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Sarıyer’e hizmet sevdasıyla göreve başlamamızın 21’inci ayında

sizlere ikinci kez bir faaliyet raporu sunmaktan büyük mutluluk ve

onur duyuyorum. 

Bu onur ve mutluluk yalnızca sizlere kitapçık olarak bir faaliyet

raporu sunmaktan kaynaklanmıyor. Bu onur ve mutluluk, raporumuzu

oluşturan çalışmaların bütününde ortaya çıkan ve “az zamanda çok

işler başardığımızı” ortaya koyan faaliyetlerin içeriğinden ve kalite-

sinden kaynaklanıyor.

Sarıyer’i dünya ölçeğinde fark edilir bir kent yapmak yolunda ver-

diğimiz mücadelede özverili gayretleri nedeniyle bütün belediye per-

sonelimize ve siz Değerli Meclis Üyelerimize tek tek teşekkür etmeyi

borç biliyorum.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Sarıyer’de mutlak bir demok-

rasi ve insan öncelikli hizmet tarzını yerleştirmeye çalışırken, bunun

bir takım oyunuyla gerçekleşeceğinin farkındaydık. 

Hiçbir ayrım yapmadan kadın-erkek, zengin-yoksul, genç-yaşlı,

engelli-engelsiz herkesin bu takım oyununda yer alması gerektiğine

inandık ve bunu gerçekleştirmeye çalıştık, çalışacağız. 

Bu 21 ay içerisinde dünyanın nasıl hızlı bir değişim ve gelişim

içerisinde olduğuna hep birlikte tanık oluyoruz. 

Dünyanın içerisinde bulunduğu bu hızlı devinime paralel olarak

ülkemizde de başta ekonomi olmak üzere, toplumsal ve sosyal alan-

larda bazen doğru, bazen de yanlış bulduğumuz gelişmeler yaşanı-

yor. 

Dünyanın ve Türkiye’nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiği bir

dönemde merkezi yönetimlerin yerelde yaşayan tüm dinamiklere ve

süreçlere hakim olmasını bekleyemeyiz. 

Bu nedenle yerelde yaşayan ve söyleyecek sözü olan, taşın üze-

rine taş koyacak herkesi bu evrensel değişime ayak uydurmak için

dinlemek ve yönetim sürecine katmak zorundayız.  

Çünkü küresel çapta yaşanan bu değişim sonucunda ortaya bir-

çok sorun çıkmakta ve bunlar insanların hayatlarını doğrudan etkile-

mektedir. 

Gelişmelerle birlikte çevre, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda

baş gösteren bu sorunların göğüslenmesinde ve çözümlerin üretil-

mesinde en önemli görevin yerel yönetimler tarafından üslenilmesi

gerektiğinin fazlasıyla farkındayız.

Değerli Meclis Üyeleri, 

Dünya hızla değişir ve gelişirken bizim Sarıyer’de bu duruma artık

seyirci kalmamız beklenemezdi. Kendi ölçeğinde bir kasaba olmak-

tan çıkıp, dünyada önemli bir kent haline gelmenin yolu da özverili

ve doğru çalışmaktan geçiyordu.   

O nedenle Sarıyer’imizi çağdaş ve modern bir kent yapmak ama-

cıyla yıllarca yapılamayan işleri 21 ay içerisinde yapma başarısını

gösterdik.

Sarıyer’de bugüne kadar çeşitli nedenlerle yapılmayan veya ya-

pılamayan birçok hizmet ve faaliyetin bazılarını hayata geçirerek, ba-

zılarının da altyapı çalışmalarını oluşturarak kentsel yaşama dair

sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve belediyemizi her alanda daha

işlevsel hale getirmeye çalıştık. 

İnsan odaklı bir kentsel yaşamın düzenlenmesi, kalkınmadan is-

tihdama, çevreden barınma hakkına kadar birçok görev ve misyonun

yerel yönetimler tarafından üstlenilmesi gerektiği bilinciyle Sarıyer’de

tüm kesimlerin katıldığı topyekün kalkınma hedefiyle başlattığımız

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nı (SKEP) uygulamaya koyduk. Yerel-

den, demokratik ve şeffaf bir kalkınma hedefini içeren SKEP yalnızca

Sarıyer için değil Türkiye’nin birçok kenti için bir ilk model oluşturacak

bir çalışma olmuştur. Değiştirilebilir ve geliştirilebilir bir özelliğe sahip

SKEP’in hayata geçirilmesi Sarıyer’in geleceği açısından çok önemli

belge özelliği taşımaktadır. SKEP’le ilgili çalışmaların toplandığı ki-

tapçık 2011 yılı başında sizlere ulaştırılacaktır. 

2010 yılı içerisinde altyapı çalışmaları sonuçlandırılan ve temel

atma aşamasına getirilen “Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası” Sa-

rıyer için bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ana Hizmet Binamızın ya-

pımı tamamlandığında yalnızca Türkiye’nin ve Avrupa’nın değil

dünyanın ilk çevreci kamu binası olacaktır. 

Ana Hizmet Binamız, Merkezi İngiltere’de bulunan dünya çapında

bir otorite olan BREEAM kuruluşunun Sertifika Kriterleri’ne göre inşa

edilecek. 

Tüm belediye hizmetlerini bir arada toplayacak ve Sarıyerlilere

hizmet açısından önemli bir kolaylık sağlayacak Ana Hizmet Binası

ilgili bu iddialı cümleyi ben değil, İngiliz BREEAM şirketi dile getiriyor. 

Toplam 76. 255 m2’lik bir alana çevreye duyarlı bir anlayışla inşa

edilecek Ana Hizmet Binamız, ihtiyacı olan elektriğin bir kısmını rüz-

gar türbinleri ile kendi üretecek, yağmur ve gri suyu toplayarak bün-

yesinde yeniden kullanacak, hizmet alanlarının büyük bölümünü

doğal ışık ile aydınlatacak. Yine binamızda, tüm birimlerimizin yanı

sıra çok amaçlı bir salon, Meclis Salonu, kütüphane, spor salonu,

sergi alanları, çalışanlarımız için kreş ve otopark yer alacaktır. 

Ayrıca bu projemiz de yalnızca Sarıyer için değil Türkiye’nin hatta

dünyanın birçok kentindeki kamu binalarına örnek teşkil edecek bir

anlamda mimari tarihine geçecek diyebiliriz. 

Belediye hizmetlerini mahallelerimize götürmeyi amaçlayan ve

mahalle halkının yerel yönetim süreçlerine katılmaları için birçok ola-

nağın sunulduğu, Bahçeköy ve Kazım Karabekir mahallelerimizde

hizmete açtığımız Semt Evleri de Sarıyer’de ilk kez yapılan projeler

arasındadır. Bütün mahallelerimize yaygınlaştırmak için altyapı ça-

Sayın Başkanlık Divanı
Değerli Meclis Üyeleri
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lışmalarını hızla sürdürdüğümüz Semt Evleri, halkımızın yerel yöne-

tim sürecine katılım kaygısıyla mobilize olmasında büyük işlev göre-

cektir.  2011 yılında Kireçburnu, İstinye, Derbent, Hisarüstü, Fatih

Sultan Mehmet, Bağlar Mevkii, Kocataş Mahallesi ve Havantepe’de

yapacağımız şubeler ile Semt Evlerinin sayısını 10’a çıkaracağız.  

