevini ifa edebilecek bir yard›mc›y› yetifltirir,
y) Haberleflmeye büyük önem vererek, al›nan kararlar›n
uygulay›c›lar›na do¤ru bir flekilde ve süratle ulaflt›r›lmas›n›
sa¤lar,
z) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydal› gördü¤ü bütün raporlar› sunar. Raporlar› vermeden önce gerekli
tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ay›klayarak
raporlar›n k›sa ve öz olmas›n› sa¤lar,
aa) Efl düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve
kendi aralar›nda halledilebilecek meseleleri halleder,
bb) Kendine ba¤l› olan personelin aralar›nda koordinasyon kurmalar›n› ve onlar›n da Baflkanl›¤›n hedeflerine uygun
olarak birlikte çal›flmalar›n› temin eder,
cc) Müdürlü¤ündeki astlar›n›n di¤er Müdürlükler ile yapt›klar› ortak çal›flmalarda uyum ve koordinasyonu sa¤lar,
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çç) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çal›flmaya, daha baflar›l› olmaya teflvik eder,
dd) Personelin çal›flma flevkini k›ran ve verimini düflüren
faktörleri tespit ederek, kendi imkânlar› ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanlar› halleder, üst kademelerce
al›nmas› gereken tedbirler için verim düflüflü veya baflka
menfi sonuçlar do¤madan amirine müracaat eder,
ee) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi flekilde
yararlanabilmek, kendi kararlar›n› en isabetli flekilde verebilmek ve kendisine ba¤l› personelin katk›lar›na paralel olarak
Baflkanl›¤› daha fazla benimsemelerini sa¤lamak amac›yla
devaml› surette fikir ve görüfl al›flveriflinde bulunur,
ff) Faaliyet plan›nda bulunan iflleri görev tariflerine göre
çal›flanlar›na tevzii eder,
gg) Emirlerini kademe atlamadan ifl ile ilgili kendisine
do¤rudan ba¤l› çal›flanlara verir,
¤¤) Emrinde çal›flan elemanlara örnek olur, bunu sa¤layacak flekilde, neticelerini önceden düflünerek daha sonra geri
almak zorunda kalmayaca¤›, kolayl›kla anlafl›labilir, k›sa ve
kesin emirler verir, ancak kötü neticeler do¤uraca¤› anlafl›lan
emirlerini geri almaktan imtina etmez,
hh) Gerekli gördü¤ü hususlarda emirlerini yaz›l› olarak
verir,
››) Baflkas›na emir vermifl olsa dahi iflin yap›lmamas›
ve/veya yanl›fl ve eksik yap›lmas› sorumlulu¤unu üstlenir,
ii) Mevcut faaliyet plan›na göre Müdürlük faaliyetlerini k›sa periyotlarla kontrol eder,
jj) Müdürlük harcamalar›n›n bütçeye uygunlu¤unu devaml› kontrol alt›nda bulundurur,
kk) Yap›lmakta olan iflleri zaman, miktar ve kalite aç›s›ndan devaml› kontrol eder,
ll) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder,
varsa eksikliklerin giderilmesini sa¤lar,
mm) Personelinin tav›r ve davran›fllar›n› devaml› kontrol
alt›nda bulundurarak örnek model oluflturur,
nn) Personelin görev tariflerindeki belirtilen iflleri yerine
getirip getirmedi¤ini üç ay› geçmeyen periyotlarla kontrol
eder,
oo) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmalar›n sebeplerini araflt›r›r, düzeltici ve ileride tekrarlanmas›n› önleyici tedbirleri al›r,
öö) Faaliyetlerin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için, yap›lan ifllemlerle ilgili her türlü kayd›n tutulmas›n›, gerekli belgelerin
düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrak›n muhafaza
edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket
edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrak› kabul edilmifl usullere göre imha eder,
pp) Görev alan›ndaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve de¤erlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerekti¤inde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
rr) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtd›fl› görev seyahatine gönderildi¤inde, gitti¤i yerde yapt›¤› temaslar›, çal›fl-

malar› ve ald›¤› sonuçlar› belirten özet, fakat kolayca anlafl›labilir bir üslup ve düzende rapor haz›rlar, amirine verir,
ss) Baflkanl›¤a iliflkin bilgilerin d›flar› s›zmamas› hususunda azami itinay› ve dikkati gösterir,
flfl) Baflkan ve amirinin uygun görece¤i her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlar›na göre yerine getirir,
tt) ‹fllerin; kanun, tüzük, yönetmelik, tebli¤, genelge ve
Baflkanl›k emirlerine uygun ve gecikmeksizin yap›lmas›n›
sa¤lar,
uu) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir flekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve
idare eder,
üü) Birinci sicil amiri olarak ba¤l› personelin çal›flmalar›n›
de¤erlendirir,
vv) Belediyenin kültürel faaliyetlerini tasarlayarak, gerekli alt yap›y› haz›rlar, Seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yar›flma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlenmesini sa¤lar,
yy) Kültürel organizasyonlar›n haz›rl›k ve uygulama aflamalar›n› takip ederek son uçland›r›lmas›n› sa¤lar,
zz) Faaliyet sahas› ile ilgili proje ve taslaklar›n haz›rlanmas›n› ve bunlar›n uygulamaya geçirilebilmesi için üstlerin
onay›na sunar,
aaa) Üst mercilerce onaylanan kültürel faaliyetlerin düzenlenmesini, bunlar›n iflleyiflini takip edilmesini sa¤lar,
ccc) Gerçeklefltirilen etkinliklerin kitaplaflt›r›lmas› için
altl›k oluflturmak, bask›ya haz›rlar, Adalar›m›z› yurt içi ve
yurt d›fl›nda tan›tmak için gerekli yay›n, doküman ve malzemeyi haz›rlar, haz›rlat›r, sat›n almak ve da¤›tmak için gerekli çal›flmalar› yapar,
ççç) Müdürlü¤ü ilgilendiren tüm resmi yaz›flmalar› yürütür, evrak›n takibi yap›larak, raporlar› tutar. Duyuru amaç ve
kapsaml›; bildiri, afifl, davetiye ve pankart tasar›m› yapt›rarak, bast›r›lmas›n› sa¤lar,
ddd) Davetiye, broflür, ilan, bez afifl, duvar afifli vb. çal›flmalar›n altl›¤›n› ve birim ile ilgili di¤er yaz›flma metinlerinin
haz›rlanmas›n› sa¤lar,
eee) Müdürlü¤ün görev alan›yla ilgili ihale konusu ifl ve ifllemlerin, mer’i ihale mevzuat› çerçevesinde yap›lmas›n› sa¤lar,
fff) Görevle ilgili her türlü iç/d›fl yaz›flmalar›n yap›lmas›n›,
Baflkana, Encümene, Meclise teklifler sunulmas›n›, verilen
kararlar›n uygulanmas›n› sa¤lar,
ggg) Müdürlü¤e gelen tüm evrak›n ilgililere usulünce iletilmesini sa¤lar,
¤¤¤) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans art›r›c› etki oluflturmak amac›yla mer’ mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde d›fl hizmet al›m yoluyla yap›lmas›
mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kiflilere
usulüne uygun yapt›r›lmas›n› sa¤lar,
hhh) Çal›flanlar›n›n tabi olduklar› mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastal›k gibi ifllemlerini yürütür, devam durumu-
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nu takip eder ve denetler, ilgili di¤er birimlerle koordinasyonu sa¤lar,
›››) Belediye’nin stratejik plan›n›n haz›rlanmas›nda gerekli deste¤i sa¤lar,
iii) Stratejik planlamaya uygun müdürlük bütçenin haz›rlanmas›n› ve onaylanan bütçenin en ekonomik flekilde kullan›lmas›n› sa¤lar,
jjj) Stratejik planlama ile müdürlü¤e verilen hedeflerin
gerçeklefltirilmesini sa¤lar,
kkk) Mer’i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile Baflkanl›kça verilen görevlerin icra edilmesini sa¤lar.
Di¤er Personel
Müdürlü¤ün görev alan›na giren görevler; Müdürlü¤e
norm kadro ve Baflkanl›k onay›yla tahsis edilen kadrolar taraf›ndan icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar aras›nda da¤›l›m› Müdür taraf›ndan yap›l›r. Müdür, görevleri
mevcut kadrolar›n sahip olduklar›; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans baflar›m seviyeleri vb. yetkinliklerine
göre da¤›t›r. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.
a) Müdürlü¤ünün görev alan› ile ilgili olarak, Baflkanl›¤›n
gayeleri, politikalar›, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve
programlar›n gelifltirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve
uygulamalarda amirine gerekli deste¤i eksiksiz verir,
b) Baflkanl›¤›n amaçlar›n› ve genel politikalar›n›, çal›flt›¤›
müdürlü¤ün u¤rafl alanlar›n› ilgilendiren boyutuyla ö¤renir
ve buna uygun tutum davran›fl sergiler,
c) Görev alan› içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve
k›sa vadeli planlar›n haz›rlanmas›nda amirinin direktiflerine
uygun ifl ve ifllemleri yapar,
ç) Müdürlü¤ün kendisine tevdi edilen ifllerini en k›sa zamanda ve en ekonomik flekilde icra ederek sonuçland›r›r,
d) Müdürlü¤ün haberleflme ve evrak ak›fl›n› amirinin direktifleri do¤rultusunda sa¤lar,
e) Müdürlü¤ün y›ll›k faaliyet plan›n› Baflkanl›¤›n stratejik
hedeflerine göre haz›rlanmas›nda amirinin istedi¤i tüm ifl ve
ifllemleri yapar, yürütür,
f) Beceri ve mesleki bilgi aç›s›ndan kendini gelifltirir, bu
amaçl› etkinliklere istekli olarak kat›l›r,
g) Baflkanl›¤›n mevcut organizasyon flemas› gere¤i bulundu¤u pozisyon için öngörülen vas›flar› kazanmak için gerekli
çabay› ortaya koyar,
¤) Organizasyon yap›s›nda ve/veya ifl tariflerinde zamanla do¤acak de¤ifliklikler için kendini gelifltirir,
h) ‹flbölümü esaslar› dâhilinde, efl düzey ve di¤er pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çal›fl›r,
›) Gerekti¤i durumlarda ekip bafl› olarak ekibine ifl tariflerini izah eder, ifl tariflerinde belirtilen görev ve sorumluluklar›n do¤ru anlafl›lmalar›n› sa¤lar,
i) ‹flleri en az maliyetle icra eder,
j) Kendisinin verimli ve etkin çal›flmas›na yard›m edecek
bütün konularda bilgisini devaml› artt›r›r,

k) Müdürlü¤ün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebli¤, ifl metotlar› ve di¤er ilgili mer’i mevzuata riayet eder,
l) Müdürlü¤ün verimlili¤ini artt›r›lmas› ve ifllerin daha kaliteli, düzenli ve süratli flekilde yürütülmesi için çal›flma metotlar›n› gelifltirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
m) Yönetimce al›nan kararlar›n uygulay›c›lara do¤ru bir
flekilde ve süratle ulaflt›r›lmas›n› ve uygulamas›n› sa¤lar,
n) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydal› gördü¤ü bütün raporlar› eksiksiz haz›rlar,
o) Efl düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
ö) Çal›flmalar›nda örnek tutum davran›fl sergiler,
p) Verilen direktife uygun ifl ve ifllemleri gerçeklefltirir,
r) Verilen ifli öngörülen bütçe s›n›rlar› içerisinde kalarak
ifa eder,
s) Yapt›¤› iflle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
fl) Faaliyetlerin devaml›l›¤›n› sa¤lamak için, yap›lan ifllemlerle ilgili her türlü kayd› tutar, gerekli belgeleri düzenler ve
takip eder, önemli olan evrak› usulüne uygun muhafaza
eder,
t) Görev alan›ndaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerekti¤inde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
u) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtd›fl› görev seyahatine gönderildi¤inde, amac›n gerçekleflmesi bak›m›ndan gitti¤i yerde yapt›¤› temaslar›, çal›flmalar› ve ald›¤› sonuçlar› belirten özet, fakat kolayca anlafl›labilir bir üslup ve düzende
rapor haz›rlar, amirine verir,
ü) Baflkanl›¤a iliflkin bilgilerin d›flar› s›zmamas› hususunda azami itinay› ve dikkati gösterir,
v) Baflkan ve amirinin uygun görece¤i her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlar›na göre yerine getirir,
y) Belediyenin kültürel faaliyetlerini için gerekli bürokratik alt yap›y› haz›rlar,
z) Seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yar›flma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin ihale ve sat›n alma
ifllemlerini yapar,
aa) Tan›t›m konular›n› ilgilendiren tüm al›mlar›n ifllemlerini yürütür, evrak›n takibini yapar, raporlar› tutar,
bb) Duyuru amaç ve kapsaml›; bildiri, afifl, davetiye ve
pankart sat›n al›mlar›n› yapar,
cc) Vatandafllardan gelen baflvurular› alarak baflvurular›
konular›na iliflkin olarak yönlendirir, bilgilendirir,
çç) Vatandafl taleplerinin karfl›lanmas› için Belediye’nin ilgili birimleriyle ve ilgili d›fl birimlerle gerekli iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lar, yaz›flmalar› yapar, ifllemleri yürütür,
dd) Y›l boyu gerçeklefltirilen Belediye faaliyetleri ve organizasyonlar›na ait davetiyeleri, el ilanlar›n›, afiflleri, broflürleri ilgili yerlere ulaflt›r›r,
ee) Belediye’de üretilen kültürel yay›nlar›, yap›lan da¤›t›m
planlamalar› do¤rultusunda ilgililerine ulaflt›r›r,
ff) Çal›flmalarla ilgili olarak çeflitli konularda ilçe genelin-
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de anons yapt›r›r,
gg) Y›l boyunca Belediye faaliyetleri ile önemli gün ve belirli haftalar ile ilgili konularda yeteri miktarda bez pankartlar yapt›r›r ve belirlenen yerlere ast›r›r,
¤¤) Bas›n bültenlerinin haz›rlanmas›, faaliyetler hakk›nda
bas›n yay›n kurulufllar›na (Gazete, Radyo, TV, Dergi. vb.) bas›n bildirisi gönderilmesi, haberlerin ilgililere e-mail ve cep
mesaj› yoluyla iletilmesi çal›flmalar›nda bulunur, çal›flmalar›
yönlendirir,
hh) Çeflitli konularda (faaliyet, aç›l›fl, ziyaret vb.) dijital ve
opak foto¤raf çekimlerin yap›lmas›n› ve arflivleme çal›flmalar›n› yönlendirir,
››) Bas›n Mensuplar›yla haber konulu görüflmeleri devam
ettirir,
ii) Gazete kupürü arflivi ve yay›n arflivi tutulmas› konular›nda gerekli yönlendirmeleri yapar,

jj) Faaliyetlerle ilgili e-posta grubuna mesaj gönderilmesi
konular›nda yönlendirme yapar,
kk) Web sitesindeki düzenlemelerin müdürlü¤ün çal›flma
alan›na giren konular›nda bilgi ifllem fiefli¤i’ne yönlendirici
uzman deste¤i vermek,
ll) Mer’i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile amiri taraf›ndan verilen görevleri icra eder.
C) Müdürlü¤e ‹liflkin Bilgiler
2- Örgütsel Yap›s›
Adalar Belediye Baflkanl›¤› Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü; Bas›n Yay›n ‹flleri, Halkla ‹liflkiler, Özel Kalem Birimi, Kültür ve Sanat ‹flleri Birimi, Bilgi ‹fllem fiefli¤i,
Gönüllülere ait birimlerinden oluflur.
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgisayar

25 Adet

Ana Bilgisayar (Server)

6 Adet (2 Hurda)

Telefon

20 Adet

ADSL Modem

1 Adet

Taray›c›

2 Adet

Diz Üstü Bilgisayar

4 Adet (2 Hurda)

Güç Kayna¤›

2 Adet

Projeksiyon Cihaz› ve Perde

2 Adet

Anfi ve Mikser (Meclis ses kay›t)

1 Adet

Foto¤raf Makinesi

3 Adet

Televizyon

4 Adet

Yaz›c›

11 Adet

Santral

1 Adet

Faks

1 Adet

Telsiz

1 Adet

Tüm birimlerin ‹nternet ba¤lant›s›, Belediye ‹nternet
Sayfas› ve Belediye Otomasyon program›, anons sistemi.

4- ‹nsan Kaynaklar›
Müdürlü¤ümüz hizmetleri kadrolu 1 müdür, 1 bilgi ‹fllem flefi ve gönüllüler ile yürütülmektedir.
5- Sunulan Hizmetler
‹lgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile Belediyemize
yüklenmifl tüm görev ve sorumluluklara ait hizmetler imkân ve mali kaynaklar›m›z çerçevesinde ilçemiz halk›na sunulmaktad›r.
6- Yönetim ve ‹ç kontrol Sistemi
a. Yönetim Sistemi
5216 ve 5393 say›l› kanunlara göre Belediye Baflkan› her
kademedeki personeli atamaya yetkilidir.
b. ‹ç Kontrol Sistemi
5018 kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine göre yay›nlanan iç kontrol ve ön mali kontrole iliflkin usul ve esaslar›n
12. ve 17. maddelerin esaslar›na göre harcama yetkilileri,
yard›mc›lar› veya hiyerarflik olarak kendisine en yak›n üst
kademe yöneticileri taraf›ndan ön mali kontrol yap›l›r.
III- FAAL‹YETLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VE
DE⁄ERLEND‹RMELER
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1) 45 adet B‹MER baflvurusu cevaplanm›flt›r.
2) 41 adet Bilgi Edinme baflvurusu cevaplanm›flt›r.
3) 67 adet Online baflvurusu cevaplanm›flt›r.
4) Birimimize say›s›z flikâyet, ihbar ve teflekkür telefonu

geldi. fiikâyetler do¤rudan veya ilgili birime yönlendirilerek
sonuçland›r›ld›
5) Baflkanl›k Makam›na gelen tüm konuklar›n karfl›lama
ve a¤›rlama hizmeti yap›lm›flt›r.
6) Tüm birimlerin düzenledi¤i toplant› ve etkinliklerde
tüm a¤›rlama, ikram, foto¤raf ve kamera kay›tlar› birimimizce yap›lm›flt›r.
7) Resmi ve özel törenlerin organizasyonu. Konuklar›n
a¤›rlanmas› birimimiz taraf›ndan yap›lm›flt›r.
8) Tüm bu organizasyonlar için Belediye bütçesinden
harcama yap›lmam›flt›r. Ayr›ca Belediyemiz gönüllülerinin
bu çal›flmalarda büyük deste¤i al›nm›flt›r ve çal›flmalar iflbirli¤i içinde devam etmektedir.
9) Tüm Meclis toplant›lar›n›n sesli ve görüntülü kay›tlar›, salon haz›rlanmas› birimimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
10) Nisan ay›ndan itibaren Adalar’da yap›lan çekimlerden kurum bütçesine 27.105.-TL gelir kayd› sa¤lanm›flt›r.
BASINDA ADALAR BELED‹YES‹
Nisan ay›ndan itibaren ulusal yaz›l› bas›nda Adalar Belediyesi ile ilgili 298, yerel bas›nda ise 97 haber yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca Görsel bas›nda ise 73 adet Adalar Belediyesi ile ilgili haber yay›nlanm›flt›r.
BASINDA ADALAR
Nisan ay›ndan itibaren ulusal ve yerel yaz›l› bas›nda
Adalar ile ilgili 2303 haber yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca görsel bas›nda ise 338 adet Adalar ile ilgili haber yay›nlanm›flt›r
ADALAR BELED‹YES‹ “ADALAR BÜLTEN‹”
Nisan – Eylül 2009 tarihleri aras›ndaki 6 ayl›k Belediye
çal›flmalar›n› içeren ve 72 sayfadan oluflan “Adalar Bülteni”
haz›rlanm›fl ve 11.000 adet bas›lm›flt›r.
8.600 adedinin Adalar, ‹stanbul ve Ankara’ya da¤›t›m›
yap›lm›flt›r.
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ADALI KART

Adalar’da yaz boyunca çok dilli konserlerden, foto¤raf
ve resim sergilerine, Büyükada sokaklar›n›n podyum olarak
kullan›ld›¤› defileden, halkoyunlar› gösterilerine kadar
birçok alanda düzenlenen etkinlikler halka aç›k alanlarda
ücretsiz olarak sunuldu.

AT‹NA BÜYÜKADALILAR DERNE⁄‹
FOLKLOR GÖSTER‹S‹

12.845 baflvuru al›nd›.
Formlar›n bilgisayara girifli yap›ld›.
EL BROfiÜRLER‹

‹BB KENT ORKESTRASI

3000 adet 112 Acil El Broflürü haz›rland› ve da¤›t›ld›.

5000 adet MAG El Broflürü haz›rland› ve 4000 adet
da¤›t›ld›

‹STANBUL 12 GRUBU
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STOCKHOLM SAKSAFON DÖRTLÜSÜ

CENG‹Z ÖZKAN KONSER‹

FELSEFE ÇALIfiTAYI

KINALIADA YAZ KONSER‹

KENT TÜRKÜLER‹

‹Ç KALPAKÇI ÇIKMAZI FOTO⁄RAF SERG‹S‹
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HALK OYUNLARI

BELED‹YE HALK S‹NEMASI F‹LM GÖSTER‹MLER‹

GÖKYÜZÜ GÖZLEM fiENL‹⁄‹

FELSEFE TOPLANTISI

ORHAN KURAL ÇEVRE PANEL‹

ATAOL BEHRAMO⁄LU ‹MZA VE SÖYLEfi‹
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DEPREM SEM‹NER‹

MÜZ‹K KURSU

BELED‹YE B‹NASINDA RES‹M SERG‹S‹

LOZAN ANTLAfiMASI’NIN YILDÖNÜMÜ

MÜZ‹K KURSU

MÜZ‹K KURSU
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ENGELL‹LER GÜNÜ ETK‹NL‹KLER‹

HEYBEL‹ADA’DA S‹NEMA

BURGAZADASI’NDA FOLKLOR GÖSTER‹S‹

23 N‹SAN KUTLAMALARI

19 MAYIS TÖRENLER‹

10 KASIM ATATÜRKÜ’Ü ANMA TÖRENLER‹
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Bilgi ‹fllem Birimi Faaliyetleri
1) Tüm bilgisayarlar›n iç ve program temizlikleri belli
aral›klarla yap›lmaktad›r.
2) Virüs bulaflmas› ve sistem çökmesi nedeniyle
01.01.2009 tarihinden bu yana yaklafl›k 45 bilgisayar formatlanm›flt›r. Güvenlik duvar›ndan yap›lan k›s›tlamalardan sonra birimimize herhangi bir sistem çökmesi ve virüs
flikâyeti olmam›flt›r.
3) Günlük ortalama birimlerden gelen 20 ça¤r›ya cevap
verilmektedir. Bu ça¤r›lar›n %15’i Belediye otomasyon,
%20’si donan›m problemleri ve %65’i Word, Excel, PowerPoint, fireworks gibi ofis programlar› ve cd ço¤altma talepleridir.
4) Birimlerde kullan›lan düflük bilgisayarlar›n orta seviyeye getirilebilmeleri, Sistemimize eklenen yeni bilgisayarlar›n a¤ yap›s›na uygun hale getirilmesi ve bilgisayar altyap›s›n›n teknolojik aç›dan yükseltilmesi amac›yla gerekli çal›flmalar devam etmektedir.
5) Belediyemize ba¤›fllanan bilgisayar ve yaz›c›larla bilgisayar altyap›m›z güçlendirilirken, bilgisayar donan›m ba¤›fllar› (16 Adet 1 Gb Ram, 10 Adet 19” LCD Monitör ve 10
Adet Klavye-Mouse tak›m›) ile de 13 adet mevcut bilgisayar›m›z›n teknik özellikleri yükseltilmifltir.

6) Adalar Belediyesine ait internet sayfas› yeniden düzenlendi. ‹ngilizce versiyonunun haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanmak üzeredir.

GÖNÜLLÜ GRUPLARI FAAL‹YET RAPORU
• Dr. Mustafa Farsako¤lu baflkanl›¤›nda 16 Nisan 2009
tarihinde yap›lan toplant›da Gönüllü çal›flmalar› ve Gönüllülük konular›nda bilgi verildi gönüllü çal›flma ça¤r›s› yap›ld›.
• 19 Nisan 2009 tarihinde gönüllüler bir araya gelerek
görüfl ve önerilerini bildirdiler. Bu toplant›dan ç›kan kararla Ada Gönüllüleri haberleflme a¤› oluflturuldu.
• Sa¤l›k gönüllüleri ile 23 Nisan 2009 tarihinde ilk toplant› yap›ld›. Adalar’daki sa¤l›k sorunlar› ve iyilefltirme önerileri görüflüldü.
• Çevre gönüllüleri 23 Nisan 2009 tarihinde Büyükada'n›n de¤iflik yerlerindeki alanlara çiçek dikimini gerçeklefltirdi.
• Ada Gönüllülerine GÖNÜLLÜ KART'› verilmeye baflland›.
• Sokak hayvanlar›n› koruma gönüllüleri 28 Nisan 2009
tarihinde toplant› yapt›lar. Bu toplant› sonunda sokak hay-
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vanlar›n›n rehabilitasyonu konusunda görüfl ve önerileri
için haz›rlad›klar› raporu Belediye Baflkanl›¤› makam›na
sundular.
• 6 May›s 2009 tarihinde Büyükada sahilde çevre temizli¤i yap›ld›. Çok say›da gönüllünün kat›ld›¤› bu etkinlikte k›y› fleridi temizlendi.
• Turizm gönüllüleri ile 9 May›s 2009 tarihinde toplan›larak yap›lmas› gerekli çal›flmalar belirlendi.
• 11-13-15 May›s 2009 tarihlerinde Anadolu Kulübünde
GÖNÜLLÜLÜK e¤itimi verildi.
• Gençlik haftas› nedeniyle 15 May›s 2009 tarihinde yap›lan etkinli¤e Gönüllüler ve Adalar Belediyesi taraf›ndan
yiyecek-içecek deste¤i sa¤land›.
• 18 May›s 2009 tarihinde gerçeklefltirilen Gençlik ve
Spor koflusu etkinli¤ine Gönüllü kat›l›m› ve yiyecek-içecek
deste¤i sa¤land›.
• Heybeliada'da Çam liman› mevkiinde 23 May›s 2009
tarihinde çevre temizli¤i gerçeklefltirildi.
• 29/05/09 tarihinde K›nal›ada'da çevre temizli¤i yap›ld›.
• Turmepa ile birlikte 31/05/09 tarihinde Çam liman›'nda sualt› ve çevre temizli¤i yap›ld›.
• 03/06/09 tarihinde Büyükada'da k›y› ve çevre temizli¤i
gerçeklefltirildi.
• Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Gençlik Grubu ve
Gönüllü kat›l›m› ile 5 Haziran 2009 tarihinde Büyükada Büyüktur yolu ve Lunapark mevkilerinde çevre temizli¤i yap›ld›.
• 5 Haziran 2009 Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsam›nda K›nal›ada'daki antenlerin y›k›m faaliyetine gönüllüler de kat›ld›.
• K›z›lay Kad›n kollar› taraf›ndan 12 Haziran 2009 tarihinde Sa¤l›k gönüllülerine ilk yard›m semineri verildi. Seminere kat›lanlar törenle sertifikalar›n› ald›lar.
• 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren K›nal›adal› gönüllü difl hekimi Dr. M›g›r Gülezyan taraf›ndan ücretsiz difl tedavisine baflland›.
• TURMEPA derne¤i ile birlikte 3 Temmuz 2009 tarihinde Büyükada ve Heybeliada'da su üstü ve dip temizli¤i gerçeklefltirildi.
• 4 Temmuz 2009 tarihinde K›nal›ada ve Burgazada’da
su üstü ve dip temizli¤i gerçeklefltirildi.
• Belediye Toplant› Salonu’nda çocuklara yaz döneminde bafllayan ücretsiz müzik kursu e¤itimi k›fl dönemi boyunca da devam etmekte.
• Dr.Do¤an Baflak baflkanl›¤›nda 5 Temmuz 2009 tarihinde sa¤l›k gönüllüleri ile toplan›larak gerçeklefltirilecek
sa¤l›k çal›flmalar› görüflüldü.
• 15 Temmuz 2009 tarihinde Dr. Mustafa Farsako¤lu
baflkanl›¤›nda Sa¤l›k birimleri, Sa¤l›k Grup baflkan› ve hastane baflhekimi ile toplant› yap›larak sa¤l›k çal›flmalar› ve
ihtiyaçlar konular› görüflüldü.
• MAG e¤itimcisi taraf›ndan 11 Haziran 2009 tarihinde
afet öncesi yap›lmas› gerekenler konusunda bilgilendirme

toplant›s› yap›ld›.
• K›z›lay Kad›n kollar› deste¤i ile 17 A¤ustos 2009 tarihinde KAN BA⁄IfiI kampanyas› gerçeklefltirildi
• 24-25 A¤ustos 2009 tarihlerinde Dünya Göz Hastanesi
ile göz taramas› kampanyas› gerçeklefltirildi.
• 31 A¤ustos 2009 tarihinde Dr. Do¤an Baflak deste¤i ile
Prof. Dr. fiadi Yenen taraf›ndan Domuz Gribi ve K›r›m Kongo Ateflli hastal›klar› ile ilgili bilgilendirme toplant›s›.
• Sahipsiz Hayvanlar› Koruma Gönüllüleri deste¤i ile 1
Nisan 2009-31 A¤ustos 2009 tarihleri aras›nda tüm adalarda 15 köpek ve 7 kedi k›s›rlaflt›r›ld›. 200 afl›lama yap›ld›. Büyükada bar›na¤›ndan 3 köpek sahiplendirildi. Maret ve Uno
ekmek ile ba¤lant› kurularak bar›na¤›n mama ihtiyac› karfl›lanmaya baflland›. Ayr›ca gönüllülerimizin yapt›¤› ayni ve
nakdi yard›mlarla bar›nak giderlerine katk› ile k›fll›k kuru
mama stoklar›na destek sa¤land›. Çelik mama kaplar› temin edildi.
• Tarihi Ve Kültürel Miras› De¤erlendirme Toplant›s› 4
Ekim 2009 tarihinde yap›ld›.
• 6 Ekim 2009 tarihinde Sahipsiz Hayvanlar› Koruma
Gönüllüleri Toplant›s› yap›larak çal›flma program› haz›rland›.
• Adalarda Hayvanlar ‹çin Bilinçlendirme E¤itimlerine
baflland›. Çocuklara hayvan sevgisini afl›lamak ve onlar› bilinçlendirmek için seminerler veren yerel hayvan koruma
gönüllüsü Ayfle Do¤anc›, 25 Kas›m Çarflamba günü Büyükada 125. Y›l Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nda ö¤rencilerle bulufltu. Adalar Belediyesi ve Sahipsiz Hayvanlar› Koruma Gönüllüleri Çal›flma Grubu iflbirli¤iyle düzenlenen seminerde
Ayfle Do¤anc› ö¤rencilere; kuduz hastal›¤›n›n ve sokak hayvan›n›n ne oldu¤u, onlara nas›l davran›lmas› gerekti¤i ve
›s›r›lma durumunda yap›lmas› gerekenleri anlatt›. 9 Aral›k
Çarflamba günü saat 13.00’da Büyükada fiehit Murat Yüksel ‹lkö¤retim Okulu’nda ve Heybeliada’da gerçeklefltirildi.
• Adalar Belediyesi -Adalar Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›, Türk
Kalp Vakf›, Sedef Adas› Lions ve Yeflil Burgazada Lions Kulüpleri birlikteli¤i ile 9 Ekim 2009 tarihinde Büyükada vapur
iskelesi ç›k›fl›nda sa¤l›k taramas› gerçeklefltirildi. Ayni çal›flma kapsam›nda organ ba¤›fl› ve diyabet taramas› ve bilinçlendirme çal›flmalar› yap›ld›.
• Kad›köy belediyesi deste¤i ile Yeni Umutlar Projesi ad›
alt›nda 20 kifliye aflç›l›k ve servis eleman› yetifltirme e¤itimi
verildi. 6 Ekim 2009 tarihinde bafllayan ve 25 ifl günü süren
seminer sonunda 17 Kas›m tarihinde kat›l›mc›lara sertifikalar› törenle verildi.
• Çevre gönüllüleri çal›flma grubunun etkinlikleri kapsam›nda 15 Kas›m Pazar günü Anadolu Kulübü toplant› salonunda bir konferans gerçeklefltirildi.
Prof. Dr. Orhan Kural’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Yaflanabilir Bir Çevre ‹çin Elele” konulu konferansta çevrenin
sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutlar›
hakk›nda bilgi verildi.
‹nsan ile do¤a aras›nda kurulacak denge ile do¤al kay-
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naklar› tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na imkan verecek flekilde bugünün ve gelece¤in yaflam› ve kalk›nmas› konular› de¤erlendirildi.
• Kurban bayram› öncesi 80 ö¤renciye mont yard›m› yap›ld›.
• Ana s›n›f› ö¤rencilerine kitap da¤›t›ld›.
• Yoksul bir ailenin onar›m gereken evi onar›ld›.
• ‹lçe Halk e¤itim merkezince engelli e¤itimi çal›flmalar›na katk› verildi.
• Zihinsel ve Bedensel Engelli Vatandafllar›m›z›n Tespiti
ve Rehabilitasyonuna yönelik yap›lan toplant›lara kat›l›mlar›n ard›ndan, Birleflik Sakatlar Federasyonu deste¤iyle 20
adet tekerlekli sandalye talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine
da¤›t›m›na baflland›; müracaat edilmesi durumunda sandalye da¤›t›mlar› devam edecektir.