Yaptığımız en önemli projelerden biri de yaşlılarımıza yönelik ça-

lışmalarımızdır. Yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmama-

ları, düzenli sağlık hizmeti almaları ve boş zamanlarını

değerlendirmeleri amacıyla yaptığımız ve Cumhuriyet Mahallesi’nde

hizmete açtığımız Yaşam Evleri Sarıyer için yaptığımız ilk projelerden

biridir. 

Yine Çayırbaşı’ndaki Ek Hizmet Binamızın yanında inşa edilen

ve 2011 yılında hizmete girecek olan 50 çocuk kapasiteli Sarıyer Be-

lediyesi Kreş Binası da yaptığımız Sarıyer’deki ilkler arasındadır. 

Yıllardan beri küçük ve mütevazı bir salonda vatandaşlara hizmet

vermeye çalışan Nikah Salonu yerine Derbent Metro Durağı üzerinde

inşa edilecek yeni Sarıyer Belediyesi Nikah Salonu Binası da ilkler

arasında yerini alacaktır. 500 kişiye hizmet verecek olan Nikah Sa-

lonu ile ilgili ruhsat işlemleri devam etmektedir. Altyapı çalışmaları

biten bu projemize de kısa sürede başlamayı hedeflemekteyiz. 

Demirciköy’de geçmiş dönemde inşa edilen Kültür Merkezi’nin

Sarıyer Belediyesi Konservatuarı olarak değerlendirilmesi, yine Ka-

radeniz’den Marmara’ya, İstanbul’dan Sarıyer’e tarih boyunca bugün

içinde yaşadığımız coğrafyanın nasıl oluştuğuna ilişkin kalıtların ve

Sarıyer’in kent tarihine ilişkin kanıtların yer alacağı Deniz Kent Mü-

zesi projemiz de Sarıyer için bir ilk olacaktır. Bu iki projemizle ilgili

altyapı oluşturma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2011 yılı

içerisinde iki proje hayata geçirilecektir. 

Sarıyer’e Kadın Sığınma Evi, Zekeriyaköy’e bir Huzurevi, Gümüş-

dere’ye Organik Tarım Çıraklık Merkezi, Zekeriyaköy ve Gümüşdere-

Uskumruköy’de Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Merkezleri,

Kilyos’ta Su Ürünleri ve Balıkçılık Eğitim Merkezi,  Uskumruköy’de

gençlere yönelik spor kompleksi için çalışmalarımız sürmektedir. 

Sarıyer’de turizmin geliştirilmesi yönündeki yaptığımız Büyük-

dere, Tarabya ve İstinye koylarının düzenlenmesi ve Festival Alanı

haline getirilmesi, İstinye Koyu’na Yat Limanı yapılması Büyükdere

Tarihi Vapur İskelesi’nin devri restorasyonun yapılması, Büyükdere’de

tarihi yerleşimi kapsayan bölgede Otantik El Sanatları Sergi ve Satışı

için projelendirmeye başlanmış olup çalışmalar hızla devam etmektir.

Ayrıca yine Büyükdere Köyiçi Kentsel SİT alanı Kentsel Tasarım ve

Sokak Sağlıklaştırma projesi tamamlanmıştır. Yine turizmin geliştiril-

mesi kapsamında Turizm Zabıtası oluşturulmuş ve çalışmalara baş-

lanmıştır. 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Sarıyer’de yaptığımız ilkler yalnızca yatırımlarla sınırlı değil. Kül-

türel ve sosyal alanlarda da yeni sayabileceğimiz birçok düzenleme-

nin ve etkinliğin başlatıcısı olduk. 

2010 yılı yazında Kilyos Plajı’nın halka açılması da Sarıyer’de ya-

şanan ilklerden biridir. Bu konuda, ilk kez yapıldığı için bazı öngöre-

mediğimiz eksiklerimiz ve hatalarımız olmuştur. 2011 yılında,

çıkardığımız dersler doğrultusunda bazı iyileştirmeler yapmayı plan-

lıyoruz. Bu konuda siz Değerli Meclis Üyeleri ve Sarıyerliler’den öneri,

yardım ve anlayış göstermenizi bekliyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne Beni en çok heyecanlandıran

iki yıldan beri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediğimiz ve

genç-yaşlı, kadın-erkek her kesimden binlerce insanımızın kendili-

ğinden katıldığı Fener Alayları oldu. Bu cumhuriyet ve demokrasi yü-

rüyüşleri artık Sarıyerliler için geleneksel hale gelmiştir.

İki yıldan beri düzenlediğimiz “Uluslararası Sarıyer Barışa Çağrı

Festivali” zor bir organizasyon olmasına karşın Sarıyer’in ilkleri ara-

sındadır. Dünyadan ve Türkiye’den sanatçıların katıldığı, inanç ön-

derlerinin kendi dillerinde barış için dua ettiği ve İstanbul’daki yabancı

diplomatik misyonun katıldığı festivalimiz Sarıyer’in dünyadaki bilinir-

liğinin artırılması yönünden son derece önemli bir etkinlik olmuştur.

Dünyanın bugünkü siyasi durumuna baktığımızda yaptığımız barış

çağrısının ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.

Sarıyer’in en önemli kültürel renkleri arasında yer alan Roman

vatandaşlarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz Hıdrellez Şenliği de Sa-

rıyer’de ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi için çaba harcadı-

ğımız önemli organizasyonlar arasındadır. Hedefimiz bu şenliğimizi

de uluslararası bir organizasyona dönüştürmektir. 

Yine geçen yıl birçok okulumuzun katıldığı Halk Oyunları Festi-

vali, çeşitli filmlerin gösterildiği İşçi Filmleri Festivali, 20’yi aşkın tiyatro

grubunun katıldığı Boğaziçi Amatör Tiyatrolar Şenliği, engelli sivil top-

lum örgütleri ve engelli vatandaşlarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz

Engelliler Festivali, 2010 Kültür Başkenti kapsamında düzenlenen

Rumelikavağı Mahalle Şenliği Sarıyer’in kültür ve sanat hayatının

canlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Kültür ve sanat alanında yapılanlar yalnızca bunlar değil tabi ki…

2010 yılının başında ünlü tiyatro ustası Nejat Uygur’un adıyla

onurlandırdığımız tiyatro salonumuz, Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun

sahneye koyduğu oyunların yanı sıra çeşitli tiyatro topluluklarının bir-

çok oyununa ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca Kültür Merkezimiz, birçok şiir ve öykü gecesine, sergiye

ve konsere ev sahipliği yaparak Sarıyerlilerin sanat ve kültüre olan

ilgilerinin artırılmasına ve bu alandaki potansiyelin ortaya çıkarılma-

sına öncülük edilmesi hedeflenmiştir. Kültür ve sanat alanında yaşa-

yan bir kent olma yolunda olanaklarımız ölçüsünde yaptıklarımız

elbette yeterli değil. Kültür merkezlerinin, konser, tiyatro, sinema,

sergi ve konferans salonlarının yaygınlaştığı bir Sarıyer’i kurmak için

el birliği ile daha çok şey yapmak gerektiğinin çok farkındayız.

Değerli Meclis Üyeleri, 

Çocuklarımızın ve gençliğimizin eğitiminin ülkemiz ve Sarıyer’imiz

için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum.
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Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak, dar gelirli ailelerimizin

çocuklarına eğitim desteği vermek amacıyla geçmiş dönemlerde ku-

rulan Bilişim Gençlik Evleri’nin (BİGEV) eksiklerini giderip, işlevlerini

ve etkinliklerini artırdık ve ismini de Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim

Merkezi (SAGEM) olarak değiştirdik. 11 bin 388 üyesi olan 9 ayrı ma-

hallemizdeki SAGEM’lerde 7-14 yaş grubundaki öğrencilerimize sür-

dürülebilir bir eğitim desteği verilmesi sağlanmıştır. Yine SAGEM’de

eğitim gören çocukların velilerine de İngilizce ve bilgisayar kursları

verilmiştir. Sarıyer genelinde ilköğretim okulları ve liselerin tadilat ba-

dana ve boya işlemleri yapılarak daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri

sağlanmıştır.

Ayrıca belediyemiz bünyesinde birçok branşta öğrencilerimiz için

kurslar açılmış ve bu kurslardan 2 bin 175 öğrencimiz faydalanmıştır.

Yaz Okulumuzdan geçen yıl bin 500’e yakın öğrencimiz faydalandı-

rılmıştır. Kurslara ilgi ve katılım her geçen yıl daha da artmaktadır. 

Eğitim-öğretim yılı sonunda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sarı-

yer genelinde başarılı olan 500 öğrencimize Kilyos Sosyal Tesisle-

ri’nde aileleriyle tatil yapma olanağı sağlanmış. Bu da belediyemizin

her yıl düzenli olarak yaptığı bir faaliyet haline gelmiştir.

Değerli Meclis Üyeleri, 

Sarıyer’i değiştirip ve dönüştürmek için en temel başlangıç nok-

tası her halde altyapıya ilişkin yapılması gerekenlerdi. İlçemizin bir

yandan sosyal ve kültürel anlamda hızla çağdaş bir kent haline gel-

mesini sağlarken buna paralel olarak altyapı çalışmalarına da ağırlık

verdik. Ve bugüne kadar ihmal edilen hatta hiç asfaltla tanışmayan

mahalle ve köylerimize hizmet götürdük.  2010 yılı içerisinde 32 ma-

halle ve köyümüze yollarını Sarıyer’in tarihinde ilk kez 72 bin tondan

fazla asfalt döktük. 

Modern ve çağdaş bir kent olmanın amacıyla coğrafi konumu ne-

deniyle yoğun yağışlarda sel tehlikesi yaşayan ilçemizde yine ilk kez

yağmur suyu kanalları (4760 m.) yaptık. Mahalle ve köylerimizin ihti-

yaçları doğrultusunda yol, istinat duvarları, merdiven, perde ve taş

duvar, bordür ve kaldırım çalışmaları aksatılmadan yapılmıştır.   

Hedefimiz inşa edeceğimiz Belediye Ana Hizmet Binamız gibi Sa-

rıyer’in tüm mahalle ve köylerinin dünya standartlarında bir altyapıya

kavuşmasını sağlamak.

Değerli Meclis Üyeleri, 

Geçtiğimiz yıl belediyemizin bilişim altyapısıyla ilgili köklü sıkıntı-

lar olduğunu birçok kez, çeşitli vesilelerle dile getirmiştik. 2010 yılı

içerisinde, yıllardan beri tam kapasite kullanılmayan ve düzenli olarak

ödeme yapılan otomasyon sisteminin işlevsel hale getirilmesinin sağ-

ladık. Yenilediğimiz web sayfamızın e-belediye uygulamalarına işler-

lik kazandırdık, t-belediyecilik hizmetlerini hızlandırdık. Her şeyden

önemlisi de bütün belediye arşivinin dijital ortama alınması için gerekli

çalışmaları başlattık. Bu çalışma sonuçlandığında belediyemiz hem

mali hem de zaman açısından önemli tasarruflar sağlayacaktır. 

Belediyemizin yaptığı çok önemli işlerden biri de 444 1 722 (SBB)

numaralı telefondan ulaşılabilen çağrı merkezi uygulamasıdır. Birçok

farklı birimde hizmet veren ve ayrı telefon numaralarıyla ulaşılabilen

birimlerimize artık tek telefon numarasıyla ulaşmak mümkün olmak-

tadır. 7 personelle hizmet veren Merkezi’mize günde ortalama 400

çağrı gelmektedir.

Sarıyer sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza hemşehrilik bi-

linci aşılamak, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmalarını sağ-

almak ve sosyal devlet anlayışına uygun yardımlarda bulunmak

amacıyla 2010 yılı içerisinde Martı Kart Projesi’nin altyapısı oluştur-

duk. Bu projemizle, ilçemizde oturan hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sa-

hiplerine ulaşarak gıda, giyim, eğitim, yakacak yardımlarını insan

onuruna yaraşır bir şekilde periyodik olarak yapmayı hedefliyoruz. 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Çok önemli çevre sorunları ile karşı karşıya olan Sarıyer’de daha

işlevsel ve etkin hale getirmeyi hedeflediğimiz çevre çalışmalarına

geçtiğimiz yıl hız verdik. İlçemiz genelinde ev ve işyerlerindeki atık

yağların çevreye zarar vermeden toplanması için çalışmalar başlattık.

Başlattığımız kampanya ile Sarıyer’deki pazarlarda halka geri dönü-

şümlü doğaya zarar vermeyen bez torbalar dağıttık. Çevre Hafta-

sı’nda birçok toplantı ve panel düzenleyerek halkımızda çevre

konusunda bilinç oluşturmayı hedefledik. 

Yeşil alanların korunması ve artırılması yönündeki çalışmalarımız

2010 yılı içerisinde de sürmüştür. 2010 yılı içerisinde çeşitli mahalle-

lerimizde 8 park yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde ise yapılacak 7 park

için altyapı çalışmaları sonuçlandırılmıştır. 

Çevre temizliği bakımından belediyemiz ciddi çalışmalar yapmış-

tır. Geçtiğimiz yıl içerisinde ilçemizde toplam 124 bin 386 ton evsel

atık, 3 bin tona yakın geri dönüşümlü atık, 9 bin tona yakın katı atık

ve 52 bini tonu aşkın da tıbbi atık toplanmıştır. Deniz kıyısı, mezar-

lıklar, okul ile ibadethanelerin bahçeleri düzenli olarak temizlenmiş,

Temizlik Denetim Ekipleri düzenli olarak görev yapmışlardır.