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN ORGAN‹ZASYONLAR
1- 23.04.09 23 Nisan Gösterileri
2- 18.05.09 Gençlik Koflusu
3- 19.05.09 19 May›s Törenleri
4- 31.05.09 TURMEPA K›y› ve Deniz Temizli¤i Heybeliada
5- 06.06.09 Sanat ve Bilim Dünyas›ndan Kat›l›mc›larla
Adalar’la ‹lgili Genel De¤erlendirme Toplant›s›
6- 03.07.09 TURMEPA Deniz ve K›y› Temizli¤i
7- 10.07.09 Atina Büyükadal›lar Derne¤i Dans Gösterisi
8- 17.07.09 ‹BB Kent Senfoni Orkestras›
9- 23.07.09 Piyanist Tu¤çe Tar› konseri
10- 24.07.09 ‹nönü Müze Evi - Lozan Bar›fl Antlaflmas› etkinlikleri
11- 26.07.09 Folklor Gösterisi
12- 01.08.09 “Bir Tutam Baharat Filmi”nin halka aç›k ilk
gösterimi, filmin yönetmeni Tasos Boulmetis’in kat›l›m›yla
Belediye Halk Sinemas›’nda yap›ld›.
13- 02.08.09 ‹zmir Halk Oyunlar› Gösterisi ve “Osmanl›’dan Günümüze Kad›n Giysileri” temal› Sokak Defilesi

14- 06.08.09 Keops Rock Grubu K›nal›ada Konseri
15- 07.08.09 K›nal›ada Yüzme Yar›fllar›
16- 08.08.09 Ada evi Müze Aç›l›fl ve Konser
17- 13.08.09 Heybeliada Kent Türküleri Konseri
18- 18.08.09 Heybeliada Aç›k Hava Film gösterimleri
19- 20.08.09 Heybeliada Saksofon Konseri
20- 22.08.09 Büyükada Saksofon Konseri
21- 22.08.09 ‹stanbul 12 Konseri
22- 28.08.09 K›nal›ada Gökyüzü Gözlem fienli¤i
23- 30.08.09 Cengiz Özkan Konseri
24- 30.08.09 Gitar Kursu Konseri
25- 11.09.09 Felsefelogos Faaliyetleri
26- 19.09.09 Gazileri Anma Töreni
27- 20.09.09 ‹htiyaç Sahibi Çocuklara Yard›m Amaçl›
Kermes Anadolu Kulübü
28- 02.10.09 Felsefe Logo’s Çal›fltay›
29- 06.10.09 AB Aflç›l›k E¤itimi
30- 06.10.09 ‹stanbul’un Kurtuluflu
31- 28.10.09 Cumhuriyet Bayram› töreni ve balosu
32- 29.10.09 Ekim Törenleri
33- 10.11.09 10 Kas›m Törenleri
34- 14.11.09 Adalar’da Felsefe Buluflmalar›
35- 15.11.09 Orhan Kural
36- 24.11.09 Ö¤retmenler Günü
37- 25.11.09 Ayfle Do¤anc›
38- 03.12.09 Neval Yans›malar Puzzel Sergisi
39- 03.12.09 Özürlüler Haftas›
40- 12.12.09 Ataol Behramo¤lu ‹mza Günü
41- 27.12.09 Orhan Kural konferans
RESM‹ TÖRENLER
1- 23 Nisan Törenleri
2- 19 May›s Törenleri
3- 30 A¤ustos Zafer Bayram›
4- 6 Ekim ‹stanbul’un Kurtuluflu
5- 29 Ekim Törenleri
6- 10 Kas›m Törenleri
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Mali Hizmetler Müdürlü¤ünün görev ve yetkileri:
a) Dosyalar› yasa ve mevzuata uygun haz›rlamak.
b) Gelen, giden evraklar› kaydetmek ve gere¤ini yapmak.
c) Müdürlük memurlar›n›n özlük haklar› ile ilgili tahakkuklar› yapmak.
d) Vergi ve harçlarla ilgili ihtilafl› dosyalar›n vergi ve idare mahkemelerinde aç›lan davalar› takip ve savunmalar›n›
yapmak, gerek gördü¤ü hallerde taraf olarak duruflmalara
kat›lmak.
e) 2464 say›l› Belediye Gelirler Kanunu, 5393 say›l› Belediye kanunlar›ndan do¤an kamu alacaklar›n›n kanun, tüzük ve yönetmelikler do¤rultusunda denetimlerini yapmak,
denetim sonucuna göre gerekli tedbirlerini almak.
f) Harcama birimleri taraf›ndan haz›rlanan birim faaliyet raporlar›n› da esas alarak idarenin faaliyet raporunu
haz›rlamak.
g) ‹darenin yat›r›m program›n›n haz›rlanmas›n› koordine etmek, uygulama sonuçlar›n› izlemek ve y›ll›k yat›r›m
de¤erlendirme raporunu haz›rlamak.
h) ‹darenin, di¤er idareler nezdinde takibi gereken malî
ifl ve ifllemlerini yürütmek ve sonuçland›rmak.
›) Malî kanunlarla ilgili di¤er mevzuat›n uygulanmas›
konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli
bilgileri sa¤lamak ve dan›flmanl›k yapmak.
i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) Malî konularda üst yönetici taraf›ndan verilen di¤er
görevleri yapmak.
k) Müdürlü¤ün personel ihtiyac›n› tespit etmek, personelin tayini için gereken giriflimi yapmak, müdürlük personeline hizmet içi e¤itim yapt›rmak
l) Gelecekteki çal›flmalara ›fl›k tutacak analiz ve raporlar› haz›rlamak.
Müdürlü¤ün bütçe ile ilgili görevleri flunlard›r:
a) ‹darenin stratejik plan ve performans program›n›n
haz›rlanmas›n› kontrol etmek ve sonuçlar›n›n konsolide
edilmesi çal›flmalar›n› yürütmek.
b) ‹zleyen iki y›l›n bütçe tahminlerini de içeren idare
bütçesini, stratejik plan ve y›ll›k performans program›na
uygun olarak haz›rlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunlu¤unu izlemek ve de¤erlendirmek
* Mahalli ‹dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤i’nin
22. maddesine göre üst yöneticinin her y›l Haziran ay›n›n
sonuna kadar gider bütçelerini haz›rlamak üzere birimlere
ça¤r› yapmas›n› sa¤lamak.
* Yönetmeli¤in 24. maddesine göre Birimlerden gelen gider tekliflerini birlefltirip gelir bütçesini ve izleyen iki y›l›n
gelir tahminlerini haz›rlayarak bütçe ilke ve hedefleri do¤rultusunda kurumun bütçe ve tasar›s›n› oluflturmak. Üst
yönetici taraf›ndan incelemesi yap›lan bütçe tasar›s›n›n

A¤ustos ay›n›n sonuna kadar encümene havale edilmesini
sa¤lamak.
* Yönetmeli¤in 25. maddesine göre encümene sunulan
bütçe tasar›s› ve izleyen iki y›la ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki y›la ve içindeki bulunan y›la ait bütçe
gerçekleflmeleri 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar›nca merkezî yönetim bütçe tasar›s›na
eklenmek üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›’na gönderilmesini sa¤lamak.
* Yönetmeli¤in 27. maddesi gere¤i Encümen taraf›ndan
görüflülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasar›s› Ekim ay›
toplant›s›nda görüflülmek üzere Ekim ay›n›n 1. gününden
önce Belediye Meclisi’ne sunulmas›n› sa¤lamak.
c) Mevzuat› uyar›nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar›
çerçevesinde ayr›nt›l› harcama program› haz›rlamak ve
hizmet ve gereksinimleri dikkate al›narak ödene¤in ilgili birimlere gönderilmesini sa¤lamak.
* Yönetmeli¤in 36. maddesi gere¤i Bütçenin herhangi bir
tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullan›lmayaca¤› anlafl›lan ödeneklerden al›narak, ödenek ihtiyac› olan di¤er gider tertiplerine veya yeni tertip aç›larak aktarma yap›lmas›n› sa¤lamak.
* Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri
aras›ndaki aktarmalar Meclis karar›, ikinci düzeydeki aktarmalar Encümen karar› ile bunlar›n d›fl›nda kalan ve ekonomik s›n›fland›rman›n ikinci düzeyine kadar aktarmalar üst
yöneticinin onay› ile yap›l›r. Ekonomik s›n›fland›rman›n
üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleflme düzeyi olmad›¤›ndan bunlar aras›ndaki aktarma müdürlü¤ümüzce yap›lacakt›r.
* Yönetmeli¤in 38. maddesi gere¤i bütçede öngörülen
hizmet ve amaçlar› gerçeklefltirmek, ödenek yetersizli¤ini
gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüflülmesi s›ras›nda düflünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere iliflkin giderleri karfl›lamak üzere 09-yedek ödenekten di¤er tertiplere aktarman›n encümen karar› ile yap›lmas›n›
sa¤lamak
* Yönetmeli¤in 39. maddesi gere¤i y›l sonunda kullan›lmayan ödenekler bütün dizeleri belirtilerek iptal edilmesini
sa¤lamak. Ancak flartl› ve tahsisi mahiyette ve mevzuat› gere¤i ertesi y›la devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirterek devredilmesi sa¤lamak, devredilen ödenek yeni y›lda
aç›lacak tertiplere ödenek kaydedilmesini sa¤lamak.
d) Bütçe kay›tlar›n› tutmak, bütçe uygulama sonuçlar›na iliflkin verileri toplamak, de¤erlendirmek ve malî istatistikleri haz›rlamak.
Müdürlü¤ün Belediye Gelirleri ile ilgili görevleri
flunlard›r:
a) 5393 ve 2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanunu’na göre
yetki ve sorumluluk alanlar›ndaki vergi ve harçlar› takip et-
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mek, yasal süreler içerisinde tahsilini sa¤lamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibat› yapmak, r›za en ödenmeyen alacaklar için 6183 say›l› Kanun hükümlerini uygulamak, cebren tahsilini sa¤lamak.
b) Adalar Belediye Baflkanl›¤› gelirlerinin yasalarla belirlenen süreler içerisinde tahsil ve takibini sa¤lamak.
c) Belediye alacaklar› ile ilgili kanunlar›n uygulanmas›nda tereddüde düflüldü¤ünde ilgili bakanl›ktan görüfl
almak.
d) Adalar Belediye Baflkanl›¤›’na ba¤l› tahsilat yapma
görev ve yetkisine sahip birimlerin günlük tahsilatlar›n› takip etmek, s›n›rland›rmak, raporlamak ve kay›tlar›n› tutmak.
e) ‹lan ve Reklam Vergisinin tarh, tahakkuk, tahsil ve takibini gerçeklefltirmek.
f) Yang›n Sigorta Vergisinin tarh, tahakkuk, tahsil ve takibini gerçeklefltirmek.
g) Çevre Temizlik Vergisi Belediye pay›n›n tahakkuk,
tahsil ve takibini sa¤lamak.
h) Emlak Vergisinin tahakkuk, tahsil ve takibini yapmak.
i) Para cezalar›n› tahsil etmek.
j) Hasar ve y›k›m bedellerini tahsil etmek.
k) Belediye Meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karfl›l›¤› ücretlerin tahsil edilmesini sa¤lamak.
l) Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n kira, sat›fl ve baflka suretle de¤erlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin tahsilini
sa¤lamak.
m) Yoklama fiflini takiben, tahakkuk ettirilen vergilerde
(213 say›l› V.U.K. do¤rultusunda) vergi ve ceza ihbarnamelerini haz›rlamak ve mükellefe tebli¤ etmek.
n) Gelir artt›r›c› önlemler almak, dan›flmanl›k ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
o) Yoklama fiflini takiben, tahakkuk ettirilen vergilerde,
vergi ve ceza ihbarnamesini haz›rlamak ve mükellefe bildirmek.
Müdürlü¤ün Belediye Giderleri ile ilgili görevleri
flunlard›r:
a) ‹lgili Birimlerce haz›rlanan ödeme belgelerinin usulüne uygun olarak kontrolünü yaparak hak sahiplerine gider
ödenmesinin yap›lmas›.
b) ‹lgili Müdürlüklerce gerekli onay al›nd›ktan sonra
Bütçe talimat› s›n›rlar› içinde müdürlü¤e veya müdürlük
ad›na sat›n alma birimine mutemet avans› vermek, bir ay
içinde avans›n kapat›lmas›n› takip ve kontrol etmek.
c) Belediye Birimlerine ait elektrik, su, telefon ve internet giderlerini takip ederek zaman›nda yat›r›lmas›n› sa¤lamak.
d) Belediyemizde çal›flan tüm personelin maafl, mesai,
yolluk ve buna benzer tüm ödemelerini yapmak.

Müdürlü¤ün Kesin Hesap ile ilgili görevleri flunlard›r:
a) Bütçe kesin hesab› ile malî istatistikleri haz›rlamak,
b) Yönetmeli¤in 40. maddesine göre kesin hesap malî y›l›n bitiminden itibaren haz›rlanarak üst yönetici taraf›ndan
Nisan ay› içinde Encümene sunulmas›n› sa¤lamak.
c) Encümenin görüflü ile birlikte Meclisin May›s ay› içinde görüflülmesini sa¤lamak.
d) Kesin hesab›n Haziran ay›n›n sonuna kadar Say›fltay
Baflkanl›¤›’na gönderilmesini sa¤lamak.
Müdürlü¤ün Demirbafl ile ilgili görevleri flunlard›r:
a) Belediyenin Ana Demirbafl kay›tlar›n› tutmak
b) ‹darenin mülkiyetinde ve kullan›m›nda bulunan tafl›n›r ve tafl›nmazlara iliflkin icmal cetvellerini düzenlemek.
Müdürlü¤ün Sat›n alma ile ilgili görevleri flunlard›r:
a) Belediyemiz bünyesinde yer alan di¤er Müdürlüklerin
ihtiyac› olan mal ve hizmetlerin Do¤rudan temin ve Avans
usulü ile al›m›n› yapmak.
b) Bu mal ve hizmet al›mlar› yap›l›rken 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu ve 4735 say›l› Sözleflme Kanunu maddelerini
uygulamak.
c) Müdürlüklerin ihtiyac› olan ve al›m› yap›lan, mal ve
hizmetlere ait tüm teslim, ödeme ve gerekli belgeleri düzenlemek.
Müdürlü¤ün Genel Muhasebe ile ilgili görevleri flunlard›r:
a) Yönetmeli¤in 42. maddesi gere¤i, kurumumuz muhasebesi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli¤i’nin ikinci bölümünde belirtilen ve muhasebe ilke ve kurallar›n›n dayana¤›n› oluflturan temel muhasebe kavramlar› ile faaliyet
sonuçlar›, bütçe uygulama sonuçlar›, naz›m hesaplara iliflkin ilkeler ve varl›klar, yabanc› kaynaklar ve öz kaynak ilkelerinden oluflan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirtilen muhasebe standartlar›, kurallar ve uygulamalara
iliflkin hükümler çerçevesinde yürütülür.
b) Yönetmeli¤in 43. maddesi gere¤i muhasebe ifllemleri,
yevmiye tarih ve numara s›ras›na göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir, buradan da
usulüne göre büyük defter ve yard›mc› defterlere sistemli
bir flekilde da¤›t›l›r.
c) Gerçekleflen ifllemler muhasebelefltirme belgeleri ile
kaydedilir, belge olmadan kay›t yap›lmaz.
d) Bütçeden nakden ve mahsuben yap›lan harcamalar
ödeme emri belgesi Örn. 32, di¤er ifllemler ise muhasebe ifllem fifli Örn. 33 ile muhasebelefltirilir.
e) Malî y›l›n bafl›nda bir önceki hesap döneminden devreden hesaplar için aç›l›fl bilânçosu düzenlenir.
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f) Yönetmeli¤in 44. maddesine göre afla¤›daki defterler
kullan›l›r.
Yevmiye defteri Örn 37
Büyük defter Örn 38
Kasa defteri Örn 39
Yard›mc› hesap defterleri

g) Yönetim dönemi hesab› defter ve raporlar›n› oluflturup en geç mahsup dönemini izleyen bir ay içerisinde Say›fltay Baflkanl›¤›’na gönderilmesini sa¤lamak.
h) Malî tablolar›n Maliye Bakanl›¤›’na gönderilmesini
sa¤lamak.
i) Maliye Bakanl›¤› ve ‹ller Bankas›’ndan gelen paylar›
bütçenin ilgili fasl›na gelir kaydetmek.

MAL‹ H‹ZMETLER MÜDÜRLÜ⁄Ü
Bilgisayar

12 Adet

Yaz›c›

8 Adet

Telefon

7 Adet

Kredi Kart› Pos Makinesi

2 Adet

Para Sayma Makinesi

3 Adet

E⁄‹T‹M, YAfi VE C‹NS‹YET GRUPLARINA GÖRE DA⁄ILIM
25-35
E

36-40
K

Lise

K

1

1

Ön Lisans
Lisans

41-45

E

E

46+
K

E

TOPLAM
K
2

1
1

1
1

2

TOPLAM

5

BÜTÇE G‹DERLER HESABI
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Al›m Giderleri
Faiz Giderleri

BÜTÇE GEL‹RLER‹ HESABI

4.458.325,75
713.184,71
619.923,82
257.175,71

Vergi Gelirleri
Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Sermaye Gelirleri
Al›nan Ba¤›fl ve Yard›mlar

Cari Transferler

1.001.069,41

Di¤er Gelirler

Sermaye Giderleri

5.620.641,85

Red ve ‹adeler

Sermaye Transferleri
Borç Verme
TOPLAM

4.514.887,89
1.551.323,45
40.120,00
1.741.938,59
1.688.834,06
13.653,05

0
0
12.670.321,25

TOPLAM

9.523.450,94

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
ADALAR
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BÜTÇE G‹DERLER‹ HESABI (TL)
BÜTÇE G‹DERLER‹ TOPLAMI
Temel Maafllar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Ek Çal›flma Karfl›l›klar›
Ödül ve ‹kramiyeler
Sözleflmeli Personel Ücretleri
Sürekli ‹flçilerin Ücretleri
Sürekli ‹flçilerin ‹hbar ve K›dem Tazminat›
Sürekli ‹flçilerin Sosyal Haklar›
Sürekli ‹flçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli ‹flçilerin Ödül ve ‹kramiyeleri
Belediye Baflkan›na Yap›lan Ödemeler
Belediye Meclisi Üyelerine Yap›lan Ödemeler
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri (Memur)
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri (Sözleflmeli Per.)
‹flsizlik Sigortas› Fonuna (Sözleflmeli Per.)
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri (‹flçi)
‹flsizlik Sigortas› Fonuna (‹flçi)
Di¤er Personel
Kereste ve Kereste Ürünleri Al›mlar›
K›rtasiye Al›mlar›
Büro Malzemesi Al›mlar›
Periyodik Yay›n Al›mlar›
Bask› ve Cilt Giderleri
Su al›mlar›
Temizlik Malzemesi Al›m›
Yakacak Al›mlar›
Elektrik Al›mlar›
Giyecek Al›mlar›
Laboratuar Malz. ile Kimyevi ve Tem. Malz.
T›bb› Malzeme ve ‹laç al›mlar›
Di¤er Özel Malzeme Al›mlar›
Bahçe Malz. Al›mlar› ile Yap›m ve Bak›m Giderleri
Di¤er Tüketim Mal ve Malzemesi Al›mlar›
Yurt ‹çi Geçici Görev Yolluklar›
Yurt ‹çi Sürekli Görev Yolluklar›
Mahkeme Harç ve Giderleri
Di¤er Yasal Giderler
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullan›m Ücretleri
Haberleflme Cihazlar› Ruhsat ve Kullan›m Giderleri
‹lan Giderleri
Sigorta Giderleri
Kurslara Kat›lma Giderleri
Di¤er Hizmet Al›mlar›
Temsil, A¤›rlama, Fuar, Organizasyon Giderleri
Tan›tma, A¤›rlama, Fuar, Organizasyon giderleri
Büro ve ‹flyeri Mal ve Malzeme Al›mlar›
Büro ve ‹flyeri Makine ve Teçhizat Al›mlar›
Avadanl›k ve Yedek Parça Al›mlar›
Bilgisayar Yaz›l›m Al›mlar› ve Yap›mlar›
Makine Techizat Bak›m ve Onar›m Giderleri
Tafl›t Bak›m ve Onar›m Giderleri
‹fl Makinesi Onar›m Giderleri
Büro Bak›m ve Onar›m Giderleri
Gemi Bak›m ve Onar›m› giderleri
Yol Bak›m ve Onar›m› Giderleri
Di¤er Tedavi ve Sa¤l›k Malzemeleri Gideri
Di¤er ‹laç Gideri
Ulusal Para Cinsinden Di¤er ‹ç Borç Faiz Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Transferler
Dernek Birlik Kur. Kurulufl ve Sand›klara Yard›m
Memurlara Ö¤le Yeme¤ine Yard›m
Di¤erlerine
4109 Say›l› Kanuna Göre Muhtaç Asker Ailesi Yard›m›
Di¤er Sosyal Amaçl› Transferler
Büyükflehir Belediyesine Ayr›lan Paylar
‹ller Bankas›’na Verilen Paylar
Di¤er Mefruflat Al›mlar›
‹flyeri Makine Teçhizat Al›mlar›
Yol Yap›m Giderleri
Di¤erlerine
‹nflaat Malzemesi Gideri
Hizmet Tesisi
Akaryak›t ve Ya¤ Al›mlar›
Tafl›t Kiralamas› Giderleri
Müteahhitlik Giderleri (Gemiler)
Di¤er Sermaye Giderleri (Temizlik Hizmeti Al›m›)

12,670,321.25
687,422.75
363,721.26
226,331.98
206,334.33
132,423.76
1,118.40
918.28
1,382,848.61
271,192.49
420,392.55
349,113.17
308,031.30
51,644.97
56,831.90
181,578.40
192.84
18.37
483,436.03
47,551.79
407.28
4,675.21
35,004.79
920.05
1,898.00
1,688.80
38,588.31
3,229.99
19,360.94
63,961.91
10,308.87
2,784.80
112.56
799.40
2,999.56
1,335.39
1,912.50
6,941.00
1,591.70
4,943.40
572.52
13,028.65
40,686.39
27.96
9,684.74
7,295.92
3,185.00
30,979.00
26,028.40
2,836.00
1,317.70
13,490.19
2,408.67
143,291.60
11,245.99
11,082.22
1,380.60
7,417.30
14,560.77
7,996.86
44,517.21
23,832.95
257,175.71
276,398.02
26,839.15
85,637.62
25,989.34
31,526.42
82,519.03
56,208.16
415,951.67
14,785.40
800.00
1,443,520.83
798.86
37,667.87
30,090.00
181,572.42
332,228.99
9,054.14
3,570,123.34

BÜTÇE GEL‹RLER‹ HESABI (TL)
NET BÜTÇE GEL‹RLER‹ TAHS‹LATI TOPLAMI
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Haberleflme Vergisi
E¤lence Vergisi
Yang›n Sigortas› Vergisi
‹lan Reklam Vergisi
Merkezi Vergi Gelirlerinden Al›nan Pay
‹mar Yap› Kullanma Harc›
Zemin ve Toprak Hafriyat Harc›
‹marla ‹lgili Harçlar
Pazar ‹flgal Harc›
Gazino ‹flgal Harc›
Geçici ‹flgal Harc›
‹flyeri Açma ‹zin Harc›
Ölçü ve Tart› Aletleri Muayene Harc›
Tatil Günlerinde Çal›flma Ruhsat› Harc›
Tellall›k Harc›
Yap› Kullanma ‹zin Harc›
Kay›t Suret Harc›
Baflka Yerlerde S›n›fland›r›lamayan Di¤er Vergiler
Esnaf Muaf Belge Harc›
fiartname, Bas›l› Evrak, Form, Kitap, Yay›n vb. Sat›fl
Makine Elektrik ‹skan Ücretleri
Makine Elektrik Ruhsat Ücretleri
Harita Ücretleri
Zemin Etüd Ücretleri
‹mar Genel Ücretleri
S›hhi Gayri S›hhi ‹flyeri Ruhsat Belgesi Ücreti
Atari Salonu Bar Birahane vb. Ruhsat Belgesi Ücreti
Canl› Müzik ‹zni
‹flyeri Açma Teknik Eleman Ücreti
‹flyeri Açma Komisyon Gidifl-Gelifl Ücreti
Ruhsat›n Devri Ortakl›k Girifl-Ç›k›fl
Nikâh Salon Ücreti
Ruhsat›n Zayi Unvan ve Ruhsat De¤iflikli¤i
Mesul Müdür Ücreti
Komisyon S›hhi Müesseseler Ücreti
Bisiklet Plaka ücretleri
Seyyar Belge Ücreti
Pazar Tahta Ücreti
Pazar Belge Ücretleri
Fayton ve Yük Arabalar› Sürücü Belge Ücreti
Fen Y›k›m Ücreti
Ç›karma Gemisi Ücreti
T›bbi At›k Ücreti
A¤aç Kesme Nakil Ücreti
Hafriyat Toprak Ücreti
Toprak Döküm Ada D›fl›na Nakil
Çip Ücreti
Afl› Bedeli
Muayene Bedeli
Film Çekim Ücreti
Yükçü Birli¤i Kimlik Tasdik Ücreti
‹nsan Kaynaklar› Di¤er Ücretleri
Dondurucu Ücretleri
Palamar Ücreti
Çeflitli Gelirler
Lojman Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Araç Kira Gelirleri
Di¤er Gayrimenkul Kira Gelirleri
Mahalli ‹darelerden Al›nan Ba¤›fl ve Yard›mlar
Kiflilerden Al›nan Ba¤›fl ve Yard›mlar
Müze Girifl Ücretlerinden Al›nan Paylar
Otopark Gelirlerinden Al›nan Paylar
Vergi, Resim, Harç ve Gecikme Faizleri
Mevduat Faizleri
1. Derece Usulsüzlük
2. Derece Usulsüzlük
Vergi Zayii Cezas›
Vergi ve sair Amme Alacaklar› Gecikme Zamlar›
‹mar Para Cezas›
Zab›ta Para Cezas›
Di¤er Cezalar
3621 Say›l› K›y› Kanunu’na göre Kesilen Cezalar
5326 Say›l› Kabahatler Kanunu cezas›
2559/6 mad Para Cezas›
Di¤er Tafl›nmaz Mal Sat›fl Gelirleri
Kiflilerden Di¤er Alacaklar
Yol Harcamalar›na Kat›l›m Pay›
Di¤er Vergi D›fl› Gelirler
BÜTÇE GEL‹RLER‹NDEN RED VE ‹ADELER TOPLAMI
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Di¤er Hizmet Gelirleri
Yol Harcamalar› Kat›l›m Pay›
Di¤er ‹dari Para Cezalar›
Vergi ve Sair Amme Alacaklar› Gecikme Zamlar›
Di¤er Vergi Cezalar›

9,523,450.94
3,162,520.90
488,344.47
283,012.32
59,386.97
5,096.96
0.00
81,781.56
1,116,333.50
240.85
102.63
1,355.46
119,255.00
3,613.00
256,730.80
6,652.50
440.00
14,440.00
30,663.00
729.08
368.00
112.39
42.00
20,100.00
10,811.04
31,148.18
205.00
490.00
42,287.76
41,341.00
4,792.00
4,050.00
6,300.00
3,600.00
3,250.00
7,763.00
2,240.00
250.00
40.00
4,076.00
13,800.00
11,700.00
42,900.00
4,299.00
804.00
983,225.00
5,463.01
100.00
350.00
43,480.00
10.00
1,705.00
490.00
28,405.00
7,675.66
600.00
45,850.00
575.00
1,424.00
621.60
34,465.00
44,240.00
97,821.20
1,608,826.77
133,111.82
2,934.83
3,486.74
47,904.65
9,722.51
6,628.24
139.70
77,566.58
193,931.69
25,015.00
15,336.49
3,255.00
2,500.00
11,992.25
3,983.75
40,120.00
37,016.95
129,490.13
9,536,931.94
13,616.80
6,501.18
233.47
285.16
2,300.00
552.00
3,214.80
261.95
268.24

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
ADALAR
BELED‹YES‹
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HARCAMA B‹R‹M‹ BAZINDA G‹DER DÖKÜMÜ (TL)

[01.01.2009 ile 31.12.2009 TAR‹HLER‹ ARASI]

BÜTÇE
TAHM‹N‹

HARCAMA
TUTARI

GERÇEKLEfiME
ORANI %

147,750.00

110,359.15

0.75

28,690.00

2,784.80

0.10

46 34 05 05 ‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜD.

539,820.00

224,300.16

0.42

46 34 05 09 SA⁄LIK ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü

497,355.00

158,915.55

0.32

46 34 05 30 FEN ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü

12,482,825.00

9,072,991.78

0.73

46 34 05 31 MAL‹ H‹ZMETLER MÜD.

2,548,360.00

1,702,899.28

0.67

46 34 05 32 ‹MAR VE fiEH‹RC‹L‹K MÜD.