Sağlık alanında mütevazı olanaklarla hizmet veren birimimiz

kendi sınırlarını aşarak 53 bin 480 vatandaşımıza poliklinik, röntgen,

laboratuar, acil müdahale ve ilaç desteğinde bulunmuştur. Sosyal be-

lediyecilik alanında çok ciddi bir örnek oluşturan ilaç desteği kapsa-

mında 2 bin 224 vatandaşımıza ilaç yardımı yapılmıştır. Bu Sarıyer

için ciddi bir rakamdır.

Düzenli tarama ve bilinçlendirme çalışmaları yürüten Sağlık İşleri

Müdürlüğü’müz bünyesinde faaliyet gösteren Sarıyer Aile Danışma

Merkezi (SADEM) 2 şubesiyle toplam bin 307 vatandaşımıza hizmet

vermiştir.

Değerli Meclis Üyeleri, 

Geçtiğimiz yılki faaliyet raporu konuşmamda dile getirmiştim. Gö-

reve geldiğimizde en önemli hedeflerimizden biri belediyemizin hay-

vanlara yaklaşımı ve hayvan hakları ihlalleri konusundaki kötü
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sicilinin temizlenmesi idi. 21 ay içerisinde bunu çok büyük oranda ba-

şarmış bulunmaktayız. 

Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile vatandaşların

talepleri arasında bir denge sağlayan, yasaları ihlal etmeden ama va-

tandaşı da mağdur etmeden ince bir çizgide hizmet vermeye çalışan

belediyemiz hayvanlarla ilgili çalışmaları sayesinde bu kötü sicil te-

mize çıkarılmıştır. 2010 yılı boyunca belediyemize hayvanlarla ilgili

bin 771 adet şikayet gelmiştir. Toplam bin 304 hayvan tedavi edilmiş,

bin 147 kısırlaştırma ve 2 bin 374 adet aşılama yapılmıştır. 64 hayvan

ise rehabilite edildikten sonra sahiplendirilmiştir. Geçen yıl başlattı-

ğımız özellikle çocukları hayvanlar konusunda bilinçlendirmeye yö-

nelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. 

Geçen yıl olduğu gibi 2010 yılında da Ramazan ayında vatan-

daşlarımızın yoksul vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde

yerine getirebilmeleri için belediyemiz her türlü önlemi almıştır.  Sa-

rıyer’in 4 noktasında kurduğumuz çadırlarda günde 3 bin 500 vatan-

daşımıza iftar yemeği verilmiş, 10 bine yakın vatandaşımıza da erzak

yardımı yapılmıştır. Yine İstinye Tersane Alanı’nda düzenlenen etkin-

liklerde iki yüz binden fazla vatandaşımız Ramazan eğlencelerine ka-

tılmıştır. 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Nüfusunun büyük çoğunluğunun mülkiyet ve imar sorunun olan

konutlarda yaşadığı Sarıyer’de vatandaşlarımızın sorunlarına köklü

ve kalıcı çözümler getirmek üzere oluşturduğumuz Gecekondu ve

Sosyal Konutlar Müdürlüğü 2010 yılında faaliyetlerine başlamış ve

önemli çalışmalar yapmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan

bütün kamu parsellerinin güncel durumları tespit edilmiş, bu alanlarla

ilgili olarak ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mahalle bütü-

nünden parsellere kadar inilerek çalışmalar yapılmıştır. Gecekondu

alanı olarak sayılan bölgelerde yapılan sunumlar sonrasında katılım-

cıların görüşleri alınmakta ve bu konuda ayrıntılı çalıştay raporları

oluşturulmaktadır. Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu ve platfor-

mun akademisyenlerden oluşan danışman grubuyla birlikte, Sarı-

yer’de yaşam alanlarının hukuki güvenceye kavuşturulmasına

yönelik olarak yapılan çalıştay toplantılarında mülkiyet sorununun çö-

zümü yönünde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda In-

ternational Housing Studies (IHS), Rotterdam Üniversitesi ve Mimar

Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ortak çalış-

malar yapılmıştır. 10 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımıyla

örnek olarak alınan Pınar Mahallesi ile ilgili ortak bir çalışma raporu

hazırlanmıştır. Bu çalıştay raporlarında yer alan tespitleri ilgili bö-

lümde ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Hatta incelemekle kalmayıp bu ortak

sorunumuzun çözümü için çalışmalara destek verebilirsiniz. 

Mahalle halkı, mahalle dernekleri platformu ve üniversitelerin des-

tek verdiği bu çalışmalar sonucunda oluşacak ortak akıl bize ilçemiz-

deki mülkiyet ve imar sorununun çözümünde çok önemli bir kılavuz

oluşturacaktır. 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Sarıyer’de başlattığımız diğer bir ilk uygulama ise faaliyete geçir-

diğimiz Engelli Koordinasyon Merkezi’dir. Kent yaşamının planlan-

masının her aşamasında bugüne kadar ihmal edilen, bir türlü

hatırlanmayan engelli yurttaşlarımızı biz hatırladık. Engelli Koordi-

nasyon Merkezi, kurulmasının hemen ardından çalışmalarına hızla

başladı. 

Bir yandan ilçemizde Engelli Veri Tabanı oluşturulması çalışma-

ları devam ederken, bir yandan da fiziksel altyapının engelli erişile-

bilirliğine uygun hale getirilmesi için kapsamlı çalışmaları

yürütülmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüz ise gelen talepler doğrul-

tusunda engelli vatandaşlarımıza ilişkin düzenlemelere öncelik tanı-

maktadır. 

Engelli yurttaşlarımızla ilgili olarak tekerlekli ve akülü sandalye

dağıtmaktan öte ilk kez onlara aileleriyle birlikte 3 ayrı grup halinde

Kilyos Sosyal Tesislerimiz’de tatil olanağı sağladık. Engellilerimizle

ilgili çok ciddi çalışmaların altyapısı oluşturulmakta ve 2011 yılı içeri-

sinde çok önemli sonuçları alacağımıza eminim…

Değerli Meclis Üyeleri, 

Göreve geldiğimiz günden bugüne mali disiplini sağlamak ama-

cıyla keyfi, kuralsız ve savurgan belediyecilik anlayışına son vermek

amacıyla başlattığımız çalışmaları 2010 yılında da devam ettirdik. Bir

yandan belediye gelirlerinin artırılması için çalışmalar yaparken, bir

yandan da tasarruf amacıyla bütün satın alma ve ihalelerde kamu çı-

karını ön planda tuttuk. Bu sayede belediyemizin gelirlerini artırarak

hizmet ve faaliyetlerin aksamamasını, geçmişten bugüne biriken

borçların ödenmesini sağlamış olduk. Mali durumla ilgili bilgileri ay-

rıntılı olarak ilgili bölümde bulabilirsiniz.  

Göreve geldiğimizde emeğe, alın terine, örgütlenme ve sendikal

haklara saygılı olacağımızı dile getirmiştik. 2010 yılında da ekonomik

ve sosyal açıdan çalışma koşullarında iyileştirmeler yapan toplu söz-

leşmelere imza attık. 

Konuşmama sığdıramadığım diğer faaliyet ve hizmetlerin ayrın-

tıları Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır. 

Konuşmamın başında söylediğim gibi, 21 aydan beri hizmet an-

layışımızda hiçbir ayrım yapmadık, yapmayacağız. Her kesimden,

her görüşten, her inançtan, her yaştan, yoksul-zengin bütün insanla-

rımıza eşit ve adil davranmayı temel felsefe olarak benimsedik. 

Çağdaş, mutlu, sorunları çözülmüş bir Sarıyer’de yaşamak hem

bizlerin ama en çok da çocuklarımızın hakkı. 

Bu duygular içerisinde sizlere, verdiğiniz ve vereceğiniz destekler

için ve beni dinleme sabrı gösterdiğiniz teşekkür ediyorum.   

Saygılar sunuyorum…

İnş. Müh. Şükrü GENÇ

Sarıyer Belediye Başkanı  
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Başkan Yardımcısı

EROL AYDIN
Başkan Yardımcısı

ŞÜKRÜ GENÇ
Belediye Başkanı

B a ş k a n  Y a r d ı m c ı l a r ı

METİN KAVUK
Başkan Yardımcısı

SEÇKİN ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı

ŞİNASİ YALÇIN
Başkan Yardımcısı

RECEP YEL
Başkan Yardımcısı

SEVGİ ATALAY
Başkan Yardımcısı

HÜSEYİN COŞKUN
Başkan Yardımcısı
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MECLİS ÜYELERİ

H. Mehmet Bayraktar

CHP

Seçkin Özdemir

CHP

Hayati Kaptanoğlu

CHP

Ali Rıza Yılmaz

CHP

Gökhan Zeybek

CHP

Mehmet Oğuz Güney

CHP

Timur Göksoy

CHP

Seher Suaydın

CHP

Erol Aydın

CHP

Erdal Sarıgöl

CHP

Hüseyin Coşkun

CHP

Oktay Aydın

CHP

Seyit Ali Gürkan

CHP

Nasuh Aşantuğrul

CHP

Niyazi Tomba

CHP

Özgür Doğan

CHP

Ayşe Oya Tümer

CHP

Adnan Ayber

CHP

Muzaffer Abdaloğlu

CHP

Mustafa Tok

CHP

Ahmet Kuzpınar

CHP
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MECLİS ÜYELERİ

Ali Turan

AK Parti

Ayla Serpil Bağrıaçık

AK Parti

Halil Canarıkan

AK Parti

Cemil Özbalta

AK Parti

Osman Kabil

AK Parti

Yakup Güngör Mutlu

AK Parti

Hüseyin Coşkun

AK Parti

Serap Boz

AK Parti

Fuat Bay

AK Parti
Hamdi Akdağ

AK Parti

Kadir Onur Yılmazer

AK Parti

Meral Yalçınkaya

AK Parti

Mehmet Çakır

AK Parti

Oğuzkan  Yüksel

MHP

Abdullah Akkuş

MHP

Osman Güloğlu

MHP
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MAHALLE MUHTARLARI

Ahmet Özçelik

Bahçeköy Kemer

Erdoğan Kavraz

Bahçeköy Yeni Mahalle

Muhittin Atmaca

Bahçeköy Merkez

Ali Haydar Aslan

Baltalimanı

Nahide Gül Bayrak

Büyükdere

İbrahim Bektaş

Çayırbaşı

Nevzat Aktan

Cumhuriyet

Hüseyin Sarıuçak

Darüşşafaka

Ali Kaptan

Demirciköy

Metin Ateş

Derbent

Şakir Şahin

Emirgan

Osman Karaçam

Fatih Sultan Mehmet

Turan Öztürk

Ferahevler

Feridun Berber

Garipçe

Abdullah Gündoğdu

Gümüşdere

Mehmet Hançer

İstinye

Raşit Erbaş

Kazım Karabekir

Genco Çağlayan

Kireçburnu

Erol Kocaer

Kısırkaya

Ferda Yıldırım

Kocataş
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MAHALLE MUHTARLARI

Erdoğan Bezaroğlu

Kumkoy Kilyos

Mehmet Gümüş

Maden

Ayhan Yılmaz

Pınar

Hasan Kılıçöz

Poligon

Yusuf Yıldırım

PTT Evleri

Bekir Ekiz

Reşitpaşa

Şafak Kılıç

Rumelifeneri

Çetin Karayılan

Rumelihisarı

Cevdet Bayraktar

Rumelikavağı

Ömer Ahmet Akyüz

Sarıyer Merkez

Hasan Refet Üstün

Tarabya

Halil Özkaya

Uskumruköy

Engin Cevahiroğlu

Yeniköy

Ahmet Çınar

Yenimahalle

Semra Özkaya

Zekeriyaköy
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SARIYER BELEDİYESİ

1. GENEL BİLGİLER
A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2. İLÇENİN TANITIMI
A. SARIYER HAKKINDA
B. COĞRAFİ KONUM 
C. İKLİM
D. İDARİ DURUM
E. NÜFUS
F. SOSYO EKONOMİK YAŞAM
G. EĞİTİM
H. SAĞLIK
I. TURİZM

3. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
4. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
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MİSYON 
Sarıyer, denizi ve ormanlarından oluşan doğal güzellik-

leri ile dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’un göz be-
beğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir
yere sahip olan ilçemizde, görev, yetki ve sınırları kanunlarla
belirlenmiş Sarıyer Belediyesi’nin misyonu, çevreye ve in-
sana saygı anlayışını ilke edinmiş, sosyal, katılımcı ve şeffaf
yönetim özelliklerine sahip bir belediye olmaktır. 

VİZYON 
Şehircilik anlayışı ve sunduğu hizmetlerle yaşayanlarına

yüksek düzeyde  yaşam standardı  sağlamış;  tarihi  değer-
lerine,  kültürel  varlıklarına,  çevresine,  doğal  ve beşeri
kaynaklarına  en  üst  düzeyde  sahip  çıkmış;  erişilmiş  yük-
sek  düzeyli standartları  sürdürebilir  kılmaya  yönelik  tüm
tedbirleri almış modern bir belediye olmak.  

İLKELER 
Belediye faaliyetlerinde önce insan odaklılık, 

Yönetimde katılımcılık, 

Şeffaflık, 

Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik,

Hizmet sunumunda tarafsızlık, 

İşletmecilik kriterlerine uygun planlama ve denetleme, 

Hizmet ve yatırımlarda sürdürülebilirlik

Çevreye sevgiyle yaklaşım.

A. MİSYON, VİZYON ve İLKELER
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Belediye Kanunu”, belediyenin kuruluşunu, organlarını,
yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenleyen kanunudur. 