1,704,480.00

357,694.92

0.21

147,930.00

176,566.22

1.19

1,087,790.00

863,809.39

0.79

19,185,000.00

12,670,321.25

0.66

46 34 05 02 ÖZEL KALEM MÜD. (BAfiKANLIK)
46 34 05 03 S‹V‹L SAVUNMA

46 34 05 33 YAZI ‹fiL MÜD.
46 34 05 34 ZABITA AM‹RL‹⁄‹
GENEL TOPLAM

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
ADALAR
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GERÇEKLEfiEN TAHAKKUK VE TAHS‹LAT TABLOSU (TL)
BÜTCE KODU VE
GEL‹R TÜRÜ

BÜTÇE
TAHM‹N‹

TAHAKKUK
TUTARI

TAHS‹LAT
TUTARI

TAHAKKUK
ARTI⁄I

GERÇEKLEfiME
ORANI %

01 Vergi Gelirleri

5,038,212.00

6,096,842.01

4,508,003.88

1,588,838.13

0.74

03 Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1,661,200.00

1,633,536.48

1,549,023.45

84,513.03

0.95

04 Al›nan Yard›m ve Ba¤›fllar

3,450,000.00

1,741,938.59

1,741,938.59

0,00

1.00

05 Di¤er Gelirler

2,837,000.00

1,971,016.25

1,684,365.02

286,651.23

0.85

6,197,188.00

40,120.00

40,120.00

0.00

1.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 Sermaye Gelirleri
08 Alacaklardan Tahsilatlar
09 Red ve ‹adeler
Genel Yekûn

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,185,000.00

11,483,453.33

9,523,450.94

1,960,002.39

0.83

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
ADALAR
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BORÇLARIN DÖKÜMÜ (TL)
1- Banka Kredileri
> 2006 y›l›nda ‹ller Bankas›’ndan midibüs için al›nan tafl›t kredisi
> 2008 y›l›nda Vak›fbank’tan borç ve harcamalar› karfl›lamak üzere al›nan nakit (ticari) kredi
TOPLAM
2- Kamu ‹darelerine Malî Borçlar
3- Personel Alacaklar›
4- Mal ve Hizmet Al›m›
> Bilgi-‹fllem Bak›m Sözleflmesi
> Ulafl Ma¤azas› nalbur malzemeleri al›m›
> Personel giyim
> Büyükada Maden Mah. Kald›r›m Yap›m ‹fli
> Büyükada Maden Mah. Kald›r›m Projesi Yap›m ‹fli
> Tafldelen Belediyesi (Ambulans al›m›)
> Tafl›t Kiralama
> Santral Bak›m
> Akaryak›t al›m›
> Abdülhamit Çeflmesi Proje ifli
> Memur Personel yemek ödemesi
TOPLAM

46.377,97
971.668,22
1.018.046,19
294.758,48
313.302,13
18.073,50
7.875,63
5.458,17
1.768.972,71
115.963,75
585,58
65.675,80
1.971,05
105.748,05
2.459,41
7.461,92
2.100.245,57

5- Eczaneler-Hastaneler (Personel ‹laç Al›m›)
6- Sermaye Giderleri (‹ller Bankas› Ortakl›k Pay›) (Ayl›k gelirlerden kesilmektedir.)
7- Al›nan Depozito ve Teminatlar
8- Emanetler
9- Ödenecek Vergi ve Fonlar (Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV Tevkifat›)
10- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (SSK-Emekli Sand›¤›)
11- Fonlar ve Di¤er Kamu ‹dareleri Ad›na Yap›lan Tahsilat
12- Kamu ‹dareleri Paylar›
> Sosyal Güvenlik Kurumlar›
> Büyükflehir Belediye Paylar›
> Özel ‹dare Paylar›
> Darülaceze Pay›
TOPLAM

14.384,56
243.950,74
48.336,11
298.519,40
256.927,75
205.550,98
872.670,58
52.799,00
2.914.854,09
334.031,44
1.499,44
3.303.183,97

13- Vadesi Geçmifl-Ertelenmifl Borçlar (Bu borçlar gelirlerimizden ‹ller Bankas› taraf›ndan kesilmektedir.)
> Gelir Vergisi
> KDV Tevkifat
> Damga Vergisi
> Emekli Sand›¤›-Sosyal Sigortalar Kurumu
> Belediye Birlikleri
> Sinema Destekleme Fonu
> Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü
> Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumu
> Emekli ‹kramiyeleri
TOPLAM

1.593.403,15
34.849,90
607.893,02
5.022.866,81
12.151,09
1.932,22
43.694,00
25.433,86
280.185,38
7.622.409,43

17- Faiz Borçlar›
> Sosyal Sigortalar Kurumu
> Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü
> Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü
> ‹l Özel ‹daresi
> ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
> Adalar Vergi Dairesi
TOPLAM

1.010.564,40
302.784,74
20.636,66
637.957,62
2.370.447,73
856.035,70
5.198.426,85

GENEL TOPLAM

21.790.712,74

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
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ARALIK 2009 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
GEÇM‹fi DÖNEME A‹T BORÇLARDAN
ÖDENEN M‹KTARLAR (TL)
Kald›r›m ihalesi

566.838,00

Personel borçlar›

313.302,00

Akaryak›t borçlar›

105.748,00

Tafl›t kiralama borçlar›

66.675,00

Kültür Varl›klar› Pay›

39.591,00

Biliflim borçlar›

18.073,00

Di¤er borçlar
Toplam

454.354,00
1.564.581,00

Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü
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2- Mali Tablolarla ‹lgili Aç›klamalar
a) Bütçe Uygulama Sonuçlar› tablosu
2009 YILI BÜTÇ ES‹ 19.185.00,00 TL olup,
Bütçe Gid eri olarak, 12.670.321,5 TL harc ama yap›lm›flt › r.
Bütçe Gel iri olarak 9.523.450,94 TL gelir elde edilmifltir.
b) Bütçe Giderleri Detay Tablosu
2009 y›l › nda yap›lan harc am alar›n detay dök üm ünü
göstermektedir
c) Bütçe Gelirleri Detay Tablosu
2009 y›l›nda tahsil edilen gelir detay döküm ünü göst e rmektedir.

e) Gerçekleflen Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu
2009 y›l› bütçes i nde gerç e kl eflen gelir tahakkuklar› ve
tahsilatlar› det a ylar ›n› göst e rm e kt edir. 2009 Y›l› bütçesi
19.185.000,00 TL, toplam tahakkuk 11.483.453,33 TL, tahs ilat 9.523.450,94 TL olup, 2010 y›l ›na tah a kkuk art ›¤ ›
1.960,002,39 TL d›r. Bütç enin % 59,85 oran › nda gelir tah a kk uku gerç e kleflmifltir. Gerç e kl eflen Tahakkuk unun % 82,93
oran › nda tahs ilat gerçekleflmifltir.
f) Bilânço
A d alar Bel ed iye Baflkanl›¤›n›n 2009 y›l› bilânç os una ait
bilgileri göst e rm e ktedir.
g) Nakit Ak›m Tablosu
2009 y›l› Gelir Tahakk uk u

d) Harcama Birimi Baz›nda Gider Tablosu
2009 Y›l› bütç esi 19.185.000,00 TL olup, Biriml erin bütçesi ve yap ›lan harc am alar› göstermekt edir. Bütçenin %59,82
oran › nda gider gerçekleflmifltir.

9.919.717,42 TL

2009 y›l› Gerç e kl eflen gid er i

13.715.839,68 TL

Faaliyet sonucu

-3.796.122,26 TL
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Yaz› ‹flleri
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YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü
GÖREV VE ÇALIfiMA YÖNETMEL‹⁄‹

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan›mlar ve ‹lkeler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeli¤in amac›, Adalar Belediyesi
Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’nün hukukî statüsünü, teflkilat›n›,
görev ve yetkileri ile çal›flma usul ve esaslar›n› hizmetlerin
planl›, programl›, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sa¤layacak flekilde düzenlemektir.
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’nün
ilgili kanun, kararname ve yönetmelikler, Belediye Meclisi
ve Encümen kararlar›n›n ilgilendirdi¤i konular› planl›, programl› flekilde yürütülmesini sa¤layacak çal›flma esas ve
usullerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik;
a) 5393 say›l› Belediye Kanunu
b) 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu
c) 2886 say›l› ve 4734 say›l› ‹hale Kanunu
d) 2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 3194 say›l› ‹mar Kanunu
f) 3572 say›l› ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek kabulüne
dair kanun,
g) 7.11.1985/18921 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan
Evlendirme Yönetmeli¤i,
h) Yürürlükteki di¤er kanun, kararname ve yönetmelikler,
Tan›mlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen
Belediye: Adalar Belediyesi
Baflkan: Adalar Belediye Baflkan›'n›
Müdürlük: Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü
Müdür: Yaz› ‹flleri Müdürünü
Personel: Müdürlü¤üne ba¤l› çal›flanlar›n tümünü
Evlendirme: Evlendirme memurlu¤unu ifade eder.

‹LKELER
MADDE 5- (1) Adalar Belediyesi Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü
faaliyetlerinde
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde fleffafl›k
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren konularda
kent ilimcilik

d) Uygulamalarda adalet ve hizmet eflitli¤i
e) Hizmetlerde geçici çözümler ve anl›k kararlar yerine
sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas al›r.
MADDE 6- Teflkilat
(1) Adalar Belediyesi Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü 22.04.2006
tarih ve 26147 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Bakanlar
Kurulu’nun Belediye ve Ba¤l› kurulufllar› ile Mahalli ‹dare
Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin Esaslar
hakk›nda 2006/9809 say›l› karar› gere¤ince Adalar Belediye
Meclisi’nin 04.07.2006 tarih ve 2006/48 say›l› karar› ile kurulmufltur.
Adalar Belediyesi Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü, Yaz› ‹flleri, Meclis, Encümen, ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›, Asker Ailesi, Evlendirme ve Arfliv Servisi ve Sivil Savunma gibi alt birimlerinden oluflur.
(2) Adalar Belediyesi Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’nde bir müdür ile mer’i norm kadro mevzuat›na uygun nitelik ve say›da personelle görev yapar.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Görev (1) Yaz› ‹flleri Birimi
MADDE 7a) Kurum içi ve kurum d›fl› yaz›flmalarda ve evrak kay›tlar›nda standartlar›n oluflturulmas› ifllemlerinin yap›lmas›n› sa¤lamak.
b) Belediye’ye gelen tüm evrak ve belgelerin, postalar›n
zimmetle kontrolünü yaparak teslim almak.
c) Gelen evraklar› kaydederek konular›na göre evrak ve
belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaflt›r›lmas› ifllemlerini yapmak.
ç) Kurum d›fl›na gönderilecek evraklar›n ilgili yerlere
gönderilmesini sa¤lamak.
d)Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandafllar›n dilekçelerine havale al›narak, ilgili birime gönderilmesini sa¤lamak.
e) Vatandafllar›n öneri ve flikâyetlerine iliflkin dilekçelerini kabul etmek, konular›na göre ilgili birimlere da¤›tmak.
f) Mer-i mevzuat›n öngördü¤ü di¤er görevler ile amiri taraf›ndan verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Meclis ve Encümen ‹fllemleri
a) Belediye Meclisi’nin çal›flmalar› ile ilgili tüm ifl ve ifllemleri takip etmek, Baflkan›n havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini haz›rlamak,
Meclis üyelerine tebli¤ edilmesini ve ilana gönderilmesini
sa¤lamak.
b) Belediye Meclisi toplant› tutanaklar›n›n tutulmas› ve
dökümünün yap›lmas›, kararlar›n yaz›lmas›, ilgili mercilere
sunulmas›, al›nan kararlar›n ilgili birimlere ulaflt›r›lmas› ve
nüshalar›n›n arflivlenmesi ifllemlerini yapmak.
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c) Belediye Encümeni çal›flmalar› ile ilgili tüm ifl ve ifllemleri takip etmek, Baflkanl›k Makam›na, Belediye Encümenine sevk edilen evrak› kaydetmek, Encümen gündemini haz›rlamak, kararlar›n yaz›lmas› ve ilgili birimlere ulaflt›r›lmas› ile nüshalar›n›n arflivlenmesi ifllemlerini yapmak.
(3) Evlendirme ‹fllemleri
a) Resmi nikâh baflvurular›n› almak, nikâh ifllemi için
gerekli olan evrak›n temin edilmesini sa¤lamak.
b) Baflvuranlar hakk›nda mer-i mevzuat›n öngördü¤ü
incelemelerin yap›lmas›n› sa¤lamak.
c) ‹nceleme sonucunda evraklar› tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan baflvuru sahiplerine nikâh günü vermek ve nikâh akdinin yap›lmas›n› sa¤lamak.
ç) Yap›lan akitleri Nüfus Müdürlü¤ü’ne bildirmek.
d) Yap›lan nikâh akitlerini kay›t ve belgelerini mevzuata
uygun tutarak arflivlemek.
(4) Asker Ailesi ‹fllemleri
‹lçemizde ikamet ederken askere gidenlerden müracaat
eden muhtaç asker ailelerinin ifllemlerini 4109 say›l› Kanun
do¤rultusunda yapmak.
(5) Arfliv ‹fllemleri
Devlet Arflivleri Yönetmeli¤i do¤rultusunda arflivlik
malzeme haline gelen evraklar›n arflivlenmesini sa¤lamak.
(6) ‹flyerlerinin Ruhsatland›r›lmas› ‹fllemleri
a) 5393 say›l› Belediye Kanunu, 2559 say›l› Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu’nun 3572 say›l› ‹flyeri Açma ve Çal›flma
Ruhsatlar›na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulüne Dair Kanun, 14.7.2005 tarih ve 2005/9207
say›l› ‹flyeri Açma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik gere¤ince iflyerlerini ruhsatland›rmak.
b) 394 say›l› Hafta Tatili Kanunu’na göre iflyerlerine hafta tatil ruhsat› düzenlemek.

5- Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi,
6- Bu maksatla al›nacak her türlü silahs›z, koruyucu ve
kurtar›c› Sivil Savunma Teflkilat›n›n bafll›ca görevleridir.
Yetki:
MADDE 8 - (1) Müdürlü¤ün yetkisi, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu, 5393 say›l› Belediye Kanunu, yürürlükteki
kanunlar ile ilgili yönetmelikler ve Belediye Baflkanl›¤›’nca
yay›nlanacak genelgelerdeki yetkileri kullanarak görev yapar.
Sorumluluklar:
MADDE 9 - Müdürlük yap›lan ifllemlerden kanunlara ve
Belediye Baflkan›na karfl› sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten kald›r›lan hükümler
Kald›r›lan Hükümler.
MADDE 10 (1) Yaz› ‹flleri ve Kararlar Müdürlü¤ü’nün Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤ine iliflkin 02.10.2003 tarih ve 2003/45 say›l› karar› ekindeki yönetmelik.
(2) ‹ktisat ‹flleri Müdürlü¤ü’nün Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤ine iliflkin 09.10.2003 tarih ve 2003/58 say›l› karar›
ekindeki yönetmelik.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve yürütme
Yürürlük
MADDE 11 – Bu yönetmelik Adalar Belediye Meclisi’nin
kabulü ve Meclis karar›n›n ilan edilmesi ile yürürlü¤e girer.
Yürütme

(7)Sivil Savunma ‹fllemleri
7126 say›l› Kanunun 1. maddesinde belirtildi¤i üzere savafllarda ve afetlerde halk›n can ve mal kayb›n› en aza indirmek amac›n› güden ve Baflbakanl›k Seferberlik Savafl
Hali Hizmetleri Direktifi do¤rultusunda haz›rlanan, ‹çiflleri
Bakanl›¤› Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Genel Plan›
gere¤i görev yapmakt›r.
Buna göre;
1- Savafl ve afet zaman›nda halk›n can ve mal kayb›n›
en aza indirmek,
2- Hayatî önemi haiz her türlü resmî ve hususî tesis ve
teflekküllerin korunmas›,
3- Faaliyetlerin idamesi için acil tamir ve ›slah› çal›flmalar›,
4- Savunma gayretlerinin sivil halk taraf›ndan azami
suretle desteklenmesi,

MADDE 12- Bu yönetmelik hükümlerini Adalar Belediye
Baflkan› yürütür.
1- GENEL B‹LG‹LER:
A- YETK‹, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1. Belediye Meclisi ve Encümeninde görüflülmesi talebiyle gelen evraklar› kay›t etmek, Meclis ve Encümen gündemine almak.
2. Meclis gündemlerinin parti gruplar›na (Meclis üyelerine) da¤›t›m›n› sa¤lamak.
3. Meclisten ç›kan kararlar›n ilgili yasa hükümlerine dayanarak yaz›lmas›n› sa¤lamak ve ilgili bölümlere göndermek. Kararlar› yasa gere¤i bir sonraki toplant›da Meclis
üyelerine da¤›tmak.
4. Mecliste komisyonlara havale edilen evraklar›n, ko-
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misyonda incelendikten sonra tekrar bir sonraki gündeme
girmesini sa¤lamak.
5. Encümen kararlar›n›n yaz›lmas›n› sa¤lamak, gere¤inin yap›lmas› ve bilgi için ilgili bölümlere göndermek.
6. Baflkanl›k d›fl›na gönderilecek evraklar›n kay›t edilip
ilgili yerlere havalesi ve gönderilmesini sa¤lamak.
7. Belediye Baflkanl›¤› ad›na gönderilen evraklar›n ve dilekçelerin kayd›n›n al›narak ilgili bölümlere gönderilmesini
sa¤lamak.
8. Belediye Baflkanl›¤› ad›na gönderilecek evraklar›n
posta ifllemlerini yapmak.
9. Asker ailesi müracaat ifllemlerini yapmak.
10. Adalar’daki iflyerlerine ilgili mevzuatlar do¤rultusunda ‹flyeri Açma Ruhsat› ve Hafta Tatil Ruhsat ifllemlerini yapmak

11. Evlendirme ifllemlerini yapmak.
12. Sivil Savunma Amirli¤ince belediye bünyesindeki
hizmetini gerçeklefltirecek.
13. Birim arfliv hizmetini gerçeklefltirmek.
B- B‹R‹MLERE ‹L‹fiKIN B‹LG‹LER:
1- F‹Z‹KSEL YAPI:
Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü: Meclis, Encümen, Evrak masas›,
Dilekçe masas›, Ceza Bürosu, Asker Ailesi Bürosu, ‹flyerlerinin ruhsatland›r›lmas›, ayr›ca Evlendirme memurlu¤unun
da bir odas› olmak üzere toplam 3 odada hizmet vermektedir.
2- ÖRGÜT YAPISI:
Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ait organizasyon flemas› afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.

MÜDÜR

–

–

–

–

–

–

–

GELEN
G‹DEN
EVRAK
MASASI

MECL‹S
MASASI

ENCÜMEN
MASASI

‹fiYER‹
AÇMA VE
RUHSAT
MÜRACAATI

EVLEND‹RME
MEMURLU⁄U

S‹V‹L
SAVUNMA

ARfi‹V

3- B‹LG‹ VE TEKNOLOJ‹ KAYNAKLARI:

NEV‹

ADED‹

Bilgisayar

6

Dizüstü Bilgisayar

1

Yaz›c›

4

Yaz›c›-Taray›c›

1

4- ‹NSAN KAYNAKLARI:

PERSONEL

PERSONEL ADED‹

Müdür

1

Memur

1

‹flçi (Büro Eleman›)

1

Evlendirme Memuru
Postac›

1
--
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D- D‹⁄ER HUSUSLAR:
Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü’nün afla¤›da maddeler halinde
belirtilen faaliyetlerimiz gere¤i yap›lan ifllemler tabloda belirtilmifltir. (01.01.2009 - 31.12.2009)

SIRA
NO FAAL‹YET KONUSU

SAYISI

1 Gelen Evrak

6039

2 Giden Evrak

2436

3 Kabul Edilen Dilekçe

5571

4 Postaya Verilen Evrak

466

5 Postadan Gelen Tebli¤, Tebli¤ Al›nd›s›, Evrak vs.

1715

6 Asker Ailesi Yard›m›na Baflvuru

15

7 Asker Ailesi Yard›m› Alan

9

8 1608 Say›l› Kanuna Göre Yap›lan Cezai ‹fllem

241

9 3194 Say›l› ‹mar Kanunu’na Göre ‹fllem Gören Dosya Say›s›

33

10 Hafta Tatil Ruhsat› Yenileme

164

11 Hafta Tatil ‹lk Müracaat›

16

12 Verilen ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat›

97

13 Ruhsat Yenileme

4

14 ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat Devri

17

15 Ruhsat ‹ptali

15

16 ENCÜMEN ÇALIfiMALARI
a) Toplant› Say›s›

50

a) Encümen Karar Say›s›

389

5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 33. maddesine göre, Belediye Meclisi’nin her y›l kendi üyeleri
aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki üye ve Belediye Baflkan›n›n birim amirleri aras›ndan bir
y›l için seçece¤i 2 üye olmak üzere 5 üyeden oluflur.
01.01.2009-01 Nisan 2009 tarihleri aras›nda: AKP: 1, Ba¤›ms›z: 1, Birim Amirleri: 2
02.04.200-31.12.2009 tarihleri aras›nda: CHP: 2, Birim amirleri: 2
17 MECL‹S ÇALIfiMALARI
a) Toplant› Say›s›
b) Meclis Karar Say›s›

23

-

-

-

-

147

-

-

-

-
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TOPLANTILARIN DA⁄ILIMI
OLA⁄AN

OLA⁄ANÜSTÜ

OLA⁄AN B‹RLEfi‹M

12

2

23

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Baflkan› dahil seçilmifl 12 üyeden oluflmaktad›r. Meclis üyelerinin partilere göre
da¤›l›m› afla¤›da belirtilmifltir.
1.1.2009-01.04.2009 tarihleri aras›: AKP: 3

ANAP: 3

CHP: 2

Ba¤›ms›z: 3

2009 y›l› Ocak ay› Meclis toplant›s›nda afla¤›daki ‹htisas Komisyonlar› kurulmufl ve üye seçimleri yap›lm›flt›r:
KOM‹SYONLAR

PART‹LERE GÖRE DA⁄ILIM

TOPLAM

ANAP

AKP

CHP

BA⁄MSIZ

1 ‹mar Çevre ve Sa¤l›k Komisyonu

2

1

1

1

5

2 Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu

2

1

1

1

5

3 Hukuk Komisyonu

2

1

1

1

5

4 Gençlik ve Spor Komisyonu

2

1

1

1

5

5 Trafik ve Ulaflt›rma Komisyonu

2

1

1

1

5

6 Denetim Komisyonu

2

1

1

1

5

02.04.2009-31.12.2009 tarihleri aras› CHP: 8

AKP: 4

2009 y›l› Nisan ay› Meclis toplant›s›nda ‹mar ve Plan Bütçe Komisyonu, May›s ay›nda Hukuk Komisyonu kurularak üye
seçimleri yap›lm›flt›r. Komisyonlar›n partilere göre da¤›l›m› afla¤›dad›r:
KOM‹SYONLAR

PART‹LERE GÖRE DA⁄ILIM
CHP

TOPLAM

AKP

1 ‹mar Komisyonu

2

1

3

2 Plan BütçeKomisyonu

2

1

3

3 Hukuk Komisyonu

2

1

3

‹htisas Komisyonlar› 5393 say›l› yasan›n 24. maddesine, Denetim Komisyonu ise 5393 say›l› yasan›n 25. maddesine
istinaden kurulmufltur.
18 EVLEND‹RME ‹fiLEMLER‹
a) Yap›lan Evlenme Akdi

94

-

-

-

b) Evlenme ‹zni Belgesi Verilen

30

-

-

-
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2009 YILI MECL‹S KARARLARI DA⁄ILIMI

2009 YILI ENCÜMEN KARARLARI DA⁄ILIMI

Yaz› ‹flleri
Müdürlü¤ü
ADALAR
BELED‹YES‹

2009

73

FAAL‹YET
RAPORU

RUHSATLI ‹fiYERLER‹N‹N ADALARA GÖRE DA⁄ILIMI

RUHSATLI ‹fiYERLER‹N‹N ADALARA GÖRE DA⁄ILIMI / TOPLAM ‹fiYER‹ SAYISI

2- AMAÇ VE HEDEFLER:
5393 say›l› Belediye Kanunu ve ilgili di¤er yasalar, yönetmelikler çerçevesinde Encümen ve Meclis’e iliflkin uygulamalar› yapmak, iflyeri ruhsatlar›n› düzenlemek, evlendirme
ifllemlerini yapmak bu kapsamda müdürlük hizmetlerinin
günün koflullar›na göre güncel mevzuatlara uygun olarak
verimlili¤inin artt›r›larak sürdürülmesini sa¤lamak amaç
ve hedeflerimizdir.

5- SUNULAN H‹ZMETLER:
Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü olarak: Gelen Evrak, Giden Evrak,
Dilekçe, Asker Ailesi Yard›m›, ‹flyerlerinin Ruhsatland›r›lmas› ifllemlerini yapmak. Belediye Meclisi’nin ve Belediye
Encümeni’nin alm›fl oldu¤u kararlar› ilgili birimlere göndermek ifllemleri ile yasalara göre Belediye taraf›ndan verilen
cezalar ve arfliv ifllemlerinin yürütülmesini sa¤lamak ve evlendirme hizmetlerini yapmak.
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Hukuk ‹flleri
Birimi
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Hukuk ‹flleri Birimi taraf›ndan, Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i'ne istinaden yürütülmekte olan faaliyetler afla¤›da
belirtilmifltir.
Belediye Baflkan› ad›na tüm yarg› mercilerinde, icra dairelerinde, hakemlerde, mahkemelerde ve noterde, Avukatlar vas›tas›yla, Belediye tüzel kiflili¤ini temsil etmek, icra ifllemlerini yürütmek, dava açmak, aç›lan davalar› sonuçland›rmak.
Üçüncü flah›slar taraf›ndan Belediye aleyhine aç›lm›fl
olan davalarda gerekli savunmalar› yapmak, davalar› izlemek, sonuçland›rmak.

Baflkanl›k kat› ve Belediye Müdürlükleri'nin çözemedikleri, tereddüde düfltükleri hukuksal sorunlar hakk›nda mütalaa vermek.
Adalar Belediyesi'ne ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal ifllemlerin hukuka uygunlu¤unu sa¤lamak için, Baflkanl›k'ça lüzum görülen hallerde Belediye Baflkan› ad›na
yap›lmas› gereken ifllemleri belirlemek.
Adalar Belediyesi'nin tüm birimlerinde, uygulamalar›n,
hukuka uygunlu¤unun ve bilgilenmenin sa¤lanmas› amac›
ile Resmi Gazete yay›n› ve mevzuat de¤iflikliklerini günü
gününe takip etmek ve ilgili birimleri haberdar etmek.

Hukuk ‹flleri Birimi avukat› taraf›ndan 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri aras›nda takip edilen dava say›s› 68 olup, yarg›
türlerine göre da¤›l›m› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir

YARGI TÜRLER‹NE GÖRE TAK‹P ED‹LEN DAVA VE ‹fiLER
YARGI TÜRÜ

LEHE

ALEYHE

DERDEST

TOPLAM

‹dare Mahkemesi

1

1

16

18

Vergi Mahkemesi

2

1

4

7

Asliye Hukuk Mahkemesi

-

-

2

2

‹fl Mahkemesi

-

-

3

3

‹cra Hakimli¤i

-

1

1

2

‹cra Müdürlü¤ü

-

-

1

1

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›

-

-

2

2

Asliye Ceza Mahkemesi

1

3

28

32

Sulh Ceza Mahkemesi

-

-

1

1

TOPLAM

4

6

58

68
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• Teftifl Biriminin genel olarak görevleri iktisadî ve idarî denetimler yapmakt›r. ‹darî denetimler olarak Belediyemiz dâhilinde görev yapmakta olan iflçi ve memurlar›n
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve 4483 say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Kanuna göre soruflturmalar›n›n yap›lmas›, Ön ‹nceleme
Raporlar›n›n haz›rlanmas›, bunun yan› s›ra y›ll›k çal›flma
program› çerçevesinde Belediye Birimlerinin çal›flmalar›
ile Belediye personelinin faaliyetlerinin kanun, tüzük ve
yönetmeliklerine uygunlu¤unun denetlenmesini ifa etmektedir.
• Teftifl Birimimiz, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yap›lan ifllem ve eylemlerin yerindelik ve etkinli¤ini
araflt›rmak, incelemek ve denetlemek; planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar tespit edilmesi halinde,
nedenlerini belirleyip tahlil etmek, aksakl›klar›n giderilmesi ve hizmetlerin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaflmas› için al›nmas› gerekli görülen önlemleri tespit etmek
ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amac›n› göz önünde tutar.
• Belediye Müfettifli mevzuat›n vermifl oldu¤u yetkiye
dayanarak merkezî denetim eleman› s›fat› ile Belediye Baflkan› ad›na;
• Belediye teflkilat›na ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n her türlü faaliyet ve ifllemleri ile ilgili olarak teftifl, inceleme, soruflturma ifllerini yürütmek,
• Belediye Baflkanl›¤›’n›n amaçlar›n› daha iyi gerçeklefltirmek, Belediye birimlerinin mevzuat, plan ve programa
uygun çal›flmas›n› temin etmek amac› ile gerekli teklifleri
haz›rlamak ve Belediye Baflkan›’na sunmak,
• 4483, 3628 say›l› yasalar ve di¤er özel yasalara göre inceleme yapmak, sonuçlar› rapora ba¤lamak ve di¤er görevleri yapmakla görevlidir.
• Belediye Müfettiflli¤i kariyer görevidir. Belediye’nin görev alan›na giren bütün konularda Belediye Baflkan› ad›na
denetim, inceleme, teftifl, idarî soruflturma, 4483 say›l› yasaya göre ön inceleme yapmaktad›r.
• Birimimize 2009 y›l›nda; 4483 say›l› Memurlar ve Di¤er
Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun’un uygulanmas› ile ilgili olarak Kaymakaml›k Makam›’ndan ve
Baflkanl›k Makam›’nca muhtelif tarihlerde Teftifl Birimi’ne
tevdi olunan yukar›da bahsedilen inceleme ve soruflturmaya tâbi 13 adet dosya tetkik edilmifl olup, yap›lan ifllemler
afla¤›da tabloda belirtilmifltir.