Türkiye‟de belediyeler, uzun yıllar 1930 yılında çıkarılan
1580  sayılı  kanuna  göre hizmet verdiler. Bilindiği gibi, 24
Aralık 2004  tarihinde yürürlüğe giren 5272  sayılı Belediye
Kanunu  Anayasa  Mahkemesi  tarafından  iptal  edilmiş  bu-
lunmaktadır. Bu kanunun yerine 02.07.2005 tarihinde 5393
sayılı Belediye Kanunu kabul edilmiştir. 5393  sayılı
Belediye  Kanunu,  bütün  belediyeleri  kapsayan  temel
Belediye  Kanunu niteliğine  sahip olup; Büyükşehir
Belediyeleri de  5216  sayılı Büyükşehir Belediyesi Ka-
nunu‟nda  yer  almayan  konularda  bu  kanuna  bağlı
olarak  faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

Kanunun üçünc maddesinde  belediye:  “Belde  sakin-
lerinin  mahallî  müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere  kurulan  ve  karar  organı  seçmenler tarafından seçil-
erek oluşturulan,  idarî  ve malî  özerkliğe  sahip  kamu  tüzel
kişisi” olarak tanımlanmaktadır.

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hüküm-
lere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: 

• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  her türlü faaliyet ve gir-
işimde bulunmak. 

• Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygu-
lamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

• Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetler ile ilgili  olarak  ka-
nunlarda  belirtilen  izin veya ruhsatı vermek. 

• Özel  kanunları  gereğince  belediyeye  ait  vergi,
resim,  harç,  katkı  ve  katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

• Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma
ve endüstri suyu sağlamak; atık  su  ve  yağmur  suyunun
uzaklaştırılmasını  sağlamak;  bunlar  için  gerekli tesisleri
kurmak,  kurdurmak,  işletmek  ve  işlettirmek;  kaynak  su-
larını  işletmek veya işlettirmek. 

• Toplu  taşıma  yapmak;  bu  amaçla  otobüs,  deniz  ve
su  ulaşım  araçları,  tünel, raylı  sistem  dâhil  her  türlü
toplu  taşıma  sistemlerini  kurmak,  kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek. 

• Katı  atıkların  toplanması,  taşınması,  ayrıştırılması,
geri  kazanımı,  ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili
bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.   36 

• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getir-
ilmesi amacıyla, belediye ve mücavir  alan  sınırları
içerisinde  taşınmaz  almak,  kamulaştırmak,  satmak, ki-
ralamak  veya  kiraya  vermek,  trampa  etmek,  tahsis
etmek,  bunlar  üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

• Borç almak, bağış kabul etmek… 
• Toptancı  ve  perakendeci  hâlleri,  otobüs  terminali,

fuar  alanı, mezbaha,  ilgili mevzuata  göre  yat  limanı  ve
iskele  kurmak,  kurdurmak,  işletmek,  işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

• Vergi,  resim  ve  harçlar  dışında  kalan  dava  konusu
uyuşmazlıkların  anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

• Gayrisıhhî  müesseseler  ile  umuma  açık  istirahat  ve
eğlence  yerlerini ruhsatlandırmak  ve  denetlemek.
(gayrisıhhî  müesseselerden  birinci  sınıf olanların  ruhsat-
landırılması  ve  denetlenmesi,  büyük  şehir  ve  il  merkez
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır) 

• Beldede  ekonomi  ve  ticaretin  geliştirilmesi  ve  kayıt
altına  alınması  amacıyla izinsiz  satış  yapan  seyyar
satıcıları  faaliyetten men  etmek,  izinsiz  satış  yapan sey-
yar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası
ödenmeyerek  iki gün içinde  geri  alınmayan  gıda mad-
delerini  gıda  bankalarına,  cezası  ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek… 

• Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda stan-
dartlar getirmek. 

• Gayrisıhhî  işyerlerini,  eğlence  yerlerini,  halk

B. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
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sağlığına  ve  çevreye  etkisi  olan diğer  işyerlerini  kentin
belirli  yerlerinde  toplamak;  hafriyat  toprağı  ve moloz
döküm  alanlarını;  sıvılaştırılmış  petrol  gazı  (LPG)  depo-
lama  sahalarını;  inşaat malzemeleri,  odun,  kömür  ve
hurda  depolama  alanları  ve  satış  yerlerini belirlemek;  bu
alan  ve  yerler  ile  taşımalarda  çevre  kirliliği  oluşmaması
için gereken tedbirleri almak.

• Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile  taksi  sayılarını, bilet ücret
ve  tarifelerini,  zaman ve güzergâhlarını belirlemek;  durak
yerleri  ile  karayolu,  yol,  cadde,  sokak, meydan  ve  ben-
zeri yerler  üzerinde  araç park  yerlerini  tespit  etmek  ve
işletmek,  işlettirmek  veya kiraya  vermek;  kanunların
belediyelere  verdiği  trafik  düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.

• Meclis  kararıyla;  turizm,  sağlık,  sanayi  ve  ticaret
yatırımlarının  ve  eğitim kurumlarının  su,  termal  su, kanal-
izasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalış-
malarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak yapabilir  veya  yaptırabilir,  bunun
karşılığında  yapılan  tesislere  ortak  olabilir; sağlık,  eğitim,
sosyal  hizmet  ve  turizmi  geliştirecek  projelere  İçişleri
Bakanlığının  onayı  ile  ücretsiz  veya  düşük  bir  bedelle

amacı  dışında kullanılmamak  kaydıyla  arsa  tahsis  ede-
bilir.  (İl  sınırları  içinde  Büyükşehir belediyeleri, belediye
ve mücavir alan  sınırları  içinde  il belediyeleri  ile nüfusu
10.000'i geçen belediyeler) 

Belediye,  belde  sakinlerinin  belediye  hizmetleriyle  ilgili
görüş  ve  düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına
karşı suç işlemiş sayılır.  

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği
gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu  hizmetlerinde  fiilen  kul-
lanılan malları  ile  belediye  tarafından  tahsil  edilen vergi,
resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Belediye Yasası’nın 14 ve 15. maddelerinde belirtilen
belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının kapsamı,
belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak belediye meclisinin
kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilecektir. 

Yasa gereğince bir belediye, mahallî müşterek nitelikte
olmak şartıyla; 

1. İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;
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2. Coğrafî ve kent bilgi sistemleri;  
3. Çevre ve çevre sağlığı,  
4. Temizlik ve katı atık; 
5. Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;  
6. Şehir içi trafik;  
7. Defin ve mezarlıklar; 
8.  Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;  
9. Konut;    
10. Kültür ve sanat,  turizm  ve  tanıtım,  gençlik  ve  spor;

sosyal  hizmet  ve  yardım, nikâh,  
11.  Meslek ve beceri kazandırma;  
12.  Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar

veya yaptırır.  
13.  Büyükşehir  belediyeleri  ile  nüfusu  50.000'i  geçen

belediyeler,  kadınlar  ve çocuklar için koruma evleri açar.
14.  Okul öncesi eğitim kurumları açabilir
15.  Devlete ait  her  derecedeki  okul  binalarının  inşaatı

ile  bakım  ve  onarımını yapabilir  veya  yaptırabilir,  her
türlü  araç,  gereç  ve  malzeme  ihtiyaçlarını karşılayabilir

16.  Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;  
17.  Kültür  ve  tabiat  varlıkları  ile  tarihî  dokunun  ve

kent  tarihi  bakımından  önem taşıyan mekânların ve işlev-
lerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa edebilir.  

18.  Gerektiğinde,  öğrencilere,  amatör  spor  kulüplerine
malzeme  verir  ve  gerekli desteği  sağlar,  her  türlü  amatör
spor  karşılaşmaları  düzenler,  yurt  içi  ve  yurt dışı müs-
abakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcu-
lara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.  

19. Gıda Bankacılığı yapabilir. 
20. Belediye,  kanunlarla  başka  bir  kamu  kurum  ve

kuruluşuna  verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer
görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır 

Sayılan  bu  hizmetlerin  yerine  getirilmesindeki  öncelik
sırası,  belediyenin  mâli durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenecektir. 

Ayrıca belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yer-
lerde ve en uygun yöntemlerle sunulacak,  hizmet
sunumunda  özürlü,  yaşlı,  düşkün  ve  dar  gelirlilerin  du-
rumuna uygun yöntemler uygulanır.                                               

“Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ..." bölümü  ile
"Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna
verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve
hizmetleri de yapar veya yaptırır."   Bu fıkralar için,
22.09.2005 tarihinde, Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya

aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulan-
maları halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız
durum ve zararların doğabileceği gözetilerek esas hakkında
karar verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulması kararı
vermiş bulunmaktadır.  

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte
77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da
önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;  

• Sağlık,  
• Eğitim,  
• Spor,  
• Çevre,  
• Sosyal hizmet ve yardım,  
• Kütüphane,  
• Park,  
• Trafik,  
• Ve kültür hizmetleriyle,  
• Yaşlılara, kadın ve çocuklara,  
• Özürlülere, yoksul ve düşkünlere, yönelik hizmetleri

yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla
gönüllü kişilerin katılımına  yönelik  programlar  uygulaya-
bilecektir.    Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına  ilişkin
usul  ve  esaslar  bilahare  İçişleri  Bakanlığı  tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.  

Belediye Yasası’nın 53. maddesi gereğince belediyeler
acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler.  

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların  zararlarını  azaltmak
amacıyla  beldenin  özelliklerini  de  dikkate  alarak gerekli
afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı
hazırlayacaktır. 

Acil  durum  plânlarının  hazırlanmasında  varsa  il
ölçeğindeki  diğer  acil  durum plânlarıyla da koordinasyon
sağlanması ve  ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek
teşekkülleriyle  üniversitelerin  ve  diğer  mahallî  idarelerin
görüşlerinin  alınması gereklidir.    Plânlar  doğrultusunda
halkın  eğitimi  için  gerekli  önlemler  alınarak sayılan
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabile-
cektir.   

Belediyeler,  kendi  belediye  sınırları  dışında  yangın
ve  doğal  afetler  meydana gelmesi  durumunda,  bu  böl-
gelere  gerekli  yardım  ve  destek  sağlamakta  serbest ko-
numa getirilmiştir. 
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C. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Temel politika etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı
ile kamu hizmetinin yürütülmesidir. Geçmişte tam olarak ku-
rulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirmek
ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile
desteklenerek, hesap verebilirliğe zemin oluşturmaktır.

Sarıyer Belediyesi’nin gerek kurumsal yapısı gerekse
personel yapısı itibariyle çağdaş projeler üretebilecek,
dünya standartlarında bir belediye olabilmesi için KURUM-
SAL YAPILANMA,

Vatandaşın  kent  yaşantısının  çağdaş  kent  normlarına
ulaştırılması  için  gerekli altyapı ve üstyapı yatırımların ku-
rumlar arası işbirliği ile tamamlanması büyük önem göster-
mektedir. Ayrıca, gerek vatandaşın daha rahat bir şekilde
kent yaşamı içinde yer  alması  gerekse  yeni  istihdam
olanaklarının  yaratılması  bakımından  ilçedeki ulaşım
olanakları  çeşitlendirilmeli  ve  trafik  ve  otopark  sorunları
çözülerek  turizm canlandırılması,

Sarıyer’in  sosyal  yapısını  geliştirici  projelerin  gerçek-
leştirilmesi  sağlanmalı  ve kentlilik  bilincinin  oluşturulması
amacıyla  vatandaşların  bu  projelerle  kaynaşması sağla-

mak, ilçede yaşayanların sosyal ihtiyaçlarına yönelik
çözümler üretebilmek için KENT YAŞAMI VE SOSYAL
DENGE, 

Doğal  güzellikler ve  içme  suyu  kaynakları  bakımında
İstanbul‟un  en  zengin ilçelerinden biri olan Sarıyer’in bu
güzelliklerden etkin bir şekilde faydalanılmasını sağlamak
ve ilçenin  doğal  kaynakları  korunarak  geliştirilmelisi ve
sonraki  nesillere miras  olarak aktarılması için  ÇEVRE VE
EKOLOJİK DENGE, 

İlçenin  hızlı  bir  şekilde  büyümesi,  bir  takım  kentsel
sorunları  da  beraberinde getirmiş,  hızlı göç plansız şe-
hirleşme ve gecekondulaşmaya neden olmuştur. İstan-
bul’un gerek mekân gerekse stratejik açıdan en önemli ve
cazibeli ilçelerinden biri  olan  Sarıyer'in  bu  sorunlardan
süratle  arındırılması  gerekmektedir.  

Sarıyer'in altyapı  ve  üstyapı  sorunlarının  çözülmesi,
geleceğe  yönelik  master  planların hazırlanması, gecekon-
dulaşmanın önlenmesi ve şehrin planlı gelişiminin sağlan-
ması amacıyla  tarihi  yapılar  ve  sit  alanları  korunmak
suretiyle  konut  projelerine  hız verilmesi için KENTLEŞME
VE YERİNDE DÖNÜŞÜM 
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2. İLÇENİN TANITIMI
A. Sarıyer Hakkında
Sarıyer, İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında yer alan

151 km2’lik alan üzerinde kurulmuş ve 8.11 hektarı mücavir
alan olan bir yerleşim bölgesidir. 

İlçenin bugün Sarıyer olan ismi sırasıyla; Simas’tan
Skletrinas’a, daha sonra Mezarburnu (Mesarburnu), Al-
tınyer, Sarıyar ve son olarak da Sarıyer olmuştur.  Sarıyer’in
ilk ismi Simas’ın, anlamı  “Kutsal Ana” olarak bilinmekte
ancak bazı kaynaklarda “Kutlu/Güzel Akarsu” veya
“Kutlu/Güzel Su”  olarak da geçmektedir. 