• Kaymakaml›k Makam› ve Baflkanl›k Makam›nca verilen soruflturma emirleri üzerine afla¤›da dökümü yap›lan
say›da soruflturma yap›lm›fl ve sonuçland›r›lm›flt›r:
> Verilen soruflturma emri
: 14
> Disiplin Raporu
: 05
> Ön ‹nceleme Raporu
: 04
> ‹nceleme-Araflt›rma Raporu : 04
> Tevdi Raporu
: 01
Müfettiflli¤imiz ‹darî Denetimlerin yan› s›ra ‹lçe halk›na
daha iyi hizmet verebilmek için 4822 say›l› Kanun ile de¤iflik 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
çerçevesinde halk sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendiren konularda
da iktisadî denetimlerde bulunmakta, Tüketici Sorunlar› ‹lçe Hakem Heyeti Baflkanl›¤›’na gelen flikâyet dilekçeleri,
Müfettiflli¤imiz ve Tüketici Sorunlar› ‹lçe Hakem Heyeti ile
birlikte de¤erlendirilmekte ve sonuca ulaflt›r›lmaktad›r.
• ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan internet kafelerle ilgili yay›nlanan 26.04.2006 tarih ve 2006/38 say›l› genelge uyar›nca;
‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in
13. maddesi gere¤ince internet kafelerin denetlenmesi, ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›, Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ve Müfettiflli¤imizce yap›lan müflterek çal›flmalar neticesinde çocuklar›n fiziksel ve ruhsal geliflimini etkileyebilecek ortamlar›n oluflmamas› aç›s›ndan rutin denetimler yap›lmaktad›r.
• ‹lçemiz Adalar’da kurulan Haftal›k semt pazar yerlerindeki pazarc› esnaf›n›n fiyat, kalite ve düzen bak›m›ndan
Zab›ta Birimi ile yap›lan müflterek çal›flma ve denetimler
neticesi ilçe halk›na daha iyi hizmet vermeleri ve yasalar
çerçevesinde çal›flmalar› sa¤lanm›flt›r.
• ‹lçemizde faaliyet gösteren Yükçü Bölüklerinin yük tafl›ma tarifeleri Baflkanl›¤›m›zca tastiklenmifl yük tafl›ma tarifelerinin esnafa da¤›t›lmas› sa¤lanarak, bu konuda gelen
flikâyetler incelenmifl ve gerekli yasal ifllemler Müfettiflli¤imizce yap›lm›flt›r.
• Adalar Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 2009/40
say›l› karar› gere¤i, Yükçü Bölüklerinin ifl ve ifllemleri bu tarihten sonra Zab›ta Amirli¤i’nce yürütülmek üzere karara
ba¤lanm›flt›r.
• Teftifl Biriminin çal›flma prensipleri; etkin, verimli,
ekonomik, cayd›r›c› bir denetim sistemini öngörür, hata
arayan ve sadece tenkit eden statik teftifl sistemini reddeder.
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A- KADROLARIN OLUfiTURULMASI
31.05.2009 tarih, 27244 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “Belediye ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin Esaslar” çerçevesinde Adalar Belediyesi’nin de içinde yer ald›¤› C-3 grubu
için verilen norm kadro cetveline göre Belediyemizde bulunmas› zorunlu birimler aras›nda; Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü,
Mali Hizmetler Müdürlü¤ü, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü, ‹nsan
Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü, ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü, Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü, Plan Proje
Müdürlü¤ü ve Zab›ta Amirli¤i’nin de görev tan›mlar› yap›larak Meclis’ten karar al›nm›flt›r.
5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü, Adalar Belediye Meclisi’nin 02.07.2007 tarih ve 42 say›l› Adalar Belediye
Baflkanl›¤›’n›n norm kadrolar›n belirlenmesi hakk›ndaki karar› uyar›nca görevini sürdürmektedir.
B- GENEL B‹LG‹LER
M‹SYON VE V‹ZYON

kanun ve yönetmeliklerin verdi¤i yetki ve Baflkan›m›z›n
direktifleri do¤rultusunda, görevini eksiksiz ifa etme arzusu ve kararl›l›¤›ndad›r.
Vizyonumuz:
Müdürlü¤ümüz kendisine yüklenen Personel Birimi,
Memur Özlük ‹flleri Birimi, ‹flçi Özlük ‹flleri Birimi ve E¤itim
Birimi ile beraber görevlerini sorumluluk bilinci içerisinde
tarafs›z flekilde yerine getirmeyi, etik de¤erlere ba¤l›, fleffaf
Belediyecilik anlay›fl›n› ilke edinmifl, personelin meslekî bilgisini artt›rmay›, yenilenen mevzuatla uyumlu çal›flmay›
amaçlam›flt›r.
C- YETK‹, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Müdürlü¤ümüz muhtelif kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve kararnameler do¤rultusunda ifllemler yapmakla
yetkili ve görevli k›l›nm›fl olup, bu hizmetleri mevzuata uygun olarak, zaman›nda ve baflar›l› bir flekilde yerine getirmekten sorumludur.
D- MÜDÜRLÜ⁄E ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Misyonumuz:
‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü 5393 say›l› Belediye Kanunu 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu, 4857
say›l› ‹fl Kanunu, 5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu, 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu, 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ve çal›flma hayat›m›z› düzenleyen di¤er

1- Fiziksel yap›
Müdürlü¤ümüz, Alt›nordu Caddesi No:21/3 BÜYÜKADA
adresindeki ana hizmet binas›nda bulunan 1 odada hizmetlerini sürdürmektedir.
2- Örgüt yap›s›
Müdürlü¤ümüzün organizasyon flemas› afla¤›daki gibidir:

‹NSAN KAYNAKLARI
VE E⁄‹T‹M MÜDÜRÜ

–

–

–

PERSONEL
B‹R‹M‹

MEMUR
ÖZLÜK
‹fiLER‹
B‹R‹M‹

‹fiÇ‹
ÖZLÜK
‹fiLER‹
B‹R‹M‹

–

E⁄‹T‹M
B‹R‹M‹
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3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

E- PERSONEL B‹R‹M‹N‹N FAAL‹YETLER‹

C‹NS‹

ADED‹

Bilgisayar

3

Yaz›c›

1

Telefon

3

4- ‹nsan kaynaklar›
‹ nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü’nde bir müd ü r ,
iki flirket çal ›fl an› olmak üzere üç personel görev yapmakt ad›r.
a) E¤itim ve yafl gruplar ›na göre da¤›l›m:

25-35
Lise1

36-40 41-45

1

46-50 TOPLAM

1

Ön Lisans

2
1

TOPLAM

1
3

Personel bür omuz, 657 say ›l› Devlet Mem u rlar› Kanunu,
di¤er ilgili yasalar, kararnam eler, tüzük ve yönetmelikler ile
Toplu ‹fl Sözl e flmesi ve ‹fl Kanunu çerç evesinde çal›flmalar ›n› sürdürmektedir.
a) 2010 y›l› Memur Person ele Yemek Yard ›m› Hizm e t
Al›m› ‹fli ihalesi yap›lm›flt›r.
b) Gelen evraklar ayr› ayr› incelenmifl, önem s›r as ›na göre grupl a nd ›r › lm›flt›r.
c) Önc elik s›ras›na göre grupl a nd ›r ›lan evr a klara cev a p
yaz›larak post aya verilmifltir.
d) Cev ab› yaz›lan evr a klar›n posta ifll e ml eri yap›ld›ktan
sonra arfl i vl eme ifll e ml eri yap›lm›flt›r.
e) Ada sakinler inin adalar aras› ücr e tsiz geçiflini sa¤l amak için “‹DO GENEL MÜD Ü RLÜ⁄Ü” ile yap ›lan görüflmeler
sonucunda prot okol imz al a nm › flt›r.
‹mzalanan prot okol ger e¤i bandrol, yeni ‹DO geçifl kart›
baflvurular› al›n arak istekl il ere tesl imi sa¤lanm›flt›r.
f) Sicil dosy al ar› yen iden düz e nlen erek daha ifllevsel hale getirilmifltir.
g) 2009 y›l›nda ‹nsan Kaynakl ar› ve E¤itim Müd ü rlü¤ü’ne gelen 1291 evrak, dil e kçe kay›t alt›na al›n›p, 788 dil e kçe ve evraka cevap verilmifltir.

b) Hizmet y›l› ve cinsiyete göre da¤›l›m:
F- MEMUR ÖZLÜK ‹fiLER‹ B‹R‹M‹N‹N FAAL‹YETLER‹
03-20 21-60
Kad›n

1

Erkek

1

1

TOPLAM

TOPLAM
2
1
3

5- Sunulan hizmetler
Müdürlü¤ümüz büny es i nde bul unan bürol ar›n sund u¤u hizm e tl e r ,

a) B el ed iy em i zd eki birimlerden gelen talep üzer ine Geçici Görevlendirme Yönetm el i¤i’ne uygun olarak ilgili kur umun izni ve Vil ay etin onay› ile geç ici olarak memur pers onel temin edilmifltir.
b) Tüm person elin özlük ve sicil ifll e ml eri yürütülmüfl,
kadro çal›flmalar› yap›l arak daha önce C-8’e göre düzenl emifl kadrolar C-3’e göre yeniden oluflt ur ularak Bel ed iy e
Mecl isi’nden karar al›nm › flt›r.
c) Kendi ist e kl eri ile emekl ilik tal eb i nde bul unan memurlar›n emekl ilik ifll e ml eri 5434 Say›l› Emekli Sand ›¤› Kanunu ger e¤ i nce haz›rlanarak, Emekli Sand ›¤› Genel Müd ü rlü¤ü’ne gönderilmifltir.
d) Memur send ik as› ile yap ›lan görüflm eler sonucunda,
prot okol imzalanm›fl, ayr ›ca mem u rlar ›m ›z›n performans›n› artt›rmak için etkinlik düzenlenmifltir.
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2009 y›l› kademe ve derece ilerlemeleri (Aylara göre)
2009 y›l›nda derece ve kademe terfisi gelen memurlar›n terfileri zaman›nda yap›lm›flt›r.
Ocak ay›
Kademe
9/3
1 memur
8/3
1 memur
8/2
1 memur

Derece

1/1
1 memur
3/1
1 memur
7/1
1 memur
Toplam: 3 memurumuzun kademe ilerlemesi,
3 memurumuzun derece ilerlemesi yap›lm›flt›r.
fiubat ay›
Kademe
2/3
1 memur

Derece

5/1
1 memur
4/1
1 memur
Toplam: 1 memurumuzun kademe ilerlemesi,
2 memurumuzun derece ilerlemesi yap›lm›flt›r.
Mart ay›
Kademe
Derece
2/3
2 memur
3/1
1 memur
3/2
1 memur
1/3
1 memur
8/3
1 memur
7/2
1 memur
1/3
1 memur
4/3
1 memur
7/3
1 memur
Toplam: 9 memurumuzun kademe ilerlemesi,
1 memurumuzun derece ilerlemesi yap›lm›flt›r.
Nisan ay›
Kademe
Derece
7/2
1 memur
8/2
1 memur
3/2
1 memur
Toplam: 3 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
May›s ay›
Kademe
Derece
3/5
1 memur
6/2
1 memur
1/4
1 memur
4/3
1 memur
4/3
1 memur
4/2
1 memur
Toplam: 6 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.

Haziran ay›
Kademe
Derece
3/ 3
1 memur
Toplam: 1 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
Temmuz ay›
Kademe
Derece
6/1
1 memur
2/2
1 memur
Toplam: 2 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
A¤ustos ay›
Kademe
Derece
3/2
1 memur
1/3
1 memur
7/1
1 memur
Toplam: 3 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
Eylül ay›
Kademe
Derece
7/1
1 memur
5/7
1 memur
1/3
1 memur
1/3
1 memur
Toplam: 4 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
Ekim ay›
Kademe
Derece
3/5
1 memur
3/2
1 memur
Toplam: 2 memurumuzun kademe ilerlemesi
yap›lm›flt›r.
-Kas›m ay›
Kademe
Derece
3/5
1 memur
1/1
1 memur
3/2
1 memur
Toplam: 2 memurumuzun kademe ilerlemesi,
1 memurumuzun derece ilerlemesi yap›lm›flt›r.
Aral›k ay›
Kademe
Derece
4/1
1 memur
10/1
1 memur
Toplam: 1 memurumuzun kademe ilerlemesi,
1 memurumuzun derece ilerlemesi yap›lm›flt›r.
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G) ‹fiÇ‹ ÖZLÜK ‹fiLER‹ B‹R‹M‹N‹N FAAL‹YETLER‹
a) Kurumumuzda 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri aras›nda görev yapan daimi iflçilerin listeleri ve hizmet süreleri ç›kart›larak Kad›köy Sosyal Sigortalar Kurumu fiube Müdürlü¤üne konut edindirme yard›mlar›n›n ödenmesi için
gönderilmifltir.
b) Kendi istekleri ile emeklilik için müracaat eden Ahmet PEKAR, Mecit ÖZDEM‹R, Ahmet ERDEM, ‹brahim
ÖZEN, Cemalettin YILMAZ’›n emeklilik ifllemleri 506 Say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun belirledi¤i usul çerçevesinde
yap›larak Baflkanl›k onay› al›nd›ktan sonra Fen ‹flleri Müdürlü¤ü ve Mali Hizmetler Müdürlü¤ü’ne gönderilmifltir.
c) fiube Müdürlü¤ü döneminde görev yapan iflçilerin talepleri üzerine hizmetleri ç›kart›larak kendilerine veya hak
sahiplerine yaz›l› olarak bildirilmifltir.
d) Di¤er iflçi özlük ifllemleri Fen ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.
I) E⁄‹T‹M B‹R‹M‹N‹N FAAL‹YETLER‹

TAR‹H

Ö⁄RET‹M ELEMANI

DERS ADI

KURUM ADI

25.05.2009

PROF. DR. MUSTAFA KOÇAK

T.C. ANAYASASI'NDA YEREL

OKAN ÜN‹. HUKUK

YÖNET‹MLER VE KANUN H‹ZMET‹NE

FAK. DEK.

‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER
26.05.2009

Ö⁄R. GÖR. DR. LEMAN AKSOY GÜNGÖR DÜNYA D‹LLER‹ / BÜRO YÖNET‹M‹

OKAN ÜN‹. M.Y.O

27.05.2009

YRD. DOÇ. DR. O⁄UZ ÖZYARAL

OKAN ÜN‹. M.Y.O

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU /
TÜRK‹YE'DE ÇEVRE YÖNET‹M‹

28.05.2009

Ö⁄R. GÖR. SERAY TOKSÖZ

BASIN VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER

OKAN ÜN‹. M.Y.O

04.06.2009

YRD. DOÇ. DR. O⁄UZ ÖZYARAL

ZAMAN YÖNET‹M‹

OKAN ÜN‹. M.Y.O

10.06.2009

YRD. DOÇ. DR. ZAFER ACAR

YÖNET‹M FONKS‹YONLARI

OKAN ÜN‹. M.Y.O

24.06.2009

HAL‹L ÜNLÜ

5393 BELED‹YE KANUNU,

MARMARA VE

5216 BÜYÜKfiEH‹R KANUNU

BELED‹YELER
B‹RL‹⁄‹ GEN. SEKR.

25.06.2009

Ö⁄R. ÜYES‹ HAM‹YET SAYAN

KURUM ‹Ç‹ ‹LET‹fi‹M

AYDIN ÜN‹. Ö⁄R.Ü.

26.06.2009

DOÇ. DR. ‹LKER ÇOLAK

KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARINI

‹ST. ÜN‹. HUKUK

KORUMA KANUNU

FAKÜLTES‹

ÇEVRE VE TÜRK‹YE'DE ÇEVRE YÖNET‹M‹

OKAN ÜN‹. HUKUK

02.07.2007

DOÇ. DR. ED‹Z HUN

FAK. DEK.
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Kurum d›fl› verilen e¤itimler:
Türkiye Belediyeler Birli¤i’nin 30.12.2009 tarih ve
M.06.9.T.BB.0.65/282-1957 say›l› daveti üzerine “Denetim
komisyonlar›n›n görev, yetki sorumluluklar›, çal›flma usul
ve esaslar›” ile ilgili düzenlenen seminere Denetim Komisyonu’na seçilen Belediye Meclis Üyelerimizden Ali TOKDEM‹R, Dursun ÖZDEM‹R, Akif fiEKERC‹ ve H›d›r UVAÇ‹N’in
kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
2009 y›l› emeklilik ifllemleri
Hizmet süresi dolan Genel ‹dari Hizmetler s›n›f›ndaki
memurlardan Mürsel POLAT, Nur BÜKÜCÜ, Yalç›n Çelik,
Erdinç SER‹N, Hatice KARAKAfi, Teknik Hizmetler S›n›f›ndan ‹brahim ÇIRALI’n›n emeklilik ifllemleri yap›larak Emekli Sand›¤› Tahsisler Daire Baflkanl›¤›’na gönderilmifltir.

ADALAR BELED‹YES‹’NDE NORM KADRO GERE⁄‹
OLUfiTURULAN MÜDÜRLÜKLER

‹NSAN KAYNAKLARI E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü

1

MAL‹ H‹ZMETLER MÜDÜRLÜ⁄Ü

6

‹MAR VE fiEH‹RC‹L‹K MÜDÜRLÜ⁄Ü

11

FEN ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü

9

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü

3

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ⁄Ü

1

BASIN YAYIN HALKLA ‹L‹fiK‹LER MÜDÜRLÜ⁄Ü

2

ZABITA AM‹RL‹⁄‹

29

TOPLAM

ADALAR BELED‹YE BAfiKANLI⁄I’NIN
PERSONEL DA⁄ILIMI
MEMUR

62

‹fiÇ‹

53

TOPLAM PERSONEL

115

ADALAR BELED‹YE BAfiKANLI⁄I’NIN
MEMUR KADROLARI
AVUKATLIK H‹ZMET‹ SINIFI

1

SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ SINIFI

3

YARDIMCI H‹ZMETLER SINIFI

2

TEKN‹K H‹ZMETLER SINIFI

7

GENEL H‹ZMETLER SINIFI

49

TOPLAM DOLU KADRO

62

62

B el ed iyemizde fiilen 62 memur, 53 iflçi toplam 115 personel görev yapmakt ad›r.
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MEMURLARIN E⁄‹T‹M DURUMLARINA GÖRE DA⁄ILIMI
KADIN

ERKEK

TOPLAM

YÜKSEK L‹SANS

1

1

2

L‹SANS

7

11

18

ÖN L‹SANS

8

4

12

L‹SE

4

17

21

ORTAOKUL

1

3

4

‹LKOKUL

0

2

2

TOPLAM

21

38

59
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MEMURLARIN YAfiLARINA GÖRE DA⁄ILIMI
KADIN

ERKEK

TOPLAM

30 - 35 YAfi

6

4

10

36 - 40 YAfi

6

5

11

41 - 45 YAfi

5

7

12

46 - 50 YAfi

3

9

12

51 - 55 YAfi

0

11

11

56 + YAfi

1

2

3

21

38

59

TOPLAM
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MEMURLARIN H‹ZMET SÜRELER‹NE GÖRE DA⁄ILIMI
KADIN

ERKEK

TOPLAM

05 - 10 YIL

4

8

12

11 - 15 YIL

9

3

12

16 - 20 YIL

1

2

3

21 - 25 YIL

5

21

26

26 - 30 YIL

1

2

3

31 + YIL

1

2

3

21

38

59

TOPLAM

II- AMAÇ VE HEDEFLER
Müdürlü¤ümüzün amaç ve hedefi, 5393 say›l› Belediye
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, görevli oldu¤u
konularda kamu kaynaklar›n›n etkin ve verimli bir biçimde
kullan›m›n› sa¤layarak, kurum içi ifllerin ve kamu
hizmetlerinin en h›zl› flekilde yasalarla uyum içinde yerine
getirilmesidir.
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I- GENEL B‹LG‹LER
A- Görev Yetki ve Sorumluluklar
Amaç
MADDE 1 - Bu yönetmeli¤in amac›; Adalar Belediye Baflkanl›¤› ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nün görev ve çal›flma
esaslar›n› düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönetmelik; Adalar Belediye Baflkanl›¤›
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nün oluflumunu, yönetim ilkelerini, organlar›n›, görev ve yetkileri ile çal›flma usul ve
esaslar›n› kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi’ne göre, 07.07.2006 tarih ve 2006/48 say›l› Adalar Belediye Baflkanl›¤› Meclisi Karar› ile müstakil Müdürlük olarak
kurulmufl olan ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’ne ait bu yönetmelik; afla¤›da yaz›l› Kanunlara istinaden haz›rlanm›flt›r.
5393 say›l› Belediye Kanunu,
2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanunu,
5491 say›l› Çevre Kanunu,
ç) 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu,
3194 say›l› ‹mar Kanunu,
3621 say›l› K›y› Kanunu,
4734 say›l› ‹hale Kanunu,
4735 say›l› ‹hale Sözleflmeleri Kanunu,
¤) 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Kanunu,
213 say›l› Vergi Usul Kanunu,
›) 2863 ve 5226 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu,
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu,
2886 say›l› ‹hale Kanunu,
4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›ndaki Kanun,
775 say›l› Gecekondu Kanunu
‹lgili Mevzuat Hükümlerine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
MADDE 4 Belediye: Adalar Belediyesi
Baflkan: Adalar Belediye Baflkan›
Müdürlük: ‹mar ve fiehircilik Müdürü
Personel: ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nde çal›flanlar›n
tümünü ifade eder.
Bu Yönetmelikte kullan›lan terimlerin tan›mlar› afla¤›da
gösterilmifltir.
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü: Adalar Belediye Baflkanl›¤› sorumluluk s›n›rlar› içerisindeki Sedefadas›, Tavflanada-

s›, Büyükada, Heybeliada, Burgazadas›, Kafl›kadas›, K›nal›ada, Yass›ada, Sivriada olmak üzere 9 adadan oluflan tak›m
adalarda Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içerisindeki yerleflme yerleri ile yap›laflmalar›n, imar planlar› ve mevzuat
hükümleri ile sosyal ve teknik altyap›, fen, sa¤l›k ve çevre
koflullar›na uygun oluflumunu sa¤layan birimdir.
Avan Proje: Bina ölçe¤indeki uygulama projelerinin yap›lmas›na esas teflkil eden 1/100-1/200 ölçeklerde, yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuata göre düzenlenen projedir.
Rölöve Projesi: Mevcut yap›n›n yerine uygun çizilmifl
mevcut durumunu gösteren 1/50 ölçekli projedir.
Röperli Kroki: Mevcut yap›n›n parsel üzerindeki oturmas›n› ölçüleri ile gösteren ve Kadastro Müdürlü¤ü’nce haz›rlanan ölçekli çizimdir.
Ruhsat Temditi: Yap› Ruhsat› al›p 2 y›l içinde bafllanmayan ve 5 y›l içinde bitirilmeyen inflaatlar›n yeni yönetmelik
flartlar›na göre incelenip ruhsat›n›n yenilenme ifllemidir.
Yap› Tatil Zapt›: Ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›n›n iki teknik eleman, bir zab›ta memuru taraf›ndan mühürlenmek sureti ile tanzim ettikleri matbu cilt/sahife nolu rapordur.
Temel Üstü Ruhsat›: Yap›n›n su basman› seviyesinde,
projesine göre kontur ve gabarisinin kontrolü yap›larak uygun ise inflaata devam vizesinin verilmesidir.
Tadilat Ruhsat›: Yap› Ruhsat›ndan sonra yap›da yap›lacak her türlü fonksiyon de¤iflikli¤ini içeren mimarî projeye
verilen ruhsatt›r.
Yap› Ruhsat›: Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde
yap›lacak olan her türlü yap›lar için Belediyesince verilen
izin belgesidir.
Yap› Kullanma ‹zni: Yap› Ruhsat›na uygun olarak tamamlanm›fl binan›n, mimarî ve tesisat yönü ile kontrolü
yap›ld›ktan sonra verilen Yap› Kullanma ‹zni belgesidir.
Jeolojik Rapor: Yap› ruhsat› verilme aflamas›nda yap›n›n
yap›laca¤› parselin zemin inceleme raporudur.
Tevhid: Talep halinde birden fazla parselin birlefltirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
T.U.S: Yap› Ruhsat› aflamas›nda yap›n›n Mimarî, Statik,
Tesisat yönünden Teknik Uygulama Sorumlusunun Büyükflehir Belediyesinden getirece¤i belgedir.
Arkeoloji Raporu: Yap› Ruhsat› verildikten sonra elle yap›lan kaz›n›n Arkeoloji Müze Müdürlü¤ü elemanlar›nca denetlenmesini müteakiben verilen belgedir.
26. Madde Uygulamas›: Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca
yapt›r›lacak yap›lar›n, her türlü Mimarî, Statik, Tesisat sorumlulu¤unun ilgili Kamu Kurumunca yüklendi¤ine dair
Resmî yaz›d›r.
Koruma Kurulu: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca görevlendirilmifl Kurul üyelerinden oluflan ve ‹lçelere göre grupland›r›lm›fl Kültür ve Tabiat Varl›klar› ile ilgili konular› ve
projeleri inceleyen Resmî Kurumdur.
Is› Yal›t›m›: Binalar›n ›s› kaybeden yüzeylerinde (d›fl duvar, tavan ve taban döflemeleri vs.) ‹mar Yönetmeli¤i’ndeki
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esaslara göre yap›lmas› gereken yal›t›md›r.
Asansörlerin Y›ll›k Periyodik Fennî Muayenesi: Asansör
Yönetmeli¤i’ne göre, ruhsatl› asansörlerin yap›n›n ba¤l› bulundu¤u Belediyelerce y›lda en az bir defa kontrolünün yap›lmas›d›r.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü
Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Müdürlü¤ün Görevleri
MADDE 5 – Müdürlü¤ün genel görevleri flunlard›r:
a) ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü; Adalar Belediye Baflkanl›¤› s›n›rlar› dahilinde, 3194 say›l› ‹mar Kanunu’na göre
Büyükflehir Belediyelerinin yönetimi hakk›ndaki kanun ve
bu kanun uyar›nca ç›kar›lan yönetmelikler do¤rultusunda,
Belediye Baflkanl›¤›’na b›rak›lm›fl görevleri, Belediye Baflkan› ad›na yürütür.
b) ‹lgili mevzuata göre Yap› Ruhsat›na esas ‹mar Yönetmeli¤i’ne uygun ‹mar Durumu tanzim eder.
c) 3194 say›l› ‹mar Kanunu ve Yönetmeli¤i do¤rultusunda, yap›lanma flartlar› belirlenmifl yeni inflaat ve tadilat
projelerini tasdik etmek. 13.07.2001 tarih 24461 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›ndaki Kanun Ve Uygulama Yönetmeli¤i’ne göre aran›lan hususlar›n tamamlanmas›n› müteakiben ruhsat ifllemlerine devam eder.
ç) Proje ve eklerine göre; Yap› ‹nflaat ve Tadilat Ruhsat›
verir.
d) ‹mar Kanunu'nun 21. maddesi ve ‹mar Yönetmeli¤i'nin ilgili maddesine göre Ruhsata Tabi Olmayan Basit Tamir ‹zni verir.
e) ‹lgili mevzuatlar çerçevesinde elektrik projelerini inceler.
f) ‹lgili mevzuatlar çerçevesinde makine projelerini inceler.
g) Temel – Temel Üstü Ruhsat› ifllemlerini yerine getirir.
Ruhsat ve eklerine uygunlu¤u denetler.
¤) Yap› kullanma izni verir.
h) Y›k›m Ruhsat› ve ‹skele belgesi tanzim eder.
›) ‹lgili ‹dareler taraf›ndan onayl› Jeolojik Raporun (zemin etüdü) bilgi ve düzeninin kontrolü ile bunun do¤rultusunda statik projeleri inceler.
i) Büyükflehir Belediyesi’nin görev ve yetki s›n›rlar› d›fl›nda kalan ve mevzuatla Belediyelere verilen görevleri yerine
getirir ve yetkileri kullan›r.
j) ‹mar Planlar›’nda aç›klanm›fl olan ve halen yürürlükte olan ‹stanbul Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nde yer almam›fl hususlarda ihtiyaca ve civar›n karakterine göre uygulanacak flekli takdir ile yetkilidir.
k) ‹mar Yönetmeli¤i ile Belediyelere b›rak›lm›fl takdir
yetkilerini kullan›r.
l) Belediye içi Müdürlükler ve Kurumlar aras›nda, S›hhi

ve Gayri S›hhi Müesseselerin Çal›flma Ruhsatlar› ve Yang›n
Merdivenleri ile ilgili sorulan konularda ‹mar ifllem dosyas›ndan bilgi verir.
m) ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü, 5 mahalleden oluflan
Adalar ‹lçesi s›n›rlar› içinde 3194 say›l› ‹mar Kanunu ve
5393 say›l› Kanunun ‹lçe Belediyelerine verdi¤i yetki çerçevesi içinde görev yapar.
n) Belediyemizin ilçe s›n›r› içerisinde ihtiyaç duyabilece¤i bina türü, çevre düzenleme vb. projeleri haz›rlamak, kendi imkânlar› ile haz›rlanmas› halinde gerekli personeli görevlendirmek, kendi imkânlar› ile haz›rlanamayanlar› yasalara göre haz›rlatmakla yükümlüdür.
o) ‹l Özel ‹dare bütçesinden faydalanarak 2863 say›l› Kanunun 12. maddesine göre ç›kar›lan Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Ait Katk› Pay›na Dair Yönetmelik
gere¤i ilçemizde bulunan kültür varl›klar›n›n korunmas› ve
de¤erlendirilmesi için proje yap›m ve proje uygulama iflleri
yürütülür.
ö) Adalar ‹lçesi’nin kentsel, tarihî dokusunun korunarak, güzellefltirilerek gelecek y›llara kal›c› eserler b›rakabilmek için eski eserlerin ilgili fonlar da kullan›larak restorasyon projeleri ve uygulamalar›n› yapmak.
p) Belediyemize tahsisi gerçeklefltirilen kamu hizmeti
için kullan›lacak binalar›n projelendirilmesinin ve uygulamas›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak.
r) Güvenli, estetik ve projesine uygun yap›lar›n oluflturulmas›n› sa¤lamak.
Müdürlü¤ün Sorumluluklar›
MADDE 6 - ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü 5216, 3194 say›l› Yasalar ve ilgili di¤er Yasalarla, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin (haz›rlanmas›nda uyulacak esaslar ve flekli kurallar hakk›ndaki yönetmelik hükümleri içeri¤inde) verdi¤i yetkilere dayanarak
uygulamalar›n› yapmaktan sorumludur.
‹mar ve fiehircilik Müdürü'nün görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 7
a) ‹mar ve fiehircilik Müdürü Belediye Baflkan› ad›na
Müdürlü¤ü temsil eder.
b) Müdürlü¤e ba¤l› personel çal›flmalar›n›n koordinasyonu, Belediye’deki Müdürlükler aras› ve di¤er Resmî Kurumlarla olan tüm yaz›flmalar ile yap›lan plan çal›flmalar›,
verilen ‹mar Durumlar›, yap›lan Proje Tasdikleri, tüm Yap›
Ruhsatlar› ve ‹skan Belgeleri vb. ile ilgili olarak, Müdürlükte yap›lan tüm ifllemlerin tetkikinde görevlidir.
c) Müdürlü¤ün ba¤l› bulundu¤u Baflkan Yard›mc›s› ile
Belediye Baflkan›na karfl› sorumlu olarak görev yapar.
ç) Müdürlü¤ün ‹ta Amiri olarak çal›flanlar›n her türlü
özlük yaz›flmalar› ve 657 say›l› D.M. Kanunu hükümleri gere¤ince ifllem yapmakla yetkilidir.
d) 3194 say›l› Kanun, ilgili mevzuat ve yönetmelikler
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çerçevesinde Müdürlükte yap›lan tüm ifllemlerin tetkikinde
yetkili ve sorumludur.
e) Müdürlü¤ün harcama yetkilisidir.
Müdürlü¤e ba¤l› bölgeden sorumlu elemanlar›n görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 8 - Teknik Eleman görev yapar. Belediye Baflkan› onay› ile görevlendirildikleri mahallelerde her türlü inflai
faaliyeti kontrol etmekten, denetlemekten yetkili ve sorumludur.
a) Ruhsats›z veya ruhsat ve eklerine ayk›r›l›k tespit edilmesi halinde 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun hükümleri gere¤ince inflaat› mühür alt›na ald›r›r. Yap› Tatil Tutana¤› tanzim eder.
b) 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 42. maddesi gere¤ince
Para Cezas› teklifini haz›rlayarak Belediye Encümeni’ne
sevk eder. Ruhsat ve projelerine ayk›r› inflaat yapanlar hakk›nda Türk Ceza Yasas›’na ve K. ve T.V.K. Yasas›na göre
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunur.
c) 30 günlük bekleme süresi sonucunda ayk›r›l›k giderilmemifl ise 32. madde gere¤ince y›k›m karar› al›nmak üzere,
teklifi haz›rlayarak Belediye Encümeni’ne sevk eder. ‹nflaat›n devam› halinde 2. kez mühürleme, Yap› Tatil Tutana¤›
tanzimi ile 42. madde ve 32. madde teklifi ifllemini yaparak,
‹mar Kanunu’na göre yapmas› gereken bütün yasal ifllemleri yerine getirerek dosyay› tamamlar. Mühürlü inflaatta
çal›fl›lmas› halinde, Zab›ta Memuru taraf›ndan tutulan Mühür Fekki Zapt›’n› Cumhuriyet Savc›l›¤›’na iletir. Gerek 775
say›l› Gecekondu Kanunu’na göre, Kanun kapsam›nda kalan yerleri, gerekse 5393 say›l› Belediyeler Kanunu’nun ilgili maddeleri gere¤ince ifllem yap›lmas› gereken yerleri Zab›ta Amirli¤i ve gerekiyor ise ilgili yerlere bildirir.
ç) 4708 say›l› Yap› Denetimi Kanunu’na göre, aranacak
belgelerin ve harçlar›n tamamlanmas›n› müteakiben, yeni
‹nflaat Yap› Ruhsat›, ‹lave veya Tadilat Ruhsat› haz›rlar, Temel Üstü Ruhsat› düzenler. Görevlendirilmesi halinde ‹skan Komisyonu’nda görev yapar, Y›k›m Ruhsat› ‹skele Belgesi düzenler.
d) ‹mar Kanunu’nun 21. ve Yönetmeli¤in ilgili maddesine göre basit tamir, onar›m izni haz›rlay›p, Baflkanl›k onay›na sunar.
e) Daha önce onaylanm›fl projelerin Suret Tasdiki’ni yapar. Rölöve projelerinin tasdikini yapar. Yukar›da say›lan
tüm ifllemlerin yap›lmas›ndan, tamamlanmas› için takibinden yetkili ve sorumludur.
f) Yap›lan hizmetler için al›nmas› gereken harç ve ücretlerin hesab›n›n do¤ru olarak hesaplanmas›ndan sorumludur. Müdürlü¤ümüzde çal›flan M›nt›ka (Bölge) Mühendisleri, ‹mar ve fiehircilik Müdürü’ne ba¤l›d›r. Her Mühendis
kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir.
g) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evrakla-

r›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Zemin Etüt Mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 9 - Jeoloji Mühendisi görev yapar.
a) Zemin etüt çal›flmalar›n› (sondaj, muayene çukuru
vs.) ve mimarî proje ile statik hesaplara esas olan Zemin
Etüt Raporu’nun Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca yay›nlanan esaslara uygunlu¤unu kontrol eder.
b) Müdürlü¤ümüzde kadrosunda yer alan Zemin Etüt
Mühendisi kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev
yapar; Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n
vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir.
c) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Statik Mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 10 - ‹nflaat Mühendisi görev yapar.
a) Statik Proje tetkiki yapar ve ‹mar Kanunu’nun 39.
maddesi kapsam›nda veya talep halinde binalar› tetkik ederek, statik rapor düzenleyerek gerekli yerlere (‹lgilisi Zab›ta
Amirli¤i, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü, Koruma Kurulu vb.) gönderir.
b) Müdürlü¤ümüzde çal›flan Statik Mühendisleri, ‹mar
ve fiehircilik Müdürü’ne ba¤l›d›r. Her Statik Mühendisi kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür,
Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u
görevleri eksiksiz yerine getirir.
c) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Elektrik Mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 11 - Elektrik Mühendisi görev yapar
a) ‹nflaatlara ait Elektrik, Telefon ve Di¤er Zay›f Ak›m
Projeleri’ni tasdik eder.
b) Asansörlere ve Havuzlara ait Ruhsat Projeleri’ni tasdik eder. ‹lgili mevzuatlara göre asansör ve havuzlar›n y›ll›k periyodik fennî muayenelerinin yap›lmas›n› sa¤lar.
c) Elektrik Tesisat Projeleri’nin iskan aflamas›nda kontrolünü yapar.
ç) 3194 say›l› ‹mar Kanunu, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yukarda aç›klanan çal›flmalar›n yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.
d) Müdürlü¤ümüzde çal›flan Elektrik Mühendisleri, ‹mar
ve fiehircilik Müdürü’ne ba¤l›d›r. Her Elektrik Mühendisi
kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir
e) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Makine Mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 12 - Makine Mühendisi ve Teknikeri görev yapar.

ADALAR
BELED‹YES‹

2009

‹mar ve
fiehircilik
Müdürlü¤ü
100

FAAL‹YET
RAPORU

a) ‹nflaatlara ait S›hhi Tesisat, Kalorifer ve Is› Yal›t›m
Projeleri’ni tasdik eder.
b) Asansörlere ve Havuzlara ait Ruhsat Projeleri’ni tasdik eder. ‹lgili mevzuatlara göre asansör ve havuzlar›n y›ll›k periyodik fennî muayenelerinin yap›lmas›n› sa¤lar.
c) Makine Tesisat Projeleri’nin iskan aflamas›nda kontrolünü yapar.
ç) 3194 Say›l› ‹mar Kanunu, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yukarda aç›klanan çal›flmalar›n yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.
d) Müdürlü¤ümüzde Baflkanl›k onay› ile çal›flan Makine
Teknikeri, ‹mar ve fiehircilik Müdürü’ne ba¤l›, kendi yetki
ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür, Baflkan
Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri
eksiksiz yerine getirir
e) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Durum Ruhsat ‹fllerini yapan Teknik Personelin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 13 - Teknik Eleman görev yapar.
a) 2863 say›l› Yasa kapsam›ndaki parsellerle ilgili talepleri Koruma Kurulu’na iletir.
b) Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca (Mahkemeler, ‹cra,
Milli Emlak, Harita Emlak ‹stimlak Müdürlü¤ü vs.) ve flah›slarca ve Müdürlük içi yap›lan ‹mar Durumu taleplerini inceler ve Yap› Ruhsat›na esas ‹mar Yönetmeli¤i’ne uygun
‹mar Durumu düzenler.
c) Tevhid, Terkin Talepleri’ni inceler. Belediye Encümeni’ne sevk eder. Encümence al›nan karar sonuçlar›n› Tapu
Sicil Müdürlü¤ü’ne gere¤i için gönderir. Koruma Kurulu’nca
incelenen ‹mar Durumu flartlar›na uygun olarak haz›rlanan Mimarî Projeleri ‹mar Yönetmeli¤i’ne göre inceleyerek
tasdik eder.
ç) Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n ‹mar Kanunu’nun 26.
maddesi kapsam›ndaki Avan Projeleri’nin tasdiklerini yapar, ita fiflini düzenler.
d) 3194 say›l› ‹mar Kanunu, ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i
ve ilgili mevzuat do¤rultusunda yukar›da aç›klanan ifllemlerin tetkikinde yetkili ve sorumludur.
e) Müdürlü¤ümüzde çal›flan Durum Ruhsat Mühendisleri, ‹mar ve fiehircilik Müdürüne ba¤l›d›r. Her Durum Ruhsat Mühendisi kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak
görev yapar, Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir
f) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n
gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Harita Mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 14 - Harita Mühendisi görev yapar.
a) fiah›s ve Kamu Kurum talepleri do¤rultusunda KotKesit Tespiti yaparak mevcut binan›n Kontur ve Gabarisi’ni
ç›kar›r.

b) Tapu Kadastro Müdürlü¤ü’nce haz›rlanan TevhidYola Terk, ‹rtifak Tesisi gibi folyeleri haz›rlayarak Belediye
Encümeni’ne karar al›nmak üzere sunar.
c) Bunun yan› s›ra A¤aç Revizyonu, Set Tespiti gibi talepleri yerine getirir.
d) fiah›s ve Koruma Kurulu, Milli Emlak, Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› gibi Kurumlardan gelen Plan Pafta Örnekleri, Halihaz›r Harita Örnekleri ve K›y› Kenar Tespiti’ni
onaylayarak ilgili kuruma iletir.
e) Makam›n ve di¤er Müdürlerin talebi do¤rultusunda
harita ve kadastro ile ilgili konularda her türlü hizmeti verir.
f) Müdürlü¤ümüzde çal›flan Harita Mühendisi, ‹mar ve
fiehircilik Müdürüne ba¤l›d›r. Her Harita Mühendisi, kendi
yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür,
Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u
görevleri eksiksiz yerine getirir
g) ‹lçe s›n›rlar› içerisinde cadde ve sokaklar›n numarataj
ifllerini yürütür.
h) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Emlak ve ‹stimlak ifllerini yürütecek personelin görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 16 - Teknik Eleman görev yapar.
a) Belediyemize ait konut ve iflyerlerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kiraya verir.
b) Belediye Encümen karar›na göre kamulaflt›r›lacak donat› alanlar›n›n kamulaflt›r›lmas›n› yapar.
c) Belediyemize ait yerlerin kamu yarar›na uygun olarak
tahsis ifllemlerini yapar.
ç) Belediye ad›na di¤er Kurum ve Kurulufllardan tahsis
ifllemlerini yürütür.
d) Belediye ad›na Kamu ve kiflilerden bina, arsa vb. kiralar.
e) Her y›l kira bedellerini ilgili mevzuatlara göre belirler.
f) Kiraya verilen emlak ve binalar›n gelirlerinin tahsili
için Hesap ‹flleri Müdürlü¤ü’nce tahsilat›n›n yap›lmas› için
yaz› yazar.
g) Kiralanan ve tahsisi yap›lan yerlerin kiras›n›n ödenmesi için Baflkanl›ktan onay al›narak Hesap ‹flleri Müdürlü¤ü’ne yaz› yazar.
¤) Müdürlükte yürütülen Emlak ve ‹stimlak ‹fllemleri,
personeli ‹mar ve fiehircilik Müdürüne ba¤l›d›r. Her personel kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar;
Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl
oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir.
h) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Müdürlük Kalemi Kay›t Memuru görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 17 - Devlet Memuru görev yapar. Afla¤›da aç›k-
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lanan ifllemlerin yürütülmesinden ve takibinden yetkili ve
sorumludur.
a) ‹mar Kalemi’ne gelen her türlü flah›s dilekçe ve resmî
yaz›flmalar›n kay›t defterine detayl› bilgileriyle yaz›lmas›n›
sa¤lar.
b) Ada parselleri belirtilmemifl evraklar›, Bölge Mühendisinden ada parsellerini ö¤renir.
c) Evraklar› ba¤lanmak üzere ifllemde olan dosyalar›
buldurur.
ç) Dosyas›yla ba¤lanm›fl evraklar›n Müdürlük Makam›ndan ilgili Teknik Elemana havalesini yapt›r›p, Teknik Elemana dosya veya evrak› iletmek.
d) Evrak kay›t, arfliv ve ç›k›fl ifllemini sa¤lar. Evrak bilgilerini bilgisayara kay›t yapar.
e) ‹fllemlerden gelen evraklar›n eklerini ve kay›tlar›n›
kontrol ederek, ilgili flah›s veya Kurumlara gönderilmesini
sa¤lamak, kayda girmeyip, do¤rudan yap›lan yaz›flma ve ç›k›fllara (sa¤l›k iflleri v.s.) sadire defterinde numara vererek
gönderilmesini sa¤lamak.
f) Müdürlük Makam› havalesini alarak ‹mar arfliv memuruna evraklar› tevdi etmek.
g) ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nde bulunan demirbafllar›n takibiyle, fotokopi faks gibi cihazlar›n malzeme, bak›m
ve tamirini takip eder.
¤) Eksik k›rtasiye ve matbu evraklar› Hesap ‹flleri Müdürlü¤ü’nden talep eder. Müteahhit sicil belgelerini tutar.
h) Kamu Kurum ve Kurulufllar›na, Periyodik Evraklar›n
(istatistiki formlar, proje bilgi formlar›, Kaymakaml›k yaz›flmalar› vb.) aksamadan gönderilmesini sa¤lar.
›) ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nde görevli teknik elemanlarca her türlü flah›s ve Kurumlarla yap›lan yaz›flmalar
için haz›rlanan metinleri daktilo veya bilgisayarda yazar.
i) M›nt›ka mühendislerince metinleri haz›rlanan 32. ve
42. Madde sevklerini yazmak.
j) ‹skele Belgesi, Y›k›m Ruhsat›, Yap› ‹zin Belgesi, ‹skan
vb. her türlü matbu veya metinleri haz›rlanm›fl yaz›lar› yazar.
k) Müdürlük makam›nca istenilen gizlili¤e haiz özel yaz›flmalar› yapar.
l) Görevlendirilmifl oldu¤u daktilo ve bilgisayar›n kullan›m›, bak›m› ve gizlili¤inden yetkili ve sorumludur.
m) Yaz›flma, Onaylar, Sadire Ç›k›fl›, H›fs Evraklar›, Y›k›m-‹skele Belgeleri, evraklar›n› kay›t eder ve dosyalar.
n) Ruhsat, ‹skan, ‹mar Durumu, Belediye Encümen kararlar› Yap› Tatil Zapt›, Statik Rapor, Ruhsat, ‹skan vb. ç›k›fl
ve kay›tlar›n› yap›p düzenli bir flekilde dosyalar.
o) Ba¤l› bulunulan Baflkan Yard›mc›s› onay› ile, ‹mar
‹fllem Dosyas› d›fl›nda, güncelli¤ini yitirmifl ‹mar Kalemi’nde biriken yaz›flma klasörlerini, son 5 y›l muhafaza
edilmek üzere gözden geçirerek daha önceki y›llara ait bu
muhteviyattaki evrak ve yaz›flmalar›n› ay›r›r, evrak y›¤›lmas›n› önler ve bunlar› onay ile ilgili birime veya arflive
teslim eder.

ö) Haftal›k veya ayl›k faaliyet raporlar›n› haz›rlar.
p) ‹mar Kalemi Bürosunda çal›flan Müdürlük Kalemi Kay›t Memurlar›, ‹mar ve fiehircilik Müdürüne ba¤l›d›r. Her
Müdürlük Kalemi Kay›t Memurlar› kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar; Müdür, Baflkan Yard›mc›s›
ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir
r) Amirleri taraf›ndan kendisine havale edilen evraklar›n gere¤ini geciktirmeden yapmakla yükümlüdür.
Müdürlük Arfliv Memuru görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 18 - Devlet Memuru görev yapar. Afla¤›da aç›klanan ifllemlerin yürütülmesinden ve takibinden yetkili ve
sorumludur.
a) Kay›t memurunca, taraf›na tevdi edilen, kay›t numaras› alm›fl olan evraklar›n ada, parsel sistemine göre arfliv
kartoteksinden dosya numaras›n› bulur.
b) Dosya kartonuna kayd›n› yapar.
c) Arflivde dosyas›n› bulmak, dosya ifllemdeyse ifllem
numaras›n› yazarak Kalem Memuruna evrak bilgi vererek
iade etmek, söz konusu evrak›n takibini yaparak geciktirilmeden iflleme sokulmas›n› sa¤lamak. Eskimifl imar dosyalar›n› yenileyip sa¤lamlaflt›r›r.
ç) Periyodik aralarla dosyalar›n arflivdeki sene ve s›ras›na göre yerine konuldu¤unun denetimini yapar. S›ra kar›fl›kl›¤› var ise düzeltir, varsa hatal› yerine konulanlar› bulur
ve arflivin düzenli olmas›n› sa¤lar.
d) Dosyas›na ba¤lanmak üzere verilen evraklar›n geciktirilmeden ba¤lanarak iflleme sokulmas›, ifllemi biten dosyalar›n tüm kay›tlar›n›n yap›larak bütün olarak arflivde
saklanmas›, zimmetle incelenmek üzere verilen dosyalar›n
iadesini ve takibini sa¤lar.
e) ‹mar Kalemi Bürosunda çal›flan Müdürlük Arfliv Memurlar›, ‹mar ve fiehircilik Müdürüne ba¤l›d›r. Her Müdürlük Arfliv Memurlar› kendi yetki ve sorumlulu¤unu kullanarak görev yapar, Müdür, Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan›’n›n vermifl oldu¤u görevleri eksiksiz yerine getirir.
‹skan Komisyonu görev, yetki ve sorumluluklar›
MADDE 19 - ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nce Baflkanl›k onay› ile belirlenen, ‹skan Komisyonu taraf›ndan iskan
ifllemleri yürütülür. Komisyonca yerine gidilip tespit yap›ld›ktan sonra uygun bulunmas› halinde gerekli yaz›flmalar
yap›l›r, harçlar tahsil edilerek Yap› Kullanma ‹zin Belgesi
tanzim edilir ve iflleme sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük ‹fllemleri
‹mar Durumu ‹fllemleri
MADDE 20 - Adalar ilçesi, 31.3.1984 gün, 234 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu Karar› ile
tarihsel, do¤al ve kentsel sit ilan edilmifltir. 2863-3386 say›-
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l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu gere¤ince
onaylanm›fl olan 1991 tasdik tarihli ve 1994 Revize onayl›,
1/5000 ölçekli Koruma amaçl› Naz›m ‹mar Plan› do¤rultusunda çal›flmalar› devam eden 1/1000 ölçekli Uygulama
‹mar Planlar› onan›p, yürürlü¤e girinceye kadar ‹mar Durumu ifllemleri afla¤›daki gibi yürütülür:
Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca (Mahkemeler, ‹cra,
Milli Emlak, Harita Emlak ‹stimlak Müdürlü¤ü vs.) ve flah›slarca yap›lan ‹mar Durumu taleplerini inceler, bilgi verir. ‹mar Durumu dilekçe (Tapu, çap) ile talep edildi¤inde,
müracaat neticesinde Müdür taraf›ndan Durum Büro Raportörlü¤üne havale edilerek, Kalem Kay›t Memurlu¤una
kaydedilmek üzere gönderilir. Gelen Giden Evrak defterinden kay›t numaras› verilir. Dosya arflivden incelenir. Evveliyat› varsa, dilekçe dosyaya eklenir, yoksa yeni bir dosya
aç›l›r. Durum Büro raportör havalesi için getirilen evrakl›
dosya, flah›s havalesinden sonra, kalem kay›t memuru taraf›ndan raportöre verilir. Raportör dosyay› inceler ve parselin tescilli eski eser, eski eser görünümlü, eski eser adas›nda yer al›p almad›¤›n› tespit eder. Parsel tescilli eski
eser ise, tapu, çap, kadastral pafta ve rölöve ile Koruma
Kurulu’ndan karar al›nmas› gerekti¤i ilgilisine bildirilir,
Kurulca onaylanan restorasyon projeleri ve karara göre
‹mar Durumu tanzim edilir.
a) Parsel tescilli eski eser de¤il ise, Harita Raportörlü¤ünce a¤aç ve set tespiti ile plan pafta örnekleri haz›rlan›r.
b) ‹mar Durumu talep edilen parsel için haz›rlanan öneri ‹mar Durumu ve “Vaziyet Plan›” Koruma Kurulu’na iletilir.
c) Koruma Kurulu’nca yap›lanma flartlar›n› belirleyen
karar ve eki onanl› Vaziyet Plan› geldikten sonra ‹mar Durumu düzenlenir, harç tahsil edilir.
ç) ‹mar Durumunu raportör haz›rlar, imzalar, müdüre
teslim eder. Müdürün onay› ile evrak kaleme gönderilir.
d) Gelen-Giden Evrak defterinden ç›k›fl› kaydedilerek durum talep eden kifli veya kuruma verilir.
e) ‹l Özel ‹dare bütçesinden faydalanarak 2863 say›l› Kanunun 12. maddesine göre ç›kar›lan Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Ait Katk› Pay›na Dair Yönetmelik
gere¤i ilçemizde bulunan kültür varl›klar›n›n korunmas› ve
de¤erlendirilmesi için proje yap›m ve proje uygulama iflleri
yürütülür.
Tevhid ‹fllemleri
MADDE 21 - Tevhid (Birlefltirme) - Terkin - S›n›r düzenlemeleri taleplerini inceler. Koruma Kurulu’na gönderilir,
uygun görülen parsel için imar durumu tanziminden sonra,
Tevhid-S›n›r düzenlemeleri için,
- Kadastro Müdürlü¤ü yaz›s› ve eki birlefltirme (Tevhid)
fölyesi,
- ‹mar Durumu,
- Belediye Encümeni’ne teklif belgesi,

- Tapu,
- Çap,
- ‹stanbul 1 No’lu Kültür ve T.V.K.K’nun karar›.
- Hissedarlar›n muvafakatlar› tamamlan›r. Belediye Encümeni’ne sevki yap›l›r.
- Al›nm›fl Encümen karar›, gere¤i için Tapu Kadastro
Müdürlü¤ü’ne gönderilir.
- Tapu Kadastro Müdürlü¤ü’nden yeni parsel numaras›n› içeren yaz› bilgi ve gere¤i için Harita fiefli¤i’ne gönderilir.
Terkin ifllemleri için, ‹mar durumunda terkin olan parseller için düzenlenen ‹mar Durumu ilgilisine verilir. ‹lgilisi
Terkin Hesabat Haritas›n› bir harita mühendisine haz›rlat›r
ve ‹mar Durumu ile birlikte Tapu Kadastro Müdürlü¤ü’ne
verir. Bu ‹mar Durumuna göre Tapu Kadastro Müdürlü¤ü’nce terkin fölyesi haz›rlan›p Belediyemize gönderilir.
Bundan sonra yukar›da anlat›lan Tevhid-S›n›r düzenlemeleri için yap›lan ifllemler aynen tekrarlan›r.
‹MAR ‹fiLER‹ RAPORTÖRÜ:
Görevleri
‹mar Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i 17 Ocak 1957 tarihinden önce yap›ld›¤›, Özel ‹dare Müdürlü¤ü kay›tl› mevcut
binalara ait rölöve projelerinin mahallen tetkiki ile mevcut
binan›n yerine uygunlu¤unu onaylar.
- Mevcut binan›n yerine uygun rölöve projeleri, tapu, röperli kroki ve bina cephe foto¤raflar› ile 1957 y›l›ndan önce
yap›ld›¤›n› belgeleyen Özel ‹dare Müdürlü¤ü kayd› dilekçe
ekinde verilir.
- Mahallen tetkik ile binan›n rölöve projesine, Projenin
röperli krokiye uygunlu¤u kontrol edilir.
- Proje Tasdik Bürosunca tasdik edilen projelerde aranacak belgelerin tamamlanmas›ndan sonra proje ve eklerine
göre;
- Yeni ‹nflaat Yap› Ruhsat›, ilave veya Tadilat Ruhsat›
verir.
- Temel Üstü Ruhsat› ifllemlerini yerine getirmek. ‹nflaatlar›n ruhsat ve eklerine uygunlu¤unu denetlemek. Uygun
olmayan yap›lanmalar için 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun
32. ve 42. maddelerine göre Yap› Tatil Zapt› tanzim ederek
Belediye Encümeni’ne sevk etmek. Yap› tatil zapt›n›n tekerrürü halinde Kanunun ilgili maddelerine göre yasal ifllemlerini devam ettirir.
Y›k›m ruhsat› ve iskele belgesi tanzim eder.
Jeolojik rapor (Zemin etüdü) do¤rultusunda statik projelerin tetkikini yapar.
‹mar Kanunu’nun 21. maddesi ve imar Yönetmeli¤i’nin
ilgili maddesine göre basit tamir, onar›m izni verir.
Müdürlük içi talepleri inceler, bilgi verir.
Koruma Kurulunca incelenen ‹mar Durumu flartlar›na
uygun olarak ve ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤inin ilgili maddesine göre haz›rlanm›fl dilekçe ekinde sunulan Mimari projeleri ilgilisi ile birlikte Büyükflehir Belediyesi ‹mar Müdürlü-
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¤ü Tescil Bürosuna gönderilir. Tescil bürosu 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›ndaki Kanun ve gerekli di¤er evraklar›n›n
incelenip tamamlanmas›n› müteakiben projelerin tescilini
yapar. Tescil iflleminden sonra;
a) Projelerin, ‹.S.K.‹ ba¤lant›s›n›n tasdiki yapt›r›l›r.
b) Zemin etüd raporu, Statik ve Tesisat projeleri ve hesaplar› ekletilir.
c) Projeler incelenir, Harita fiefli¤inden kot kesit istenir.
Gerekli çizim düzeltmeleri proje müellifine yapt›r›l›r. ‹ta fifli tanzim edilir. Harc› tahsil olunarak mimari ve statik projeler mimarî raportör ve statik raportörü taraf›ndan imzalanarak tasdik edilir. Dosya ve tasdikli projeler ekli, ‹ta Fifli’nin raportör, ‹mar Müdürü ve Baflkan Yard›mc›s› ile Belediye Baflkan› taraf›ndan imzalamas›ndan sonra, projeler
mühürlenerek, ‹ta Fifli ve dosyas› ile birlikte Yap› Denetim
Bürosu’na ruhsat için sevk edilir.
ç) Daha önce onaylanm›fl projelerin suret tasdikini yapar.
d) Dilekçe ekinde sunulan suret tasdiki yap›lacak projeler, ana projeye göre incelenir.
e) Uygun görülmesi halinde harc› tahsil edilir. Suret tasdik kaflesi bas›l›r, Raportör, Müdür taraf›ndan incelenerek
mühürlenmek suretiyle ilgilisine verilir.
f) Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n, ‹mar Kanunu’nun 26.
maddesi kapsam›nda Avan Proje tasdikini yapar.
g) Kamu Kurum ve Kurulufllar›ndan resmî yaz› ekinde
gelen projelerin Koruma Kurulu’nca incelenmesini müteakiben,
h) Avan Proje onay› al›narak projelerin ön sayfas›na yap›flt›r›l›r ve Yap› Denetim Bürosu’na Ruhsat için sevk edilir.
›) Uygun görülmesi halinde gerekli harc› tahsil edilerek,
rölöve tasdik kaflesi bas›l›r. Raportör, Müdür taraf›ndan
kontrol edilerek mühürlenen projeler ilgilisine verilir.
i) ‹nflaat Ruhsat› al›p 2 y›l içinde yap›ya bafllanmayan
ve bafllama müddeti ile birlikte 5 y›l içerisinde bitirilemeyen inflaatlar›n Yap› Ruhsatlar›n›n Ruhsat Temditlerini
yapar.
YÜRÜRLÜLÜK:
Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü ile ilan› tarihinde yürürlü¤e girer.
YÜRÜTME:
Bu yönetmelik hükümleri Belediye Baflkan›, ilgili Baflkan
Yard›mc›s› ve ‹mar ve fiehircilik Müdürü taraf›ndan yürütülür.
B- ‹dareye ‹liflkin Bilgiler:
1- Fiziksel Yap›:
Müdürlü¤ümüz 1.900 m2 alanl› Büyükada Maden Mahallesi, Alt›nordu Caddesi 21 kap› nolu, bodrum, zemin ve
2 adet normal kattan ibaret betonarme karkas yap›l›, do¤al-

gaz enerjili kalorifer ›s›tma tesisatl›, Baflkanl›k Hizmet Binas›’nda 5 adet çal›flma bürosu ve 1 adet arflivden oluflan mimarî bölümlerde hizmet vermektedir.
2- Örgüt Yap›s›:
Müdürlü¤ümüz, Yüksek fiehir Planc›s› olan Teknik Baflkan Yard›mc›s›, 1 Müdür sevk ve idaresinde, 1 mimar, 1 Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 ‹nflaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi olmak üzere
Teknik elemanlar ile 2 memur ve 1 arfliv eleman›ndan
oluflmaktad›r.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

TÜRÜ
Bilgisayar

ADED‹
12

Yaz›c›

6

Yaz›c›-Faks

1

Daktilo

1

Fotokopi

1

Telefon

10

4- ‹nsan Kaynaklar›:
Müdürlü¤ümüz; 8 pers onel ile hizmet verm e kte olup,
ayr ›ca Büy ük ada, Heybel i ada, Burg az ad as› ve K›n al›ada’da
k on u fll a nm›fl Bel ed iye Zab›ta Amirl i¤i karakollar › nda bul unan Bel ed iye Zab›ta Memurlar› baflta olmak üzere di¤er
müdürl ü kler ile koord in eli çal›flmaktad›r.
5- Sunulan Hizmetler:
Müdürlü¤ümüz yür ü rlükteki ilgili mevz uat hük ü ml eri
çerçev es i nde imar durumu belgesi, kot-kesit belgesi, mimarî-statik-makine-elektrik proj el eri ile zemin etüt raporu
kontroll eri ve tasd iki, temel ve temel üstü ruhs at›, ba¤›ms›z
b ölüm tasd iki, yap› kull a nma izin belg esi tanz imi, infl aa tl ar›n kontrolü ile kaçak yap›laflmay› önl eme hizm e tl eri vermektedir.
6- Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi:
Müdürlü¤ümüzde Baflk a nl›k Mak am› onay› ile görevl e nd ir ilen raportörler, yür ü rlükteki ilgili mevz uat hük ü ml eri
çerçev es i nde görev yaparlarken, yapt›klar› ifl ve ifll e ml er i n
yasal sorumlulu¤unu tafl › rlar.
D- Di¤er Hususlar:
‹ lç emiz, Kültür Bakanl›¤› Tafl›nmaz Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 gün ve 234 say ›l ›
k ar ar› ile Do¤al ve Kentsel Sit Alan› ilan edilmifltir. Bu do¤rultuda Müd ü rlü¤ümüz, 2863 Say ›l› Kültür ve Tabiat Varl › klar ›n› Koruma Kanunu hük ü ml eri çerç ev es i nde görev yap›lmas › ndan da sorumludur.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
NO

A- ‹darenin Amaç ve Hedefleri:
B el ed iy emiz ad›na Müd ü rlü¤ümüz, kam usal hizmet sunum u nda hak ve huk uka uygun, tüm paydafllar›n hakk ›n ›
göz eten bir flek i lde davranmay›, halk ›m ›z›n, çal›flanlar›n›n
ve di¤er paydafll ar ›n›n güv en ini kazanmay› ve bu güv en e
lây›k olm ay›, kamusal hizmet sunumunda fleffaf ve hesap
v er il eb ilir olmay›, sund u¤umuz hizm e tl erin Adalar'›n ve
Adal ›l ar›n ihtiyaçlar ›n›, beklentil er ini en opt imal düzeyde
k al it eli bir flek i lde karfl ›l am as› için Bel ed iy em izin kaynaklar ›n› etkinlik, veriml ilik ve tut u ml uluk prens i pl eri çerç ev esinde kullanmay› esas kabul etmektedir.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler:
Kararl›, özg üven sahibi, at›l›mc›, yen ilikçi, öncü ve önd e r
bir bel ed iy ec il i¤i esas kabul etmektir.
C- Di¤er Hususlar:
F iz ikî ve ekon omik planl amas›n› en do¤ru flek i lde gerçekleflt iren, yapt ›¤› planlara karal›l›kla sahip ç›kan, ada estet i¤ ine özen gösteren anlay›fl ile sa¤l › kl›, huz u rlu ve güv e nli, temel bel ed iy ec ilik sorunlar› çözülmüfl bir Adalar ‹lçesi’nde do¤al, tar ihî, kült ürel mir as›na sahip ç›kan, bu miras› koruyan ve geliflt iren bir yaklafl›m içer is i nde hizm e tte devaml ›l ›¤›, adal eti, uyumu esas alan, bilgi ve teknoloj iye hâkim, insan odakl›, din amik, güv en ilir, kat›l › mc›, fleffaf ve hesap ver eb ilir yönetim sunmakt›r.
III- FAAL‹YETLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VE
DE⁄ERLEND‹RMELER

Müdürlü¤ümüz 2009 y›l› içinde 88.237,00 TL gelir temin
etmifl olup, Bel ed iye gel i rleri içind eki pay› % 9.26’d›r.
B- Performans Bilgileri:
NO

‹fiLEM C‹NS‹

TOPLAM

1

Yap› Ruhsat›

6

2

Temel Üstü Ruhsat›

4

3

‹mar Durumu

6

4

Yap› Kullanma ‹zni (‹skan)

5

Yap› Tatil Tutana¤›

6

Y›k›lan ‹nflaat (3194) 32. göre

1

7

Y›k›lan ‹nflaat (775)

3

8

3194 say›l› ‹mar Kanunu 42. göre

6

9

‹nflaat ‹stikamet

–

10

9
24

Yola Terk

–

11

Kontur Gabari

3

12

Kot Kesit

6

13

Plan Tadilat

–

TOPLAM

1

Gelen Evrak

3643

2

Giden Evrak

2926

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
M üd ü rl ü¤ ümüz tar af › ndan 2009 y›l › nda, infl aa tl ar › n
kontrolü ile kaçak yap ›l a flm ay› önl eme hizm e tl er inin yan›s›ra, 3643 adet gelen yaz›dan 2926 aded inin cev ab› yaz ›l arak ger e¤i yap›lm›flt›r.
Yeterli finans kaynaklar› tem ini ile mülk iyet tahsisleri
s a ¤l a nd ›¤ › nda, mar ina, hizmet bin as› güçl e nd i rme, yeni
hizmet bin as› yap›m›, sa¤l›k oca¤› vb. proj el eriyle Kent Bilgi
S i st emi kaps am›nda müd ü rlük arflivinin ve har it al ar ›m ›z›n
elekt r onik ort ama aktar›lmas› gibi hizmet al›mlar› planl a nmaktad›r.

2009 YILI FAAL‹YETLER‹
NO

‹fiLEM C‹NS‹

TOPLAM

1

Yap› Ruhsat›

6

2

Temel Üstü Ruhsat›

4

3

‹mar Durumu

6

4

Yap› Kullanma ‹zni (‹skan)

9

5

Yap› Tatil Tutana¤›

24

6

Y›k›lan ‹nflaat (3194) 32.göre

1

7

Y›k›lan ‹nflaat (775)

3

8

3194 say›l› ‹mar Kanunu 42. göre

6

9

‹nflaat ‹stikamet

–

10

A- Malî Bilgiler:

‹fiLEM

Yola Terk

–

11

Kontur Gabari

3

12

Kot Kesit

6

13

Plan Tadilat

–
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14- Belediyeye tahsisi istenen yerler
35 adet yerin; fid a nl›k ve sera, kam uya aç›k plaj ve park yeri, Pazar yeri, Turizm Dan›flma Bür osu, halka aç›k spor
alan›, ada gençl i¤ine hizmet ver ecek sportif faaliyetler ve Sosyal Hizm e tler için kull an›m› ve P lej a n tl› yerl erin Bel ed iye’ye tahsisi için ger e kli baflvurular yap›lm›flt›r.

BÜYÜKADA 40 ADA 3 PARSEL

BÜYÜKADA 85 ADA 53 PARSEL
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15- ‹l Özel ‹daresi katk› fonundan faydalan›larak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yap›m›
2863 say ›l› Kültür ve Tabiat Varl › kl ar ›n› Koruma Kanunu’nun 12. madd es ine dayan›larak ç›k ar ›lan Tafl›nmaz
Kültür Varl›klar ›n›n Korunmas›na Ait Katk› Pay ›na Dair Yönetm elik ger e¤i Bel ed iy emiz görev alanl ar › nda kalan kültür varl›klar ›n›n korunmas› ve de¤ e rlendirilm esi için ‹l Özel ‹dar esi’nden ödenek sa¤l ay arak rölöve, restitüsyon ve
rest or a syon proj el er ini haz›rlatmak ile yük ü ml üdür.
5 adet yer için ‹l Özel ‹dar esi katk› fonundan faydalan›l arak Rölöve, Rest itüsyon ve Rest or a syon proj el eri yap ›m ›
ihal esi Müdürlü¤ümüzce gerç e klefltirilmifl, yer tesl i ml eri yap ›l arak geçici kabulleri sa¤l a nm›fl, tamamlanan projeler
Koruma Kur ulu’nun onay›na sun u lmak için gönd er il erek ödenek ifll e ml er inin 2010 y›l ›na devri için ‹l Özel ‹daresi’ne
hakedifller iletilmifltir.
1 adet eski eser yap› için ‹l Özel ‹daresi katk› fonundan faydal an ›larak Rest or a syon uyg ul ama ihalesi gerç e klefltirilmifltir. 31.12.2009 tarihine kadar geç ici kabul ifll e ml eri gerçeklefltir il erek dosyas› ödeme için ‹l Özel ‹daresi’ne
gönderilmifltir.
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16- Tarihi Kentler Birli¤i üyelik:
• Avrupa Birli¤i Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu oldu¤u, Avrupa Konseyi'nin “Avrupa: Bir Ortak Miras”
kampanyas›n›n 25. y›l› kapsam›nda oluflturdu¤u Avrupa Tarihî Kentler Birli¤i'nde, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve
etkin bir flekilde sa¤lamak üzere, tarihî kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler aras›nda kentsel, kültürel ve do¤al miras›n bir Ortak Miras anlay›fl›yla korunmas› ve yaflat›lmas› için Tarihi Kentler Birli¤i kurulmufltur.
• Adalar Belediyesi’nin de bu Tarihi Kentler Birli¤i’nde yer alabilmesi için 06.07.2009 tarih ve 2009/84 say› ile Meclis karar› al›nm›fl ve bu Meclis karar›m›zda 05.08.2009 tarih ve 2009/sa.302 say›l› üst yaz› ile Tarihi Kentler Birli¤i Baflkanl›¤›'na gönderilmifltir. Tarihi Kentler Birli¤i'nin Eylül ay›nda gerçeklefltirilen Encümen toplant›s›nda görüflülerek
sonras›nda Tarihi Kentler Birli¤i Meclis karar› ile üyeli¤imiz kabul edilmifl, iletiflim ifllemleri Bas›n Yay›n ve Halkla
‹liflkiler Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.

17- 2010 y›l› içerisinde ‹l Özel ‹daresi katk› fonundan faydalan›larak projelerinin yap›lmas› için talepte
bulunulan eski eserler:
2010 y›l› ‹l Özel ‹daresi katk› fonundan faydalanmak üzere 8 adet baflvuru için haz›rl›k çal›flmalar› yap›lm›flt›r.
Yaklafl›k maliyet hesaplar› ve foto¤raf albümleri oluflturularak 31 Ocak 2010 tarihine kadar ‹l Özel ‹daresine
iletilmek üzere çal›flma yürütülmüfltür.
Heybeliada 23 ada 6 parsel Erbay Sokak (kayy›m) Eski Eser / Proje
Büyükada 191 ada 9 parsel Büyüktur Yolu Fethi Okyar Evi / Proje
Heybeliada 47 ada 5 parsel Özel Mülkiyet / Restorasyon
Büyükada 19 ada 28 parsel 23 Nisan Cad. Özel Parsel / Proje
Heybeliada 52 ada 4 parsel Refahflehitleri Cad. / Restorasyon
Burgazada 13 ada 8 parsel Sait Faik Abas›yan›k Müzesi / Restorasyon
Büyükada 63 ada 6 parsel Y›lmaztürk Cad. Özel mülkiyet / Restorasyon
Heybeliada 56 ada 1 parsel Abdülhamithan Çeflmesi
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18- Tahsis talep ifllemleri bafllat›lan yerler:
Ocak 2010 Mecl is i nde Karar Al›nmak Üzere Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 17 tafl›nmaz›n tahs isi isten erek ‹l
Özel ‹dare katk› fonundan faydalan arak rest ore edilm esi için tespit ve dosya haz›rl›¤› yap›lm›flt›r.

19- Belediye gelirlerinin artt›r›labilmesi için:
• 2010 y›l› ücret tarifeleri haz›rlanarak Büyükflehir Belediyesi Ücret tarifeleri ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri göz önüne al›narak en üst s›n›rlar belirlenmifltir.
• Ayr›ca ruhsatl› 70 adet havuzdan Belediye olarak senelik havuz teknik bak›m ücreti al›nmas›na karar verilerek
ücret tarifeleri haz›rlanm›flt›r.
• Eski eserlerin her türlü harçtan muaf tutulmas› ile ilgili eski eser listeleri yeniden haz›rlanarak incelemeye al›nm›fl, eski eser oldu¤u halde projesi ve ruhsat›na ayk›r› durumu olanlardan tespit edilenlerin muafiyetlerinin kald›r›lmas› için Mali Hizmetler Müdürlü¤ü ile koordineli olarak çal›fl›lmaya devam edilmektedir.
• Sahillerimizde bulunan plajlar›n Belediyemizce iflletilerek veya 2886 say›l› Kanun uyar›nca ihale edilerek kiralanmas› neticesinde sürekli ve düzenli bir gelir kayna¤› sa¤lanm›fl olacakt›r.

20- Heybeliada Sa¤l›k Merkezi
A d alar'da yaflayan halk›n ve Adalar’› ziyar ete gelen milyonlarca kiflinin sa¤l›k hizm e tl er i nden en üst düz e yde ve
günün 24 saati yararlanabilm esi için Heybel i ada 5 pafta, 22 ada, 2 ve 3 parselin tevh iden oluflan 11 parsel say ›l› yerde Bel ed iy emiz ve Malt epe Üniversit esi ‹flt iraki ile Sa¤l›k Merk ezi ‹nfl aat› proj el eri Koruma Kurulu’ndan onaylat › lm›flt›r; 2010 y›l› içerisinde inflaat› tamamlanacakt›r.
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21- Adalar Devlet Hastanesi
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’ne ba¤l› olarak hizmet veren Adalar Devlet Hastanesi binas› 1999 y›l› depreminde hasar görmüfl ve bu flekilde hizmet vermekteydi. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na tahsisli hastanenin daha güvenli olmas› için ‹SMEP projeleri kapsam›nda y›k›larak yeniden yap›lmas› amac›yla yaz›flmalar yap›lm›flt›r.

22- Hüseyin Rahmi Gürp›nar Lisesi
Heybeliada’da bulunan Adalar ‹lçesi’nin çok programl› tek lisesi olan Hüseyin Rahmi Gürp›nar Lisesi 1999 y›l› depreminde hasar görmüfl ve bu flekilde hizmet vermekteydi. Bu durum, ‹stanbul Valili¤i ‹l Özel ‹daresi’ne iletilmifl ve ‹SMEP projeleri kapsam›nda de¤erlendirilerek y›k›larak yeniden yap›lmas› gerekti¤ine dair yaz›flmalar
yap›lm›flt›r.
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23- G›rg›r a¤lar› ile avlanma yasa¤› karar›
Adalar ile Kartal-Kad›köy k›y› fleridi aras›ndaki bölgede (Moda Burnu, Sivriada’n›n güneybat›s›, bal›kç› adas› güneydo¤usu, Sedefadas› güneydo¤usu ile Kartal Çamafl›rburnu aras›nda kalan koordinat noktalar›n› birlefltiren alan
içerisinde) mekanik güç kullanan “GIRGIR” a¤lar› ile avc›l›k yap›lmas›n›n yasaklanmas› amac› ile Koruma Kurulu’na
gerekli yaz›flmalar ile baflvuru yapma çal›flmalar›n›n yürütülmesi.
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24- Motorlu tafl›t kullan›m yasa¤› ile ilgili karar
Adalar’daki bütün yollar›n yaya yolu olmas› öngörüldü¤ünden, ilçenin kültür kimli¤i ve di¤er özelliklerinin korunmas›n›n bir gere¤i olarak motorlu tafl›t trafi¤inin genelde yasaklanm›fl oldu¤u, Adalar’›n bu önemli özelli¤inin
k›smî bile olsa bozulamayaca¤› sebebiyle Koruma Kurulu taraf›ndan karar al›nmas› sa¤lanmak üzere yaz›flmalar ve
görüflmeler yap›lm›fl, motorlu tafl›tlar›n ve motosikletlerin kullan›m›n›n tamamen yasaklanmas› için giriflimlerde
bulunulmufltur.

25- K›nal›ada anten y›k›mlar›
K›nal›ada’n›n tepesinde 1990’l› y›llarda kaçak olarak infla edilen, görüntü kirlili¤inin yan› s›ra elektromanyetik
kirlili¤e de yol açarak halk sa¤l›¤›n› tehdit eden anten kulelerinin söküm çal›flmalar› bafllat›larak 12 anten dire¤inden 5’i y›k›lm›flt›r.
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I- GENEL B‹LG‹LER
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlü¤ün genel görevleri flunlard›r:
Adalar Belediyesi s›n›rlar› içerisinde yürürlükteki ‹mar
Planlar›na uygun olarak yeni yollar›n yap›lmas› ve mevcut
yollar›n onar›lmas›n› sa¤lamaktan, k›fl flartlar›nda yollar›n
ulafl›ma aç›k tutulmas›ndan, trafik iflaretlerini yapmaktan
ve/veya yapt›rmaktan, UKOME kararlar›n› uygulamaktan
ve/veya uygulatmaktan, biriminin ihtiyaç duydu¤u malzemelerin temin edilerek kullan›c›lara verilmesini sa¤lamaktan; biriminin çal›flma program›n› haz›rlay›p takip etmekten, Belediye'nin di¤er birimleri ile iflbirli¤i içerisinde kaçak
yap›lar›n y›k›lmas› için gerekli araç-gereç ve ekipman› sa¤lamaktan, kendi müdürlü¤ü ile alakal› hafriyat ifllerinin yürütülmesini takip etmekten, ‹mar Kanunu’nun 23. maddesi ile ilgili uygulamalar›n ve ifltirak paylar›n›n takip edilmesinden, vatandafllar›n istek ve flikâyetlerini al›p de¤erlendirmek ve sonucunu ilgili kifli ve kurumlara iletmekten, fizikî
çevre düzenlemeleri (bordur, kald›r›m vb.) ile ilgili iflleri yürütmekten, kentin altyap› ve yat›r›mlar›n›n amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yap›lmas›ndan; Adalar Belediyesi s›n›rlar› içerisinde imar planlar›nda yeflil alan olarak
ayr›lan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanlar› vb. flekilde toplumun ortak kullan›m alan› olarak de¤erlendirilmesi çal›flmalar›n› planlamak ve yürütmekten, yeni parklar
oluflturmak ve eski parklar›n bak›m ve revizyonunu sa¤lamaktan, sera ve fidanl›klar arac›l›¤› ile çeflitli çiçek ve fidanlar yetifltirerek çeflitli alanlarda kullan›ma sunulmas›n› sa¤lamaktan, topluma çevre bilincinin afl›lanmas›nda biriminin üzerine düflen görevleri yürütmekten, cadde, sokak ve
refüjlerde a¤açland›rma çal›flmalar› yap›lmas›n› takip etmekten; bölgedeki molozlar›n toplanmas›ndan ve döküm
yerlerine nakledilmesinden, Belediye’nin, çevrenin korunmas› ve kirlili¤in önlenmesi konusundaki programlar› haz›rlanmas›ndan; çevreyi ve çevre de¤erlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için önceden gerekli tedbirleri almaktan, kat› at›klar›n sa¤l›kl› bir biçimde toplanmas›n›, tafl›nmas›n› sa¤lamak, programl› bir biçimde kat›
at›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas›, ayr›lmas› ve de¤erlendirilmesi için çal›flmaktan, çal›flmalar› desteklemekten, biriminin sundu¤u hizmetlerle ilgili ihale ifllemlerini yapmaktan
hakediflleri ve ödemelerini takip etmekten, halk, çevre ve
hayvan sa¤l›¤› konusunda gerekli çal›flmalar› yapmaktan
sorumludur.
Müdürlük Büro Hizmetleri Biriminin görevleri:
A. Çeflitli Kurum, Kurulufl ve Kurum içi Müdürlükler ile
tüzel ve özel kiflilerden gelen ve söz konusu yerlere cevap
niteli¤inde gidecek olan Resmî Yaz›, dilekçe, baflvuru formu
vb. gibi evraklar›n sistem içerisinde kayd›n› yapmak.
B. Gelen evraklar› ilgililerine havale etmek ve yap›lan ifl-

lemler ve sonuçlar›n› takip etmek ve sonucundan yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi vermek.
C. Müdürlükle ilgili tüm yaz›flmalar› yapmak ve bunlar›
ilgili birimlere göndermek, sonuçlar›n› takip etmek.
D. Müdürlük bünyesinde bulunan tüm personelinin
(Memur-‹flçi) özlük ifllemlerini takip etmek ve gölge sicil
dosyalar›n› oluflturmak.
E. ‹flçi personelin ifle gelifl gidifl, izin ve hafta sonu çal›flmalar›n› takip ederek ayl›k çal›flma puantajlar›n› tanzim etmek ve ilgili birime iletmek.
F. Müdürlük bütçesi ile haftal›k, ayl›k ve y›ll›k faaliyet
raporlar›n› haz›rlay›p, ilgili birimlere göndermek, sonuçlanan evraklar›n arflivlenmesini sa¤lamak.
G. Birimlerden gelen bilgiler do¤rultusunda müdürlük
bütçesini oluflturmak.
H. Belediye destek birimlerince Müdürlük ad›na yap›lan
iflleri takip ve kontrol etmek.
I. 18.01.2007 gün ve 26407 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Tafl›n›r Mal Yönetmeli¤i’nde belirtilen görevleri yerine getirmek.
J. Gelecekteki çal›flmalara ›fl›k tutacak analiz ve raporlar› haz›rlamak.
‹hale ve Teknik Hizmetler Biriminin görevleri:
A. Fen ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan ihalesi ve kontrollü¤ü yap›lacak olan ifllerin ön etütleri, avan projeleri, metraj,
keflifleri ve ihale dosyas›n› haz›rlamak.
B. ‹lçemizin ana arter güzergâhlar› d›fl›ndaki bütün cadde, sokak, park ve sat›hlar›nda yap›lacak kaz›lar için ruhsat
talebinde bulunan kifli ve kurumlara ruhsat vermek.
C. Verilen ruhsatl› çal›flmalar› denetlemek.
D. Kaz›lan güzergâhlar›n eski haline getirilmesini takip
etmek, olumsuzluk varsa düzelttirmek.
E. Olumsuzlu¤u gidermeyenlere, kaçak kaz› yapanlara
yasal ifllem yaparak cezai müeyyide karar› al›nmas› için
Baflkanl›k Oluru ile evrak› Encümen’e sevk etmek.
F. Encümen kararlar›n›n uygulanmas› ve tahsilinin yap›lmas› için Mali Hizmetler Müdürlü¤ü’ne bildirmek.
G. Di¤er Alt Kurulufllar (‹SK‹, ‹GDAfi, TÜRK TELEKOM,
TEDAfi vb.) ile koordinasyon sa¤layarak altyap› faaliyetlerinin planl›-programl› bir flekilde yürütülmesini temine çal›flmak.
H. Vatandafllardan gelen dilek, flikâyet ve ruhsat taleplerini mahallinde tetkik ederek gerekti¤inde di¤er altyap›
kurulufllar› ile ba¤lant› kurarak sonuçland›r›r. ‹lgilisine iletiflim araçlar› ile bilgi vermek.
K. Belediye Gelirleri Kanunu gere¤i Belediye’ce yap›lan
altyap› harcamalar›n›n bu hizmetlerden yararlananlardan
tahsili için gerekli belgeleri düzenleyerek Mali Hizmetler
Müdürlü¤ü’ne göndermek.
Fen ‹flleri Biriminin görevleri:
A. Belediye s›n›rlar› içerisinde yürürlükteki imar planla-
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r›na uygun olarak yeni yollar›n yap›lmas›n› ve mevcut yollar›n onar›lmas›n› sa¤lamak.
B. Mevcut yollarda meydana gelen bozulmalar›n ifl gücü
ve makinelerden oluflan ekiplerle giderilmesi,
C. Her zaman ve her flartta yollar›n ulafl›ma aç›k tutulmas›n›, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zaman›nda temin edilerek kullan›c›lara verilmesini sa¤lamak.
D. Belediye sorumluluk alan›na giren yollarda bozuk
olan bordür ve kald›r›mlar›n tamiri ile yeni aç›lan veya kald›r›m ve bordürü olmayan yerlerde yeni bordür ve kald›r›m
yap›lmas›.
E. K›fl aylar›nda ya¤an kar›n yoldan kald›r›lmas› ve meydana gelen buzlanman›n giderilmesi için gerekli çal›flman›n
yap›lmas›.
F. Gerek Belediye’ce yap›lan inflaat çal›flmalar› s›ras›nda
ve gerekse fazla ya¤an ya¤mur sonras› oluflan moloz ve
at›klar›n kald›r›lmas› için gerekli çal›flman›n yap›lmas›.
G. Yeni aç›lan yollar›n asfalt kaplama yap›lmas› için gerekli malzemenin temini ve çal›flman›n yap›lmas›.
H. ‹mar Planlama Müdürlü¤ü’nden gelen y›k›m kararlar›na personel ve donan›m deste¤i sunmak.
I. Belediye’nin di¤er birimlerinin donan›m ve personel
ihtiyac› duymas› ve en az bir gün önceden bildirmeleri halinde gerekli personel ve donan›m› sa¤lamak.
J. ‹lçede bulunan di¤er kurumlar›n çal›flmalar› sonucu
hasar gören yol-trotuar-bordür vb. alanlarda meydana gelen hasarlar› tespit etmek, gerekli çal›flmalar› sürdürmek.
K. Belediye’ye ait tüm bina ve tesisatlar›n bak›m ve onar›mlar›n›n yap›lmas› ile düzenli çal›flmas›n›n teminini sa¤lamak.
L. ‹lçede yap›lan düzenleme ve projelere gerekli deste¤i
sunmak.
M. ‹lçemizde bulunan sa¤l›k, e¤itim, elektrik, içme ve
at›k su, orman ve çevre alanlar›nda hizmet veren Kurumlara Müdürlük Makam›n›n ve Baflkanl›k Makam›n›n bilgi ve
talebi do¤rultusunda araç ve personel deste¤i sunmak.
N. ‹lçe s›n›rlar› içerisinde, at›k su ve ya¤mur sular›n›n ilçe halk›na zarar vermeyecek flekilde ›slah› için biriminin görev alan›na giren çal›flmalar›n yap›lmas›n› sa¤lamak, bu
amaçla (mazgallar›n), ›zgara ve ›zgara ilavelerinin yap›lmas›n›, ›zgara ve bacalar›n temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanmas› çal›flmalar›n›n yerine getirilmesini sa¤lamak.
O. ‹lçe içerisinde yaflanabilecek su ve sel bask›nlar› gibi
do¤al afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale s›ras›nda kullan›lacak malzemelerin zaman›nda temin edilerek depolanmas› çal›flmalar›n› kontrol ve koordine etmek.
P. ‹mar plan›na ayk›r› olarak yollara yap›lan tecavüzlerin kald›r›lmas›, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve
alt yap›lar›n imar plan›na uygun flekilde yap›lmas›n› sa¤lamak.
Q. Belediye’nin do¤rudan ya da dolayl› organize etti¤i tören ve merasimler s›ras›nda gerekli platform vb. kurulmas›n› sa¤lamak ve an›lan bu faaliyetlerin bitimini takiben

bunlar›n kald›r›lmas›n› sa¤lamak.
R. Çal›flma programlar›n›n icra edilmesinde istihdam
edilen insan kayna¤›n›n sevk ve idare edilmesini sa¤lamak.
S. Altyap› çal›flmalar›nda di¤er ilgili altyap› kurulufllar›
ile koordinasyonu sa¤lamak.
Park ve Bahçe ‹flleri Biriminin görevleri:
A. ‹lçenin daha yeflil ve iyi bir görünüm kazanmas› için
yeni parklar yapmak, yeflil alanlar›n artt›r›lmas› için çal›flmalar yapmak.
B. ‹lçedeki yeflil alanlar›n bak›m, onar›m, koruma ve iflletmesini yapmak.
C. Park, bahçe, çocuk bahçesi, spor sahalar›, yaya bölgeleri ve yeflil alanlar olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilebilmesi, kamulaflt›r›lmas›n›n sa¤lanmas›n›, mülkiyeti kamuya ait ve kamulaflt›r›lm›fl alanlar›n yeflil alan olarak
etüt, proje ve uygulamalar›n› yapmak ve yapt›rmak.
D. Belediye için gereken bitkisel materyalin temin edilmesi için fidanl›k, sera, temal› park ve bahçeleri tesis etmek, bak›m ve iflletilme ifllemlerini yapmak, artan ihtiyaca
göre yenilerini kurmak ve/veya kurdurmak.
E. Park ve bahçelerle ilgili makine ve teçhizat› almak,
alet ve ekipman› temin etmek, ekonomik olarak iflletmek,
al›mlar ile ilgili flartnameleri haz›rlamak.
F. Fidan, çiçek dikim ve çim ekimi yapmak.
G. Müdürlük emrinde görevli iflçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeflil alanlar›n yap›lmas›n›, mevcut parklar›n bak›m onar›m ve güvenli¤ini sa¤lamak.
H. Merdivenli yollarda korkuluk yap›m› ve bak›mlar›n›
sa¤lamak.
I. Müdürlük makam›n›n hizmet konusu ifl ile ilgili verdi¤i tüm görevleri yerine getirmek ve ilgili mercilere bilgi vermek.
J. ‹lçenin do¤al bitki örtüsünü korumak, An›tlar Kurulu
ilgili kararlar›n›n uygulanmas›n› sa¤lamak.
K. Çocuk oyun gruplar› ve spor alanlar› düzenlerken ilgili tebli¤ ve yönetmeliklere göre ifllem yapmak.
L. Hizmet konusunda kurumlara personel, e¤itim ve
malzeme deste¤inde bulunmak.
Temizlik Hizmetleri Biriminin görevleri:
A. ‹lçenin genel temizlik politikas›n› oluflturmak.
B. Mevcut araç, personel ve donan›m de¤erlendirilmesi,
günlük at›klar›n toplanmas› veya toplat›lmas›n› temin etmek.
C. ‹lçede temizlik hizmetlerinin sunulmas› için gerekli
koflullar›n oluflmas›, evsel at›klar, t›bbî at›klar, tehlikeli
at›klar›n tespit ve takibini yapmak.
D. Kat› at›klar›n sa¤l›kl› bir biçimde toplanmas›n›, tafl›nmas›n› sa¤lamak, programl› bir biçimde kat› at›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas›, ayr›lmas› ve de¤erlendirilmesi için çal›flmak, çal›flmalar› desteklemek.
E. Gelen flikâyetleri en k›sa sürede de¤erlendirmek ve il-
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gili makamlara bilgi vermek.
F. ‹lçede temizlik hizmetinin düzenli yürütülmesi amac› ile görevlendirilen donan›m ve personelin kontrolünü
yapmak.
G. Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsam›nda ilçe
at›k toplama sistemini oluflturmak, bu konuda ilgili kurum
ve kurulufllardan yard›m ve destek almak.
H. Ambalaj At›klar›, At›k Bitkisel Ya¤, Gemi At›klar›, Deniz Kirlili¤i, Su Kirlili¤i, Hava Kirlili¤i, T›bbî At›k, At›k Pil vb.
konularda ilçe içi çözüm önerileri ve projeler üretmek.
I. Tüm çevre konular›nda Vatandafl ve E¤itim Kurumlar›n› kapsayan program, etkinlik, e¤itim toplant›lar› organize etmek.
J. Çevre bilincinin yerleflmesi ve etkin kat›l›m amac› ile
“Çevre Gönüllüleri” projesini oluflturmak ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak.
K. ‹lçede bulunan tüm alanlarda (orman içi vb. alanlar)
temizlik konusunda denetim ve kontrolleri sürdürmek, sürekli hizmet devaml›l›¤› konusunda ekipler oluflturmak.
L. Çevre Kanunu ilgili maddeleri do¤rultusunda gerekli
yasal ifllemleri sürdürmek.
M. Moloz At›klar›n ilgili yönetmelikler do¤rultusunda
toplat›lmas›, bertaraf edilmesi yönünde ilçe içi önlemler almak, gerekli ekip ve araç deste¤ini oluflturmak.
N. Müdürlük di¤er hizmet birimleri ile koordineli çal›flmalara destek vermek.
O. ‹lçenin temizlik konusunda ihtiyac› olan araç-gereç
ve donan›m tespitini yapmak.
P. Belediye Meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karfl›l›¤› ücretlerin tahsil edilmesini sa¤lamak.
Q. Hizmet konusunda kurumlara personel, e¤itim ve
malzeme deste¤inde bulunmak.
Makine, ‹kmal, Bak›m ve Onar›m Biriminin görevleri:
A. Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ait araçlar›n sicil dosyalar›n›
açmak, yap›lan bak›m, onar›m ve Trafik Kanunu’na göre
yap›lmas› gereken dönemsel incelemelere iliflkin rapor ve
bilgileri bu dosyalara ifllemek.
B. Belediye araçlar›n›n ekonomik ömrünü uzatabilmek
ve ar›zalar›n› asgariye indirebilmek için periyodik bak›mlar›n› yapmak.
C. Müdürlük araçlar›n›n ar›zalanmas› durumunda gerekli onar›mlar›n yap›lmas› için parça ve malzemelerin temini ve onar›m› ile onar›m›n atölyede yap›lamamas› durumunda piyasada tamir ettirilmesi için gerekli çal›flmalar›n
yap›lmas›. Di¤er birimlere ait araçlar›n ar›zalanmas› durumunda gerekli kontrolün yap›larak tamirin yap›labilmesi
için ar›za tespit formunun haz›rlanarak ilgili birime bildirilmesi. Tüm onar›mlar sonras› yap›lan bak›m ve onar›mlar›n
kontrolü.
D. Müdürlük araçlar›n›n çal›flmas› için gerekli akaryak›t
ve madenî ya¤›n temini ve depolanmas› ile di¤er Müdürlük-

lerce temin edilen akaryak›t›n depolanmas› ve da¤›t›m›n›n
yap›lmas›n› sa¤lamak.
E. Ekipman ve personel ihtiyac› olan birimlerin bildirmeleri halinde gerekli personel ve araç donan›m› sa¤lamak.
F. Belediye Meclisinin Kararlar› do¤rultusunda Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ait kara ve deniz hizmet araçlar›ndan, Belediye hizmetlerini aksatmayacak flekilde vatandafllar›n ücret karfl›l›¤›nda yararlanmas›n› sa¤lamak.
G. Müdürlük makam›nca verilen görevleri yapmak.
H. Makine ‹kmal biriminin düzenli programl› konuflland›r›lmas›, yap›lan çal›flmalar›n düzenli dosyalanmas›n› temin etmek.
I. ‹lçemizde bulunan sa¤l›k, e¤itim, elektrik, içme ve at›k
su, orman çevre alanlar›nda hizmet veren Kurumlara Müdürlük Makam›n›n ve Baflkanl›k Makam›n›n bilgi ve talebi
do¤rultusunda araç ve personel deste¤i sunmak.
J. Müdürlük hizmetlerinin düzenli yürütülmesi amac›
ile konuflland›r›lan makine park› ve deniz araçlar›n›n güvenli¤i konusunda önlem almak.
Sa¤l›k Hizmetleri Biriminin görevleri:
A. Sa¤l›kla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri
(5393 – 5216 – 1593) çerçevesinde bölgesinde sa¤l›k hizmetlerini yürüten, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir birimdir.
B. Kurum personeli ve bakmakla yükümlü olduklar› yak›nlar›na sa¤l›k hizmeti vermek.
C. Cenaze ve defin ruhsat› vermek.
D. Sa¤l›k raporu vermek.
E. Ambulans hizmeti vermek.
F. Denetim hizmetlerini (s›hhi ve gayri s›hhi yerlerin denetimi, sa¤l›¤a ayk›r› yerlerin denetimi) yapmak.
G. S›hhi, gayri s›hhi ve umuma aç›k ifl yeri ruhsatlar›
vermek.
H. Afet zaman› gerekli malzemelerin kontrolünü yapmak.
I. fiahsi tedavi giderlerinin kontrolü ve tahakkuka ba¤lanmas›n› sa¤lamak.
J. S›hhi, gayri s›hhi iflyerleri ruhsat komisyonunda görev
almak.
K. Memur personel ve yak›nlar›na yaz›lan reçetelerin
(eczanelerden toplu halde gelen) kontrolü ve tahakkuka
ba¤lanmas›n› yapmak.
L. Sa¤l›kla ilgili ihale komisyonlar›nda bulunmak.
M. Salg›n hastal›klar›n görülmesi durumunda, ilgilileri
haberdar etmek, gerekli tedbirlerin al›nmas›nda yard›mc›
olmak.
N. Okul, cami ve benzeri kamu kurumlar›nda dezenfekte ilaçlama ifllemlerini yapmak.
O. Kat zararl›lar› olarak tan›mlanan sivrisinek, karasinek, bit, pire, fare vb. gibi vektörlerin insan sa¤l›¤›n› tehdit
etmeyecek düzeyde tutulmas›, bu gibi vektörlerden bulaflabilecek hastal›klar›n yay›lmas›n›n önlenmesi için bilinçli bilimsel çal›flma yöntemleriyle toplum ve çevre sa¤l›¤›n›n ko-
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runmas› için gerekli ilaçlama ve e¤itim çal›flmalar›nda bulunmak.
P. Rezervuarlar›n periyodik olarak taranmas›.
Q. ‹nsan sa¤l›¤›n› tehdit edebilecek her türlü otobur, haflere ve kemiricilerle bilimsel tekniklerle mücadele etmek.
Veteriner Hizmetleri Biriminin görevleri:
A. Bafl›bofl sokak havanlar› rehabilite merkezi açmak,
hayvanlar›n sa¤l›klar›n› korumak ve üremelerini kontrol alt›na almak maksad›yla, k›s›rlaflt›rmak, afl›lamak, sahiplendirmek veya iflaretlendirerek al›nd›¤› ortama b›rakmak.
B. Is›rma ve ›s›r›k vakalar›nda hayvanlar› müflahede alt›na almak, gerekli takipleri yapmak.
C. Kümes ve ah›r flikâyetlerini Zab›ta Müdürlü¤ü ile beraber de¤erlendirmek.
D. Tüm hayvansal g›dalar›n insan sa¤l›¤›na zarar verebilecek etkenlerden ar›nd›r›lmas› için gerekli bütün önlemleri almak, al›nmas›na yard›mc› olmak.
E. Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yapt›rmak.
F. Belediye s›n›rlar› içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli g›da ve mamul madde için, menflei flahadetnamesi düzenlemek.
G. ‹lçe dâhilinde Ruam taramas› yapmak, bu konuda ilgili birimlerle ortak çal›flmalar yapmak.
H. Meslekî konularda, birim içi ve birim d›fl› e¤itim çal›flmalar›n› yapmak.
Fen ‹flleri Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklar›:
A. Belediye Baflkan›’n›n ve/veya yetki verdi¤i Baflkan
Yard›mc›s›n›n gözetimi ve denetimi alt›nda, yürürlükteki
kanunlar gere¤i Müdürlü¤ün; sevk ve idaresini, organize
edilmesini, gerekti¤inde reorganize edilmesini, kadrolar
aras›nda görevlerin da¤›t›lmas›n›, ifl ve ifllemlerin yeniden
tanzimine iliflkin dâhili düzenlemeleri yapar.
B. Görev alan› içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta
ve k›sa vadeli planlar haz›rlar. Planlar›n uygunluk ve yeterlili¤ini devaml› olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri al›r.
C. Müdürlü¤ün ifllerini en k›sa zamanda ve en ekonomik
olarak istenen flekilde sonuçland›rmak üzere planlar.
D. Gelecekte do¤acak ihtiyaçlara cevap verebilecek flekilde elindeki kadro, makine, iflyeri ve teçhizat›n planlamas›n› yapar.
E. Müdürlü¤ün haberleflme ve evrak ak›fl›n›, üst kademelere istenen bilgileri zaman›nda ulaflt›rabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakk›nda
zaman›nda ve do¤ru bilgi verebilecek flekilde planlar.
F. Müdürlü¤ün tüm ifllerini en etkin flekilde yapmak
üzere, Baflkanl›¤›n mevcut organizasyon flemas›, ifl tarifleri
ve pozisyonlar›n ihtiyaç gösterdi¤i vas›flara uygun kadrosunu organize eder.
G. Organizasyon yap›s›nda ve/veya ifl tariflerinde za-

manla do¤acak de¤ifliklik ihtiyaçlar›n› amiri vas›tas›yla ‹nsan Kaynaklar›ndan sorumlu Müdürlü¤e bildirir.
H. Yoklu¤unda görevlerin aksat›lmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak flahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder.
I. ‹flgücünün en faydal› flekilde kullan›lmas› ve ifllerin
en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin
görev ve sorumluluklar›n› aç›k, seçik ve anlayabilecekleri
sadelikte belirtir, ifl ve ifllemlerin buna uygunlu¤unu denetler.
J. Baflkanl›¤a iliflkin bilgilerin d›flar› s›zmamas› hususunda azami itinay› ve dikkati gösterir.
K. Baflkan ve Baflkan Yard›mc›lar›n›n uygun görece¤i her
türlü görevi ilgili yürürlükteki kanunlar ve amirinin talimatlar›na göre yerine getirir.
L. Bu yönetmelikte Müdürlü¤ün görev alan›na iliflkin
olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük
içerisinde geciktirilmeden, ilgili yürürlükteki kanunlara uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmas›n› sa¤lar.
Di¤er Personelin görev, yetki ve sorumluluklar›
Müdürlü¤ün görev alan›na giren görevler Müdürlü¤e
norm kadro ve Baflkanl›k onay›yla tahsis edilen kadrolar taraf›ndan icra edilir. Görevlerin mevcut tahsisli kadrolar aras›nda da¤›l›m› Müdür taraf›ndan yap›l›r. Müdür görevleri,
mevcut kadrolar›n sahip olduklar› nitelikleri, yeterlilikleri,
verimlilikleri, performans baflar› seviyeleri vb. ölçütlere göre da¤›t›r. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

C- ‹dareye ‹liflkin Bilgiler:
1- Fiziksel Yap›
1- Müdürlük Büro Hizmetleri Birimi,
2- ‹hale ve Teknik Hizmetler Birimi,
3- Fen ‹flleri Birimi,
4- Park ve Bahçe ‹flleri Birimi,
5- Temizlik Hizmetleri Birimi,
6- Makine, ‹kmal, Bak›m ve Onar›m Birimi,
7- Sa¤l›k Hizmetleri Birimi,
8- Veteriner Birimi,
birimlerinden oluflmaktad›r.
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2- Örgüt Yap›s›

FEN ‹fiLER‹
MÜDÜRÜ

–

–

–

–

–

–

–

–

Müdürlük
Büro
Hizmetleri
Birimi

‹hale ve
Teknik
Hizmetler
Birimi

Fen ‹flleri
Birimi

Makine,
‹kmal, Bak›m
ve Onar›m
Birimi

Park ve
Bahçe ‹flleri
Birimi

Temizlik
Hizmetleri
Birimi

Sa¤l›k
Hizmetleri
Birimi

Veteriner
Hizmetleri
Birimi

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
NEV‹

ADED‹

Bilgisayar

8

Yaz›c›

3

Telefon

6

Yaz›c›-Faks

1

4- ‹nsan Kaynaklar›:

Memur Personel
ÜNVAN

‹flçi Personel

KADRO / DERECE

Ö⁄REN‹M

Bay

Bayan

Müdür (Tekniker)

2/3

Lisans

Yafla göre personel durumu

Tekniker

1/4

Lisans

Çevre Mühendisi

1/3

Lisans (aç›kta)

18–24 yafl aras› personel durumu

-

-

25–34 yafl aras› personel durumu

1

Yard›mc› Hizmetler

8/3

-

Lise

35–44 yafl aras› personel durumu

17

1

Doktor
Doktor

1/4

Lisans

45–54 yafl aras› personel durumu

30

2

1/4

Lisans

55 yafl ve üstü personel say›s›

2

-

Veteriner

1/3

Lisans

Memur (fief)

1/1

Ön Lisans

Hizmet süresine göre personel durumu
1–5 y›l aras› çal›flan personel say›s›

2

-

6–10 y›l aras› çal›flan personel say›s›

3

2

11 y›l ve üzeri çal›flan personel say›s›

45

1

E¤itim düzeyine göre personel durumu
‹lkokul mezunu say›s›

34

-

Ortaokul mezunu say›s›

7

-

Lise mezunu say›s›

9

1

Ön lisans mezunu say›s›

-

1

Lisans mezunu say›s›

-

1

Lisansüstü mezunu say›s›

-

Engelli personel say›s›

2

0
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Yafl ve Cinsiyet Grubuna Göre Genel ‹flçi Personel Durumu

Hizmet Süresi ve Cinsiyet Grubuna Göre Genel ‹flçi Personel Durumu
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E¤itim Düzeyi ve Cinsiyet Grubuna Göre Genel ‹flçi Personel Durumu

Engelli ve Hükümlü, Cinsiyet Grubuna Göre Genel ‹flçi Personel Durumu
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5- Sunulan Hizmetler:
Park Bahçeler Birimi:
Hizmetler:

Bak›m› ve Sulamas› Yap›lan Çocuk Parklar› ve Yeflil Alanlar:

Büyükada

Heybeliada

Burgazadas›

K›nal›ada

Çocuk Park›

11 Adet

7 Adet

4 Adet

5 Adet

Yeflil Alan

10 Adet

7 Adet

5 Adet

6 Adet

Dikimi Yap›lan Çiçekler ve A¤açlar›n Miktarlar›

MALZEME
Mevsimlik Çiçek
Yetifltirilen Mevsimlik Çiçek
Çeflitli A¤aç

M‹KTAR
5512 Adet
15000 Adet
200 Adet
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20.512 adet mevsimlik çiçek ve
200 adet çeflitli a¤aç dikildi

Park ve bahçe düzenlemeleri
yap›ld›
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Yol Bak›m- Onar›m Birimi:
Hizmetler

Malzeme Al›m›
Afl›k Tafl› (Beyaz)
Bahçe Bordürü
Afl›ktafl› (K›rm›z›)
Bahçe Bordürü (K›rm›z›)
Çimento
Kum

Al›nan

Kullan›lan

Kalan

561600 Adet

532800 Adet

28800 Adet

4104 Adet

4104 Adet

27792 Adet

527616 Adet

527616 Adet

0 Adet

29712 Adet

29712 Adet

0 Adet

844 Adet

774 Adet

70 Adet

362 m3

362 m3

0 m3

Büyükada’da 43 adet sokak, Heybeliada’da 14 adet sokak, Burgazadas›’nda 4 adet sokak,
K›nal›ada’da 3 adet sokak olmak üzere toplam 64 adet soka¤›n kald›r›m tamiri yap›ld›.
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Tranfle Yap›m›;
Büyükada’da 32 adet sokak, Heybeliada’da 24 adet sokak, Burgazadas›’nda 10 adet sokak olmak üzere
toplam 64 adet soka¤a 120 ton asfalt ile yama yap›ld›
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112 ve Zab›ta Kulübelerinin nakil, çevre düzenleme, alt yap›, elektrik ve su tesisatlar› yap›ld›.
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Halk›n denize girdi¤i yerlerde k›y› düzenleme çal›flmalar› yap›ld›.

Bunlar›n d›fl›nda
• ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü ve Zab›ta Amirli¤i’nin gerçeklefltirdi¤i toplam 5 adet y›k›m (2 adet iskele, 2 adet gecekondu,
1 adet büfe),
• Belediyemizin kültür etkinlikleri çerçevesinde destek hizmeti olarak, nakil, elektrik, pankart as›lmas›, sandalye temini
gibi hizmetler,
• Belediye Hizmet Binas›n›n bak›m ve onar›m› ile ayd›nlatmas›,
• Büyükada ve Heybeliada’da mazgal temizli¤i
Faaliyetlerimiz oldu.
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Temizlik Birimi:
Hizmetler
01.01.2009-31.12.2009 tarihleri aras›nda ‹lçemizde 13.228.170 kg çöp toplanarak 1.903 adet seferle Küçükbakkalköy aktarma istasyonuna nakledilmifltir.

Pazar yerlerinin temizli¤i

Kabotaj Bayram› vesilesiyle 3 Temmuz günü
TURMEPA ve ÇEVKO iflbirli¤iyle bafllanan deniz dip
temizli¤iyle bilinçsiz ve sorumsuz avlanman›n
yaratt›¤› olumsuzluklar su yüzüne ç›kart›ld›.

Makine ile yollar›n süpürülmesi
Gönüllülerin katk›lar›yla k›y› ve deniz temizli¤i yap›ld›.
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Makine- ‹kmal Birimi:
Araç Park›:

SIRA NO

ARAÇ C‹NS‹

PLAKA

MODEL

1

Kamyon

34 SY 037

1983

2

Mazot tankeri

34 SY 127

1983

3

Çöp kamyonu

34 CZT 91

2001

4

Kamyon

34 EMZ 55

1985

5

Çöp kamyonu

34 AY 4916

2004

6

Kamyonet

34 NFH 41

2000

7

Kamyonet

34 YM 3059

1998

8

Arazöz

34 MIZ 90

1998

9

Sepetli araç

34 VCJ 40

1998

10

Midibüs

34 PU 094

2005

11

Binek oto

34 NEK 11

1993

12

Ç›karma gemisi (fiehit Nadir Günefl)

34/74

1974

13

Ç›karma gemisi (Heybeliada)

34/73

1971

14

Hizmet teknesi (Horoz Reis)

34/72

1985

15

Deniz Ambulans› (H›z›r Reis)

34/75

2003

16

Silindir

HAMM

1986

17

Loder Cat 910

CATARPILLER

1985
1985

18

Loder Cat 910

CATARPILLER

19

Kamyonet

34 UE 1048

20

Ambulans

34 GOK 77

21

Fayton

Adalar 002

22

4+2 Minibüs

34 GB 9921

2010

Hizmetler:

Ç›karma gemilerimizin iflletilmesi için gerekli tamir-bak›m-onar›m ifllemlerini temin etmek
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Bu gemilere ait gemi tasdiknameleri yapt›r›ld› ve ÖTV’siz mazot al›nmas› için
Yak›t Al›m Defterleri ç›kar›ld›.
Heybeliada

H›z›r Reis
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Horoz Reis

fiehit Nadir Günefl

131
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Heybeliada

Horoz Reis

H›z›r Reis

fiehit Nadir Günefl
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Ç›karma Birimi personeli 3627 seferle ilgili ifl ve ifllemleri yürüterek 983.165,00 TL gelir elde edilmesini sa¤lad›. Bu gelirin aylara göre da¤›l›m› flöyledir:

AY

ELDE ED‹LEN

ARAÇ SAYISI

GEL‹R TL

ADET

Ocak

60.872,25

372

fiubat

72.587,00

382

Mart

40.259,50

273

Nisan

80.640,00

277

May›s

116.964,25

364

Haziran

133.300,00

427

Temmuz

103.850,00

318

A¤ustos

81.000,00

301

Eylül

58.800,00

250

Ekim

79.000,00

219

Kas›m

76.550,00

212

Aral›k

79.342,00

232

983.165,00

3.627

TOPLAM

Müdürlü¤ün Yapt›¤› ‹haleler:
Hizmet Al›m›:
• 2008/202927 21/b Pazarl›k usulü ile Çöp Toplama ve
Nakliyesi Cadde ve Pazar Yerlerinin El ve Makine ile Süpürülmesi Y›kanmas› ‹fli
Yüklenici: TEM‹fi Temizlik Hizmetleri Turizm ve ‹nflaat
Sanayi Ticaret Limited fiti.
‹hale bedeli: 835.196,04 TL+KDV
• 2009/33068 21/f Pazarl›k Usulü ile ‹lçemiz s›n›rlar› dahilinde Çöp Toplama ve Nakliyesi ile Cadde Sokak ve Pazar
Yerlerinin Süpürülmesi ‹fli
Yüklenici: TEM‹fi Temizlik Hizmetleri Turizm ve ‹nflaat
Sanayi Ticaret Limited fiti.
‹hale bedeli: 108.865,00TL+KDV

• 2009/66724 Aç›k ‹hale usulü ile Adalar ‹lçesinde At›klar›n Toplanmas›, Tafl›nmas›, Cadde, Sokak ve Aç›k Pazar
Yerlerinin El ve Makine ile Temizlenmesi, Çöp Konteynerlerinin Y›kanmas›-Dezenfekte Edilmesi ‹fli
Yüklenici: TEM‹fi Temizlik Hizmetleri Turizm ve ‹nflaat
Sanayi Ticaret Limited fiti.
‹hale bedeli: 1.898.400,00 TL+KDV

Yap›m ‹fli:
• 2008/ 177790 Aç›k ‹hale usulü ile Büyükada Maden
Mahallesi Kald›r›m Yap›m ‹fli
Yüklenici: CENAY ‹nflaat - Cengizhan YILMAZKULAfi
‹hale bedeli: 2.695.000 TL+KDV

Fen ‹flleri
Müdürlü¤ü
ADALAR
BELED‹YES‹
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Yukar›da say›lan bütün hizmetlerin yap›lmas› için gerekli sekretarya hizmeti Fen ‹flleri Müdürlü¤ü Kalemi taraf›ndan
yap›ld›. Vatandafltan gelen flikâyetler bu birimimiz taraf›ndan en k›sa sürede sonuçland›r›lmak üzere ilgili birimlere ve kurumlara iletildi. Bu ba¤lamda 1770 Gelen evrak 1222 Giden evrak ifllem gördü. Ayr›ca 354 flikayet dilekçesi, 314 y›k›m karar›
ve 58 kaz› ruhsat› ifllemleri yap›ld›.
Sa¤l›k Birimimiz de ise 4884 kiflinin ayakta muayenesi yap›ld› ve teflhis kondu. Bu hastalar›n polikliniklere göre da¤›l›m› flöyledir:
Büyükada Poliklini¤i: 1334 kifli
Heybeliada Poliklini¤i: 3550 kifli

BÜYÜKADA

HEYBEL‹ADA

BURGAZADA

KINALIADA

TOPLAM

24

11

5

5

45

Dünya Göz Hastanesi birlikteli¤iyle Göz taramas› yap›ld›.

Adalar ilçesindeki okullar›n ilaçlama ifllemleri yap›ld›.

Fen ‹flleri
Müdürlü¤ü
ADALAR
BELED‹YES‹

2009
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A) VETER‹NER POL‹KL‹N‹K H‹ZMETLER‹
Sahipli hayvanlara 75 doz kuduz afl›s›, 20 adet muayene, 48 adet enjeksiyon ve 1 adet marka hizmeti verilmifltir.
Büyükada’da bulunan Hayvan Bar›na¤›nda 312 adet köpe¤e gönüllülerin de deste¤iyle hizmet verilmektedir.
Adalar’da yaz dönemi boyunca yaklafl›k 1200, k›fl döneminde 600 at, 500 sokak köpe¤i ve 200 sahipli köpek bulunmaktad›r. 1500 civar›nda da kedi bulunmaktad›r.
Veteriner Biriminde; Büyükada ve Heybeliada’da 77 köpek, 152 kedi k›s›rlaflt›r›ld›, 350 adedine de afl›lama yap›ld›.
Ayr›ca, 125 adet at›n, 57 adedine afl›, 68 adedine de muayene ifllemi yap›ld›.

Zab›ta Amirli¤i ile birlikte fayton denetimleri yap›ld›.
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Zab›ta
Amirli¤i

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹

2009
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I- GENEL B‹LG‹LER
B- YETK‹, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- Zab›ta personelinin görev, yetki ve
sorumluluklar›:
Zab›ta Amirli¤imiz 5393 say›l› Belediye Kanunu'nun 51.
maddesi, “Belediye zab›tas›, beldede esenlik, huzur, sa¤l›k
ve düzenin sa¤lanmas›yla görevli olup bu amaçla, belediye
meclisi taraf›ndan al›nan ve belediye zab›tas› taraf›ndan
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakk›nda mevzuatta öngörülen ceza ve di¤er
yapt›r›mlar› uygular.” gere¤i 07.02.2006 gün ve 21 say›l›
Belediye Yasaklar› Uygulama Yönetmeli¤i, kanun, tüzük,
yönetmeliklere göre ifllemler yapmaya yetkili ve görevli
k›l›nm›fl olup, Belediye zab›tas› görevlerine iliflkin kanun,
tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetleri bunlar›n
çerçevesinde yapmakla sorumludur.
2- Koruma ve Güvenlik personelinin görev, yetki ve
sorumluluklar›:

Adalar Belediyesi hizmet binas› ve ba¤l› birimlerini
sabotaj, yang›n, h›rs›zl›k, soygun, ya¤ma ve y›kma, zorla
iflten al›koyma gibi her çeflit tehdit, tehlike ve tecavüze
karfl› korumakla görevlidir.
5188 say›l› Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
Uygulanmas›na ‹liflkin Çal›flma Yönetmeli¤i’nde
belirtilen yetkileri, 6136 say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar
ile Di¤er Aletler Hakk›ndaki Kanun’da belirtilen yetkileri
kullan›r.
Görevlerine iliflkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri
bilmekle, hizmetlerini bunlar›n hükümleri dairesinde
yapmakla, yapt›¤› ifllemlerle ilgili ba¤l› oldu¤u kanunlara
uymakla yükümlü ve sorumludur.

C- B‹R‹ME ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
1- Fiziksel yap›
Amirli¤imiz ve ba¤l› oldu¤u birimlere ait odalar›n,
binalar›n listesi afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

BULUNDU⁄U YER

B‹R‹M‹

ADRES‹

NEV‹‹

ALANI

ANA H‹ZMET B‹NASI

ZABITA MÜDÜRÜ

ALTINORDU CADDES‹ 21 B.ADA

ODA

20 M

ANA H‹ZMET B‹NASI

ZABITA BÜRO

ALTINORDU CADDES‹ 21 B.ADA

ODA

30 M

ANA H‹ZMET B‹NASI

GÜVENL‹K BÜRO

ALTINORDU CADDES‹ 21 B.ADA

ODA

5M

MERKEZ ZABITA B‹R‹M‹

ZABITA B‹R‹M‹

GÜL‹STAN CADDES‹ 2/1

B‹NA

25 M

MERKEZ ZABITA B‹R‹M‹

ZABITA B‹R‹M‹

23 N‹SAN CAD. ARABA MEYDANI

ODA

8M

HEYBEL‹ADA ZABITA B‹R‹M‹

ZABITA B‹R‹M‹

‹MRALI SOKAK 14 H.ADA

ODA

15 M

BURGAZADA ZABITA B‹R‹M‹

ZABITA B‹R‹M‹

YEN‹ YALI SOKAK 3 BURGAZADA

ODA

23 M

KINALIADA ZABITA B‹R‹M‹

ZABITA B‹R‹M‹

AL‹BORAN MEYDANI B‹LA NO K.ADA

ODA

5M

Büyükada Zab›ta Birimi

2
2
2
2
2
2
2
2

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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2- Örgüt yap›s›
Amirli¤imize ait organizasyon flemas› afla¤›dad›r.

ZABITA
MÜDÜRÜ

ZABITA
BÜRO

–

–

–

–

–

BÜYÜKADA
ZABITA
B‹R‹M‹

HEYBEL‹ADA
ZABITA
B‹R‹M‹

BURGAZADA
ZABITA
B‹R‹M‹

KINALIADA
ZABITA
B‹R‹M‹

GÜVENL‹K
VE
KORUMA
B‹R‹M‹

3- Bilgi ve teknoloji kaynaklar›
Amirl i¤ im ize ait bilgi, tekn ol oji malz eme da¤›l›m› afla¤›daki tabl oda göst erilmifltir.

NEV‹‹

ADED‹

B‹LG‹SAYAR

8

YAZICI

5

YAZICI, TARAYICI, FOTOKOP‹

1

BASKI MAK‹NES‹

1

PVC MAK‹NES‹

2

D‹J‹TAL FOTO⁄RAF MAK‹NES‹

5

FOTO⁄RAF BASKI MAK‹NES‹

1

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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4- ‹nsan kaynaklar›
Amirl i¤ imizde görevli pers on ele ait rütbe durumu, yafl durumu, hizmet durumu, cinsiyet durumu ve e¤itim durumu
afla¤›daki tabl olarda gösterilmifltir.

a) Unvan da¤›l›m›

PERSONEL

ZAB. MD.

ZBT. KOM.

ZBT. KOM.YRD.

ZBT.ME.

KOR.GÜV.

Zab›ta

1

2

1

15

-

TOPLAM
19

Güvenlik

-

-

-

-

10

10

b) Yafl gruplar› da¤›l›m›

PERSONEL

31-40 YAfi

41-50 YAfi

51-60 YAfi

1

12

6

19

10

-

-

10

Zab›ta
Güvenlik

T0PLAM

c) Hizmet y›l› gruplar› da¤›l›m›

PERSONEL

0-10 YIL

11-20 YIL

21-30 YIL

30+ YIL

Zab›ta

-

1

14

4

TOPLAM
19

Güvenlik

-

10

-

-

10

d) Cinsiyet gruplar› da¤›l›m›

PERSONEL

BAYAN

ERKEK

Zab›ta

1

18

TOPLAM
19

Güvenlik

3

7

10

e) E¤itim durumu gruplar› da¤›l›m›

PERSONEL

‹LKOKUL

ORTAOKUL

L‹SE

ÖNL‹SANS

L‹SANS

Zab›ta

1

3

9

4

2

TOPLAM
19

Güvenlik

-

1

7

1

1

10

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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5- Yürütülen hizmetler:
Amirl i¤ imizce yap›lan den etim ve hizm e tler afla¤›da bafll › klar halinde sun u lm u fltur.

‹ktisadî denetimler:
‹lçemiz s›n›rlar› dâhilind eki Bel ed iye ruhs at›na tâbi iflyerl er inin mevz uat hük ü ml eri ger e¤i denetimleri yap›lm›fl
olup, uym ayan ifly eri ilgil il er ine 86 adet 1608 say ›l› ceza zapt›, 4 adet ifly eri ilgilisine 5326 say ›l› Kabah a tler Kan un u
‹dari Yapt ›r›m Karar Tut an a¤› ve 7 adet ifly eri ilgil is ine 4077 say ›l› Tük etic inin Korunmas› Kanunu’na istin aden ceza zapt› tanzim edilmifltir.

Semt pazarlar›:
‹lçemiz dâhilind eki kur ulan semt pazarlar› pazar esnaflar›, Adalar ‹lçesi Semt Pazar Yerl eri ve Semt Pazar Esn af› Yönetm el i¤i ve ilgili mevzuat ger e¤i den e tl e nmifl olup, uymayan pazarc› esn af ›na 38 adet 1608 say ›l› ceza zapt ›
tanzim edilmifltir.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Fayton ve yük arabalar›:
Adalar ›m ›z›n simgesi faytonlar ile yük arab al ar› Bel ed iye Yasaklar› Uygulama Yönetm el i¤i, ‹l Trafik Komisyonu
k ar ar›, Fayton Yönetm el i¤i ve ilgili mevz uat ger e¤i den etimleri yap›lm›fl olup, Fayton Den etim Tut an a¤› düzenl e nmifl, kus uru bulunan Fayton ve Yük Arab as› ilgil il er ine 17 adet 1608 say ›l› ceza zapt› tanzim edilmifltir.

Bisiklet denetimi:
Bisiklet Yönetm el i¤i ger e¤i Bis i klet Kir alama ‹flyerl eri ile 01 May›s - 30 Eylül tarihl eri aras› bisiklet yasa¤› olan
cadde, sokak ve meydanlarda den et i mler yap›lm›fl, yasa¤a uymayanlara 13 adet 1608 say ›l› ceza zapt› tanzim edilmifltir. Ayr ›ca Bis i kl e tl iler Derne¤i ile müflt erek çal›flmalar yap›lm›flt›r.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Seyyar faaliyetler:
‹lçemiz dâhilind eki her türlü izinsiz seyyar faaliy ete mani olunmufl olup, uymayanlara 6 adet 1608 say ›l› ceza
zapt›, 13 adet 5326 say›l› Kabah a tler Kanunu ‹dari Yapt›r›m Karar Tut an a¤› tanzim edilmifltir.
‹lçemiz Adalar’da Büy ük ada’da 23, Heybeliada’da 6, Burg az ad as›’nda 5 ve K›n al › ada’da 13, toplam 47 adet seyyar esn afa izin ver il erek Seyyar Belgesi düzenlenmifltir.

fiikâyet ve müracaatlar:
Karakollar ›m ›za yap ›lan flik âyet ve mür ac aa tlar derhal de¤erlend ir il erek flik âyet sahipl er ine sonuçlar› ulaflt›r›lm›fl, yaz›l› flik âyet ve mür ac aa tlar Baflk a nl›k mak am ›na sun u lmufl olup, flik âyet konusuna muh atap olan ilgililer
hakk›nda 80 adet 1608 say ›l› ceza zapt› ve 34 adet 5326 say›l› Kabah a tler Kanunu ‹darî Yapt ›r›m Karar Tut an a¤› tanzim edilmifltir.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Bafl›bofl hayvanlar:
‹lçemiz dâhilind eki bafl›bofl hayvan sah i pl er ine ger e kli uyar ›lar yap ›l arak uym ayanlar hakk›nda ilg ili mevzuat
ger e¤i cezai ifllem uygul a nm›fl olup, 2 adet 1608 say ›l› ceza zapt› ve 7 adet 5326 say ›l› Kabahatler Kanunu ‹darî Yapt›r›m Karar Tut an a¤› tanzim edilmifltir.

Plajlar ve Piknik yerleri:
Yaz sezonu boyunca plajlar›n ve piknik yerlerinin denetimi yap›lm›flt›r.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Temizlik faaliyetleri:
Belediyemiz temizlik ekiplerine yard›mc› olunarak gerekli denetimler yap›lm›flt›r.

Sa¤l›k ve Fen:
‹lçemiz dahilindeki kurulufllar›n çal›flmalar› denetlenmifl olup, oluflmas› muhtemel olumsuzluklara
mani olunmufl, kaçak kaz›lara müsaade edilmemifltir.

Veteriner hizmetleri:
Veteriner görevlilerine çal›flmalar›nda yard›mc› olunmufltur.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Gecekondu ve ‹mar:
775 say›l› Kanun ger e¤i gecekondu faaliyetl er ine mani olunmufl, kaçak yap›l ar›n y›k ›m ›na ref akat edilmifltir.
3 adet gec ekondu y›k ›m ›na refakat edilmifltir.
3194 say ›l› ‹mar Kan unu ve ilgili mevz uat ger e¤i; y›k ›lacak der ec ed eki bin al ar› bofl a l tt › rmak, y›k›m kararl ar ›n›n
uygulanmas›nda ger e kli tedb i rler al›nmakta, ruhs a ts›z yap›lan infl aa tlar tespit edilmekte ve derhal infl aat durdurularak Bel ed iy emiz m›nt ›ka müh e nd isi ile müflterek tut anak düz e nlenmektedir.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Çevre ile ilgili denetimler
Temizlik ekiplerine yard›mc› olunmufl, çevreyi kirletenlere cezai ifllem yap›lm›flt›r.

Güvenlik ve Koruma
a) Adalar Belediyesi hizmet binas› ve ba¤l› birimlerin güvenli ve huzur dolu çal›flabilmeleri, gelen misafirlerin ve
mükelleflerin can ve mal güvenli¤ini temin için tedbirler al›nm›fl, kurumumuza ait her türlü malzemenin korunmas› ve muhafazas› sa¤lanm›flt›r.
b) Adalar Merkez (Kumanda Odas›). Her türlü ola¤anüstü durumlarda yang›n, do¤al afet, ölüm olaylar›nda önceden bilgi al›n›p, bu do¤rultuda acil ulafl›lmas› gereken kiflilere ulafl›larak bilgileri do¤rultusunda yard›mc› olunmufl, bunun d›fl›nda önemli konularda bilgi al›n›p yönlendirme do¤rultusunda ilgili kiflilere bilgi verilip koordinasyon görevi yap›lm›flt›r.
c) Kurumumuz hizmet binas›nda bulunan Koruma ve Güvenlik memurlar› taraf›ndan 24 saat kesintisiz görev
yap›larak; telsiz veya telefondan al›nan flikâyetler ve müracaatlar ilgili birim ve kurumlara iletilmifltir.
d) Kara ve deniz ambulanslar›, Baflkanl›k makam›n›n emirleri do¤rultusunda hastane ile irtibatl› olarak sevk ve
idare edilmifl, Anadolu yakas›ndaki acil servis ambulanslarda karfl›l›kl› olarak bu merkezden irtibat› sa¤lanarak hasta vatandafllar›n seri flekilde özel veya kamu hastanelerine sevk edilmeleri sa¤lanm›flt›r.

Zab›ta
Amirli¤i
ADALAR
BELED‹YES‹
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Yukar›da maddeler halinde belirtilen faaliyetlerimiz gere¤i yap›lan ifllemler afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

NEV‹
1608 Say›l› Ceza Zapt›
4077 Say›l› Ceza Zapt› (Tüketicin Korunmas› Hakk›nda Kanun)
5326 Say›l› Ceza Zapt› (Kabahatler Kanunu)
Mühürleme

2009
242
7
58
11

Mühür Fekki

1

Mühür Açma

4

Y›k›m
Pazar Tezgâh Kurma Belgesi
Sürücü Belgesi (Ehliyet) Bas›m›

3
164
77

Toplam Denetim

1082

‹fllem Gören Evrak

2767

II. AMAÇ VE HEDEFLER
Zab ›ta Amirl i¤ imiz 5393 say ›l› Bel ed iye Kanunu'nun 15/b bend ine göre ilçem izin yaflan ab ilir, uyumlu, güzel ve sa¤l › kl ›
olabilm esi, fiz ikî, kentsel çevr enin iyilefltirilmesi, belde sakinler inin mahallî müflt erek nit elikteki iht iy a çl ar› ile kal it eli yaflam stand a r tl ar›n›n yükseltilmesi amaç ve hed ef id i r .
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Plan ve Proje
Müdürlü¤ü

Plan ve Proje
Müdürlü¤ü
ADALAR
BELED‹YES‹
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I - GENEL B‹LG‹LER
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
22/04/2006 tarihinde yay›nlanan “Belediye ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dareler Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve
Standartlar›na ‹liflkin Esaslar” bafll›kl› 2006/9809 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile “Norm kadro ilke ve standartlar›na
iliflkin esaslar” çerçevesinde Belediyemizde Plan ve proje
Müdürlü¤ü’nün kurulmas›na iliflkin 27/04/2009 tarih ve 579
say›l› teklif 04.05.2009 tarihinde 2009/40 No.lu Belediye
Meclisi Karar› ile kabul edilmifltir. 5393 say›l› Belediyeler
Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyar›nca haz›rlanan
Plan ve Proje Müdürlü¤ü’nün Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i 10.07.2009 tarih 2009/93 say›l› Belediye Meclisi karar› ile
kabul edilmifltir. Bu yönetmeli¤in 5. maddesine göre müdürlü¤ün görev ve sorumluluklar›:
a. Kiflilerin, resmi veya özel kurumlar›n dilekçelerinin/yaz›lar›n›n incelenerek yan›tlanmas›,
b. Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’nca haz›rlanan 1/5000
ölçekli naz›m imar plan› veya tadilatlar›nda Baflkanl›k makam›na bilgi verilmesi, Baflkanl›kça itiraz edilmesinin talebi halinde bu planlara itirazlar›n yap›lmas› ve sonuçlar›n›n
takibi,
c. Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’nca onaylanan 1/5000
ölçekli naz›m imar planlar›na uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar›n›n yap›larak veya yapt›r›larak Adalar Belediyesi Meclisi’ne sunulmas›, Meclisçe uygun görülenlerin
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na iletilmesi,
d. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar› ve ilgili de¤iflikliklerin Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’nca onaylanmas›-

n›n ard›ndan 3194 say›l› yasan›n 8. maddesi gere¤i ask›/da¤›t›m ifllemlerinin yap›lmas›, ask› sürecinde itiraz edilmesi
halinde bu itiraz›n/itirazlar›n de¤erlendirilerek Adalar Belediyesi Meclisi’ne iletilmesi, uygun görülmeyen itirazlar›n ilgili kifli veya kurumlara bildirilmesi,
e. Parsellere mer’i imar planlar›na uygun imar durumu
belgelerinin düzenlenmesi,
f. Kentsel tasar›m projelerinin yap›lmas› veya yapt›r›lmas›,
g. Kamu yarar› do¤rultusunda Belediye hizmetlerinin
etkinlefltirilmesi ve gelifltirilmesi için projelerin yap›lmas›
veya yapt›r›lmas›,
h. Kent kullan›c›lar›n›n çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimleri ile ilgili sorunlar›n›n anket ve benzeri
yöntemlerle saptanmas›, buna iliflkin projeler üretilmesi ve
ortak ilkelerden hareketle Belediye birimleri ile ilçe ve kent
ölçe¤indeki kullan›c›larla birlikte çal›flma platformlar›n›n
oluflturulmas›, mevcut platformlara Belediye ad›na destek
verilmesi,
i. Adalar’›n tarihi, kültürel ve do¤al de¤erleri ile ilgili
araflt›rma ve tespitlerin yap›lmas›, elde edilen verilerin ilgili dokümanlar halinde saklanmas›, tüm kent ortaklar› ile
birlikte hareket edilerek tarihi dokunun korunmas› ve yaflat›lmas› için kentsel koruma politikalar›n›n gelifltirilmesinin
sa¤lanmas›, konu ile ilgili k›sa, orta ve uzun vadeli hedefler
gelifltirilmesi,
j. Müdürlüklerin kendi birimleri için haz›rlad›klar› stratejik planlar›n kurum ad›na koordinasyonunun sa¤lanarak
haz›rlanan stratejik planlar›n 5393 say›l› yasa gere¤i Adalar
Belediyesi Meclisi’ne iletilmesi.
k. 5393 say›l› yasa ile di¤er yasa ve yönetmelikler do¤rultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesidir.
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B. Müdürlü¤e ‹liflkin Bilgiler
1. Fiziksel Yap›:
Müdürlü¤ümüz, Büyükada Maden Mahallesi, Alt›nordu
Caddesi Numara: 21 Adalar/‹stanbul adresinde hizmet veren; 1900m2 alanda bodrum, zemin ve iki kata sahip betonarme karkas yap›l›, do¤al gaz ile çal›flan kalorifer ›s›tma
tesisatl› Baflkanl›k Hizmet Binas›’nda bir adet ofisten oluflan
bölümde hizmet vermektedir.
2. Örgüt Yap›s› ve ‹nsan Kaynaklar›:
Müdürlü¤ümüz, Teknik Baflkan Yard›mc›s›’na ba¤l›
olup bir müdür ve bir yaz› iflleri memuru olmak üzere iki
kamu personeli ile hizmet vermektedir. Müdürlük çal›flmalar› tam zamanl› görev yapan gönüllülerce desteklenmektedir. Bu kapsamda bir peyzaj mimar›, bir çevre mühendisi,
bir biyolog ve bir sanat tarihçisi gönüllü olarak çal›flmaktad›r.
Müdürlük, I-A’da belirtilen görev ve sorumluluklar›,
bünyesinde bulunan üç alt birimle yerine getirir.
a. Planlama Birimi: ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan üst ölçekli (1/100.000, 1/25.000, 1/5000) planlar›n takip edilmesi, da¤›t›lmas›, bu planlara dair görüfl bildirilmesi, itiraz durumlar›nda ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi, plan tadilatlar›n›n yap›lmas› ve 1/1000 ölçekli
plan oluflturulmas› birimin görev ve sorumluluklar›n› oluflturmaktad›r.
b. Kentsel Tasar›m Birimi: Meydan ve park düzenlemeleri, cephe etüdü çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi, kent
mobilyalar›n›n tasarlanmas› ve ilgili birimlerle koordinasyon sa¤lanmas› birimin görev ve sorumluklar›n› oluflturmaktad›r.
c. Projeler Birimi: Gerçeklefltirilmesi planlanan projeler
için tüm ulusal ve uluslararas› mali kaynaklar›n araflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi; projelerin yaz›m›, teslimi ve uygulanmas› Plan ve Proje Müdürlü¤ü Projeler Birimi’nin görev ve sorumluluklar› aras›nda yer almaktad›r. Baflta Avrupa Birli¤i hibeleri olmak üzere, pek çok fona iliflkin araflt›rma faaliyetleri etkin flekilde sürdürülmektedir.

C‹HAZ

ADET

PC

6

Monitör

6

Yaz›c›/Taray›c›

2

Telefon (Dahili hatl›)

3

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlük ofisinde alt› adet PC, 6 adet monitör, 2 adet
yaz›c›/taray›c› ve üç adet dahili hatl› telefon bulunmaktad›r. NetCad ve AutoCad elektronik ortamlar›ndaki veriler
takip edilebilmektedir. Müdürlü¤ün e-posta adresi planproje@adalar.bel.tr’dir. Yürütülen çok ortakl› projeler için farkl› servis sa¤lay›c›lar üzerinden aç›lm›fl e-posta gruplar› kullan›lmaktad›r. Müdürlü¤ün F.Oncu Avrupa Birli¤i Projeleri
bilgi bankas›na y›ll›k üyeli¤i bulunmaktad›r. Ayr›ca, ODTÜ
Kütüphanesi üzerinden eriflilebilen veri bankalar› ve süreli
yay›nlar da takip edilmektedir.
4. Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi:
Müdürlü¤ümüzde Baflkanl›k Makam› onay› ile görevlendirilen çal›flanlar yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görev yaparlarken, yapt›klar› ifl ve ifllemlerin yasal sorumlulu¤unu tafl›rlar.
C. Müdürlük Amaç ve Hedefleri:
Müdürlü¤ümüz, Belediyemiz ad›na, kamusal hizmet sunumunda adil ve hukuka uygun davranmay›; çal›flanlar›n›n, tüm paydafllar›n›n ve halk›n güvenini kazanmay› ve bu
güvene lay›k olmay›; ça¤dafl ve fleffaf olmay›; Adalar ve
Adal›lar’›n ihtiyaç ve beklentilerini etkin ve kaliteli biçimde
karfl›lamak üzere Belediye öz kaynaklar› ve di¤er tüm kaynaklar› verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde
kullanmay› esas kabul ve taahhüt eder.
Plan ve Proje Müdürlü¤ü’nün temel hedefi, Adalar’›n sahip oldu¤u tarihi, kültürel ve do¤al de¤erleri özümsemifl; bu
de¤erlerin korunmas›, yaflat›lmas› ve gelifltirilmesi yönünde ulusal ve uluslararas› de¤erli projelere imza atan; tüm
parametreleri ça¤dafl yöntemlerle de¤erlendiren, sonuç
odakl› çal›flan ve sürdürülebilirli¤i sa¤layan; hem görsel
hem de kullan›m bütünlü¤ü olarak standartlar›n üzerine
ç›km›fl bir kent yaflam›n›n oluflturulmas›nda önemli bir
paydafl olan; kentin planl› gelifliminin yan› s›ra kentsel tasar›m projeleri ile de destekleyen; yapt›¤› planlara kararl›l›kla sahip ç›kan bir yaklafl›mla hizmette devaml›l›¤› sa¤lamakt›r.
Amac›m›z, Adalar’a ve Adal›lar’a hak etti¤i de¤eri vermek üzere tarihi ve kültürel mirasa sahip ç›kacak bir planlama anlay›fl› ile potansiyelin do¤ru de¤erlendirilmesini
sa¤lamak; çevre ve do¤a bilincini genç dima¤larda do¤ru
flekillendirmek; Ada ve Ada yaflam›n›n tüm güzelliklerini
ortaya koyacak, Adalar’› ulusal ve uluslararas› platformlarda temsil edecek yenilikçi projeler gelifltirmek, uygulamak
ve katma de¤er sa¤lamak; ça¤dafl ve yönetiflim odakl› çal›flan Adalar Belediyesi’ni daha ileriye tafl›makt›r.
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II. FAAL‹YETLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VE
DE⁄ERLEND‹RMELER
A. Birimlere ‹liflkin Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Planlama Birimi:
1. ‹.B.B. fiehir Planlama Müdürlü¤ü ‹le Gerçeklefltirilen
Plan Çal›flmalar›
Adalar ‹lçesi, 5’i yerleflik (Büyükada, Heybeliada, K›nal›ada, Burgazada, Sedefadas›) ve 4’ü yerleflik olmayan (Yass›ada, Sivriada, Kafl›kadas›, Tavflanadas›) toplam 9 adadan
oluflmaktad›r. Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma yüksek
Kurulu’nun 31.03.1984 gün ve 234 say›l› karar› ile “Tarihi,
Do¤al ve Kentsel Sit Alan›” olarak tan›mlanm›flt›r. Halen
yürürlükte olan 30.06.1994 tarihli 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Naz›m ‹mar Plan›’na uygun 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan› bulunmamaktad›r. Geçifl dönemi yap›lanma koflullar›n›n yasal süresi doldu¤undan Adalar’da imar uygulamas› yap›lamamaktad›r. Yeni bir 1/5000 ölçekli koruma
plan çal›flmas›na Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› fiehir
Planlama Müdürlü¤ü’nce 08.03.2007 tarihinde bafllanm›flt›r. Yeni planda yerleflik adalar için Büyükada- Rekreasyon
ve E¤lence Park›; Heybeliada-Sa¤l›k Park›; Burgazada-Kültür Park›; K›nal›ada- Do¤a ve Spor Park› olmak üzere dört
farkl› tema belirlenmifltir.

2. Stratejik Plan Çal›flmalar›
Stratejik plan oluflturulmas›, uygulanmas›, takibi ve
gerekli revizyonlar›n yap›lmas› s›ras›nda gerekli deste¤in
sa¤lanmas› birimin görev ve sorumluluklar› çerçevesindedir. Proje haz›rl›klar› kapsam›nda proje plan› yap›larak
proje ekibi oluflturulmufltur. Yöneticiler, kamu kurulufllar› ve di¤er paydafllara projenin tan›t›m› yap›lm›flt›r. Muhtarlar ve meclis üyeleri bilgilendirilmifl ve bu kiflilerle öncelikli sorunlar çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. Halk, çal›flan ve gönüllü anketleri ile mevcut durum analizi yap›lm›fl ve sonuçlar de¤erlendirme toplant›lar›yla aktar›lm›flt›r. Meclis üyeleri ve Belediye çal›flanlar› ile SWOT analizi
yap›lm›fl, sonuçlar de¤erlendirilmifltir. Belirlenen paydafl-

lar›n görüfllerini almak üzere paydafl anketleri yap›lm›flt›r. Stratejik plan haz›rlan›rken Belediye birimleri aras›
iletiflimin sa¤lanmas›; halk anketi organizasyonunun yap›lmas›, saha uygulamalar›, veri girifllerinin elektronik ortama aktar›lmas›; paydafl anketlerinin ilgili birimlerce uygulat›lmas›n›n sa¤lanmas› için görev da¤›l›m›n›n yap›lmas› ve anket verilerinin elektronik ortama aktar›lmas›
müdürlü¤ümüzce gerçeklefltirilmifltir.

4. Meslek Odalar› ‹flbirli¤i Protokolleri
Adalar Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Orman Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi, TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹stanbul fiubesi ve
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› aras›nda “Sa¤l›kl› Kentleflme, Nitelikli Yap›laflma, Kültürel, Tarihi ve Do¤al Çevre De¤erlerinin Korunarak Gelifltirilmesi ‹çin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik iflbirli¤i Protokolü” 08.02.2009 tarihinde imzalanm›flt›r.
B. Kentsel Tasar›m Birimi
Meydan ve park düzenlemeleri, cephe etüdü çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi, kent mobilyalar›n›n tasarlanmas›
ve ilgili birimlerle koordinasyon sa¤lanmas› birimin görev
ve sorumluklar›n› oluflturmaktad›r. Bu çerçevede:
• Adalar ‹lçesi için daha önce yap›lm›fl olan projeler incelenmifltir.
• ‹ncelenen projelerden Büyükada meydan ve sahil düzenleme projesinin ödenek alabilmesi için gerekli ifllemler
bafllat›larak Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na baflvuruda bulunulmufltur.
• Gönüllü mimarlar ile iflbirli¤i yap›larak ada için kentsel tasar›m projeleri üretmelerine yard›mc› olunmakta, gerekli doküman vb. destek verilmektedir.
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• Maliye hazinesinden Büyükada k›y› alanlar›n›n devri
istenmifltir
1. Büyükada Ön Görünüm Projesi: Onayl› projenin uygulanmas› için T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan ödenek talep edilmifltir. Gönüllü bir mimar›n projelendirme
çal›flmas› ile destekleyici bir firman›n çal›flmalar› sürmektedir. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkilileri Adalar’a
davet edilmifltir. 03.12.2009 tarihinde gelen heyetten öngörünüm projesinin ödene¤inin al›nmas›na iliflkin görüflmeler yap›lm›flt›r.
2. Burgazadas› Ön Görünüm Projesi: Koruma Kurulu’nda onay aflamas›ndad›r.
3. K›nal›ada Öngörünüm Projesi: Koruma Kurulu’nda
onay aflamas›ndad›r.
4. Plajlar›n ‹yilefltirilmesi: K›nal›ada ve Burgazadas› ön
görünüm projeleri kapsam›nda plaj yerlerinin düzenlenmesi söz konusudur. Bütün adalardaki plaj yerleri ve K›nal›ada Jarden Mevkii ile Kumluk Plaj› projelendirilmektedir
5. Biyolojik Ar›tma Tesislerinin Kurulmas›: T.C. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’ndan gelen heyetle, yerleflik dört adada biyolojik ar›tma tesisi yat›r›m› için görüflmeler devam etmektedir.
6. Cephe Etüdü Çal›flmalar›: Fayton Meydan›, Saat Meydan› ve çarfl›daki dükkanlar›n cephe etüdleri ‹.B.B. Kentsel
Tasar›m Müdürlü¤ü taraf›ndan projelendirilmektedir. Ayr›ca bir kentsel tasar›m rehberinin haz›rlanmas› için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
7. Büyükada Meydanlar› ve Ba¤lant› Yollar› Düzenleme
ve Uygulama Kentsel Tasar›m Projesi: Büyük Ada'n›n yedi
meydan› ve ba¤lant› yollar› ‹.B.B Projeler Md. taraf›ndan
projelendirilmektedir.
8. Büyükada Aç›k Sabit Pazar Alan›: Projelendirilme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.
9. Heybeliada Sa¤l›k Merkezi Çocuk Klini¤i Tefrifl Projesi: Plan ve Proje Müdürlü¤ü giriflimleri ile 2009 y›l› Ekim
ay›nda gerçeklefltirilen görüflmeler sonucunda Heybeliada’da kurulmas› planlanan sa¤l›k merkezinin bir kat›n›n
Çocuk Klini¤i olarak tefrifli Mc Donald’s Vakf› taraf›ndan
üstlenilmifltir.
10. Aya Nikola Bölgesi Plaj Düzenlemesi ve Hizmet Tesisi: Büyükada Aya Nikola mevkiinde bulunan barakalar›n
y›k›larak bölgenin plaj yeri ve hizmet tesisi olarak projelendirilmesi yap›lm›flt›r.
C. Projeler Birimi
Gerçeklefltirilmesi planlanan projeler için tüm ulusal ve
uluslararas› mali kaynaklar›n araflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi; projelerin yaz›m›, teslimi ve uygulanmas› Plan ve Proje Müdürlü¤ü Projeler Birimi’nin görev ve sorumluluklar›
aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle, baflta Avrupa Birli¤i
hibeleri olmak üzere, pek çok fona iliflkin araflt›rma faaliyetleri etkin flekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, önce-

likle güncel aktif ça¤r›lar takip edilmekte, yay›mlanan her
ça¤r› dikkatle ve özenle de¤erlendirilmektedir. Büyük ço¤unlu¤u yabanc› dilde yap›lan bu uluslararas› ça¤r›lar›n Belediyemiz personeli taraf›ndan da takip edilebilmesi için yo¤un bir çeviri çal›flmas› da gerçeklefltirilmektedir.
1. AB Proje Yaz›m› ve Proje Haz›rlama Döngüsü Yönetimi E¤itimi: Birim faaliyetlerine yol göstermesi amac›yla,
20–23 Temmuz 2009 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birli¤i
taraf›ndan düzenlenen e¤itim program›na kat›l›m gerçeklefltirilmifltir.
2. Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM) ‹flbirli¤i: ATAUM ile Eylül 2009’da irtibata geçilmifl, düzenlenen toplant›lar ve birebir yap›lan görüflmeler
sonucunda iflbirli¤i sa¤lanm›flt›r. Bu iflbirli¤i çerçevesinde
ATAUM hiçbir ücret talep etmeksizin AB Projeleri ve AB Süreci ile ilgili seminer, çal›fltay, sertifika sa¤layan e¤itimler
gibi faaliyetlerin Adalar Belediyesi bünyesinde düzenlenmesini sa¤layacak; proje yaz›m faaliyetlerine destek verecek ve Avrupa Birli¤i ile ilgili süreçlerde dan›flmanl›k hizmeti sürdürecektir.
Bu iflbirli¤i kapsam›nda;
a. 28.09.2009 tarihinde Adalar Belediyesi’nde, ATAUM
AB Uzmanlar›n›n kat›l›m› ile “Avrupa Birli¤i Etkileflim Süreci Bilgilendirme Toplant›s›” gerçeklefltirilmifltir.
b. Kas›m 2009’da, AB süreci ve proje haz›rlama e¤itimlerini içeren 5 haftal›k h›zland›r›lm›fl program›n 02.02.2010 –
08.03.2010 tarihleri aras›nda Adalar Belediyesi’nde gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
c. ATAUM dan›flmanl›¤›nda Avrupa Birli¤i Gençlik Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmifltir. Proje faaliyetlerinden en üst seviye yararlanmak, Adalar gençli¤ini AB süreçleri konusunda bilgilendirmek ve gençler taraf›ndan her
türlü faaliyetin etkin flekilde sürdürülmesini sa¤lamak
amac›yla “Adalar AB Gençlik Derne¤i”nin kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
3. Gençlik Faaliyetleri: Gençlik faaliyetleri ve uygulama
alanlar› hakk›nda detayl› bilgi edinilmesi amac›yla
30.09.2009 – 04.10.2009 tarihleri aras›nda Ayd›n-Kufladas›’nda düzenlenen “HAB‹TAT ‹çin Gençlik” bafll›kl› çal›fltay›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Bu çal›fltayda edinilen bilgilerden
gençlik derne¤inin kurulma aflamas›nda yararlan›lmaktad›r.
a. Adalar Avrupa Birli¤i Gençlik Derne¤i: Madde 3.2, c
bendinde sözü edilen Adalar Avrupa Birli¤i Gençlik Derne¤i
Tüzü¤ü 08.12.2009 tarihi itibar› ile haz›rlanm›flt›r. Adalar
Kaymakaml›¤› ve ‹l Dernekler Birli¤i’ne gerekli bildirimlerin
yap›lmas›yla dernek fiilen kurulmufl olacakt›r.
b. Gençlik De¤iflim Projeleri :2009 y›l› A¤ustos ay›nda ‹spanya Endülüs Bölgesi Gençlik De¤iflim Koordinatörlerin-
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den Klaus Breio Adalar Belediyesi’ne davet edilerek karfl›l›kl› de¤iflim projeleri gerçeklefltirmek üzere anlaflmaya var›lm›flt›r. ‹lk de¤iflim ve yeni projeler için keflif ziyareti 14- 27
Nisan tarihleri aras›nda, Adalar Belediyesi ve ‹spanya Tarte
Grubu’nun kat›l›m›yla ‹spanya’da gerçeklefltirilecektir. Bu
ziyaret, 2010-2011 de¤iflim döneminde, Adalar Avrupa Birli¤i Gençlik Derne¤i ve ‹spanya’dan kat›lacak yeni bir grubun
de¤iflim projesinin ön çal›flmas› olarak de¤erlendirilecek; bu
yeni proje için ön faaliyet program› oluflturulacakt›r. Projeye kat›l›m ile ilgili dokümanlar ev sahibi ülke olan ‹spanya’da Tarte Grubu taraf›ndan haz›rlan›larak taraf›m›za
gönderilecektir.
c. Uluslararas› Gönüllü Gençlik Kamplar›: 2010 Gençlik
Servisleri Merkezi (GSM), talebimiz üzerine, proje önerisi
sunmufltur. 2010 y›l›nda GSM taraf›ndan gerçeklefltirilecek
uluslararas› gönüllü gençlik kamplar›n›n bir döneminin
Adalar’da gerçeklefltirilmesi için protokol imzalanm›flt›r.
4. Sivil Toplum Diyalo¤u - ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti Projeleri
‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Projesi kapsam›nda;
a. Adalardan Adalara Sanat, Kültür ve Yaflam Projesi:
Müdürlü¤ü’nce gelifltirilmifl, ifltirakçi formu doldurulmufl
ve haz›rlanan evraklar Adalar Vakf› ile ‹stanbul 2010 Ajans›’na teslim edilmifltir.
b. 2010 ‹stanbul’un Avrupal› Kardeflleri Festivali: Proje
tasla¤› Adalar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’nce gelifltirilmifl ve teslim edilmifltir. Proje Ajans taraf›ndan onaylanm›flt›r. Elde edilen fon ile 2010 y›l› Temmuz ay›nda festival ve di¤er organizasyonlar gerçeklefltirilecektir.
5. Heybeliada De¤irmenleri: 31.12.2009 tarihinde, Heybeliada De¤irmenburnu'nda bulunan de¤irmenin arkeolojik ve kültürel aç›dan araflt›r›lmas› ve restorasyonu için finansal destek sa¤lamak üzere Prince Claus Fonu'na baflvurulmufltur.
6. fiiir‹stanbul Festivali – Adalar: 04.12.2009 tarihinde,
Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Derne¤i ve Festival Komitesi ile gerçeklefltirilen toplant›da bu y›l 5.si gerçeklefltirilecek olan Uluslararas› ‹stanbul – Beyo¤lu fiiir Festivali (fiiir‹stanbul) ikinci aya¤›n›n Adalar’da yap›lmas› konusunda
giriflimlerde bulunulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r
7. Elimiz Medya ve ‹nflaat Üstünde Projesi : Hayat Boyu
Ö¤renme Program›’n›n (Life Long Learning – LLP) alt modülü olan Leonardo Da Vinci program› kapsam›nda 30.09.2009
– 21.10.2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir. Almanya
Zukunsftsbau GmbH, Türk Ulusal Ahflap Birli¤i ve Adalar
Belediyesi ortakl›¤›nda yürütülen projede Büyükada - Alt›nordu Caddesi, Yal› Mahallesi No:20 adresinde yer alan, 20.
YY’ da Rumlar taraf›ndan infla edilmifl Osmanl› ahflap rezi-

dans›n›n restorasyonu yap›lm›flt›r. Projede, sekiz Avrupal›
(Almanya) gence ç›rakl›k e¤itimlerini uygulamal› olarak yürütmeleri f›rsat› sunulmufltur.
8. Zukunsftsbau GmbH ‹flbirli¤i: Zukunsftsbau GmbH
kuruluflunun amac› Avrupa’daki dezavantajl› gençlere
mesleki e¤itim projelerinde ç›rakl›k e¤itimi imkanlar› sunarak topluma kazand›r›lmalar›n› sa¤lamakt›r. 12.11.2009 tarihinde Zukunsftsbau GmbH üyeleri ile bir toplant› gerçeklefltirilerek potansiyel ortakl›k ve iflbirli¤i alanlar› belirlenmifltir. Restorasyon ve e¤itim içerikli projelerde ortakl›k
sa¤layabileceklerini belirtmifllerdir.
9. Entegre At›k Yönetimi: TUSENET projesi kapsam›nda
Stratejik At›k Yönetim Plan› Tasla¤› haz›rlanm›flt›r. Taslak
çerçevesinde plan oluflturulup uygulama çal›flmalar› 2010
y›l› itibar› ile bafllat›lacakt›r. Ayr›ca, halk›n fark›ndal›¤›n›n
art›r›lmas› ve bu sayede projenin baflar›s›n›n ve sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için gerçeklefltirilecek e¤itim faaliyetleri Grundtwig, Prince Klaus ve Leonardo Da Vinci AB
fonlar›yla desteklenecektir.
10. Yavafl fiehir (Cittá Slow-Slow City) A¤›’na Kat›l›m:
Slow City kriterleri araflt›r›lm›fl olup üyelik için gerekli flartlar›n yerine getirilmesi yönünde çal›fl›lmaktad›r.
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Ercan AKPOLAT
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eakpolat@adalar.bel.tr
Ayflen ESK‹C‹ ÖZTEN
Teknik Baflkan Yard›mc›s› | 0 216 382 78 50 / 201 (6Hat)
aysenozten@adalar.bel.tr
FEN ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü
Fen ‹flleri Müdürü > 0 216 382 78 50 / 110
Fen iflleri Büro > 0 216 382 78 50 / 210
Ç›karma Gemisi ve fiikayet > 0 216 382 78 50 / 109
Evrak kay›t > 0 216 382 78 50 / 211
Sa¤l›k ‹flleri Bürosu > 0 216 382 58 72
fen@adalar.bel.tr
MAL‹ H‹ZMETLER MÜDÜRLÜ⁄Ü
Mali Hizmetler Müdürü > 0 216 382 78 50 / 209 (6Hat)
Muhasebe > 0 216 382 78 50 / 217 (6Hat)
Tahsil, tahakkuk, emlak > 0 216 382 78 50 / 214 (6Hat)
hesap@adalar.bel.tr
‹MAR VE fiEH‹RC‹L‹K MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹mar ve fiehircilik Müdürü > 0 216 382 78 50 / 220
‹mar Kalemi > 0 216 382 78 50 / 206-207
Teknik Elemanlar > 0 216 382 78 50 / 203-205
imar@adalar.bel.tr
‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹nsan kaynaklar› ve E¤t. Müdürü > 0 216 382 72 00 / 313
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Baflkanl›k Özel kalem Bürosu > 0 216 382 78 50 / 304
Bilgi ‹fllem Bürosu > 0 216 382 78 50 / 221
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YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü
Yaz› ‹flleri > 0 216 382 78 50 / 138
yazi@adalar.bel.tr
ZABITA AM‹RL‹⁄‹
Zab›ta Müdürü > 0 216 382 78 33 (Fax) | 0 216 382 78 50 / 120 (6Hat)
Zab›ta Büro Hizmetleri > 0 216 382 30 82 | 0 216 382 78 50 / 106 (6Hat)
Adalar Merkez > 0 216 382 68 03
Büyükada Zab›ta Birimi > 0 216 382 70 71
Heybeliada Zab›ta Birimi > 0 216 351 85 24
Burgazada Zab›ta Birimi > 0 216 381 13 51
K›nal›ada Zab›ta Birimi > 0 216 381 40 50
zabita@adalar.bel.tr
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