İlçenin ismine ilişkin başlıca iki rivayet vardır: İlk rivayete
göre, ilçede yıllarca altın ve bakır madeni  çıkarıldığı için
bugünkü Maden Mahallesi ile Şifa Suyu arasında sarı
renkte yarlar oluştu. O nedenle ilçenin ismi önce Sarıya
oldu, sonra da Sarıyer’e dönüştü. Bir diğer rivayet ise
Sarıyer isminin aynı semtte yatan “Sarıbaba” isimli bir
şahıstan geldiğidir.

Eski çağlarda boş arazi ve tepelerden ibaret olan
Sarıyer, gerek Antik  Çağ’da gerekse Bizans döneminde
belli başlı yerleşim merkezleri arasında değildi. Bizans İm-
patorluğu döneminde kıyı kesimlerinde çok az yerleşim
alanı vardı. Bunlar özellikle kıyılardaki koylarda bulunan
bazı ayazma, kilise, eski liman, sarnıç ve eski kaleler
çevresindeki birkaç hanelik küçük kırsal yerleşmelerden
oluşuyordu. Burada yaşayanlar geçimlerini genellikle
balıkçılıktan sağlıyorlardı.

İstanbul’un 1453 yılında Osmanlı İmpatorluğu tarafından
fethinden sonra Anadolu’dan ve Adalar’dan getirilen göç-
menlerin yerleştirilmesiyle Sarıyer’de iskan başladı.  Os-
manlı döneminde devletin ileri gelenleri tarafından bölgeye
birçok çeşme, av köşkü, konak ve sahilhane adı verilen yalı
yaptırıldı.

Boğaz kıyısındaki küçük köylerin gelişmeye başlaması
16. ve 17. yy'lara rastlamaktadır. Bu dönemde Sarıyer,
Yeniköy ve Rumeli Hisarı gelişmiş birer köy haline geldi. 18.
yy'a gelindiğinde saraya yakın bazı kişilere ait yalılar bu
kıyıda belirmeye başladı. Padişah izniyle bazı gayrimüslim
ailelerin bu köylere yerleşmeleri de aynı yüzyıla rastlar. 19.
yy'ın başlarında şayak ve fes boyama sanatını öğretmeleri
için Trakya'dan bazı köylüler İstanbul'a getirildi ve Baltali-
manı ile Emirgan arasına yerleştirildi. Bu köylülerin yerleştir-
ildiği Baltalimanı ile Emirgan arasındaki alan Boyacıköy
olarak adlandırıldı.

Sarıyer’in Boğaz kıyısındaki semtleri, 1960’lı yıllara

kadar, daha çok yaz aylarında kalabalıklaşan sayfiye yeri
niteliği taşıyordu. Özelikle yolların yapılması ve sahil yolu-
nun genişletilmesinden sonra boş alanlar yerleşime açıldı.
Bu nedenle bugünkü yerleşim olgusunun temeli de atılmış
oldu: Kıyı kesimlerinde ve kıyı yakınlarında üst düzey gelir
gruplarına ait yalılar ve köşkler, sırt biçiminde uzanan tepel-
erde ise gecekondular.

B. Coğrafi Konum
İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasının kuzeyinde yer alan

Sarıyer, kuzeyde Karadeniz, batıda Eyüp, güneyde Beşik-
taş ve Şişli ilçeleri ile komşudur. İlçe Çatalca Yarımadası’nın
en doğu kesiminde yer alan sırtın, bir yandan İstanbul
Boğazı’na, öbür yandan da kuzeyde Karadeniz’e doğru
alçalan bölümlerden oluşmaktadır.

Karadeniz’e ve İstanbul Boğazı’na kıyıları olan Sarıy-
er’de yerleşim sahil boyunca uzanmaktadır. Sahil sınırı
Aşiyan’dan başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar devam et-
mektedir. Sarıyer merkez olmasına rağmen Boğaz’da
Rumelihisarı’ndan başlayan sınır boyunca dizilen Emirgan,
İstinye, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere önemli semtler arasın-
dadır.

İlçenin Karadeniz’e bakan sahilleri dik yamaçlı ve or-
manlık olmakla birlikte plaja elverişli kumsalları da bulun-
maktadır. Karadeniz kıyısı, Kumköy’ün doğusunda oldukça
girintili çıkıntılı, batısında ise düzdür. Koylar daha çok dere
ağızlarındadır.

Mücavir alanda, Karadeniz kıyısında Kilyos (Kumköy),
Kısırkaya, iç kesimlerde Gümüşdere, Uskumruköy, Zek-
eriyaköy, Demirciköy ve Bahçeköy bulunmaktadır. Boğaz
girişinde ise Rumelifeneri, öngörünümde ise Garipçe Köyü
yer almaktadır.

C. İklim
İstanbul gibi, Sarıyer’in de bütününü belli bir iklim tipi

içinde değerlendirmek çok zordur. İlçemiz coğrafi konumu
ve fiziki özellikleri nedeniyle aynı enlemdeki birçok yerleşim-
den farklı özellikler taşımaktadır. 

Boğaziçi, Ak Sahil şeridinde mevsimine göre değişen an-
tisiklon ve siklon hava akımları bölgeye kuru ve durağan
hava şartları, depresyonlar ise bol yağış getirmektedir.
Bölge kış mevsiminde bol yağış alırken, yaz aylarında ise
rüzgarlar sabit, yağışlar azdır.İlçemiz sınırları içerisindeki
ortalama sıcaklık +20 derece,  ölçülebilen en yüksek sıcak-
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Yıllara Göre Nüfus

1940 32,515 1975 85,262

1945 29,984 1980 117,659

1950 32,114 1985 147,503

1955 40,012 1990 171,872

1960 48,990 1997 229,600

1965 52,445 2000 242,543

1970 67,902

lık ise +40 derecedir. Yılda ortalama 727 kg yağmurun
düştüğü ilçemizde, kışın kar 10-12 gün yerde kalmaktadır. 

D. İdari Durum
Sarıyer 1930 yılına kadar Beyoğlu ilçesi ile Çatalca Vi-

layeti sınırları içerisindeydi. Cumhuriyet döneminde
bugünkü Sarıyer sınırları dahilindeki yerleşimler, gelişimi
donmuş köyler biçimindeydi. Kırsal alandaki köyler Kilyos
Nahiyesi’ne, Kilyos ise Çatalca Vilayeti’ne; Boğaz kıyısın-
daki kesimi ise Beyoğlu ilçesine bağlıydı.

1930 yılında yapılan yönetsel düzenleme ile bugünkü
Sarıyer ilçesi kuruldu. İlçede ilk belediye seçimi 1984 yılında
yapıldı. 1990'larda belediye olan Bahçeköy Beldesi 2008
yılında fesh edilerek mahalleye dönüştürüldü.

Sarıyer, bir ilçe belediyesi, 27 mahalle ve 8 köyden oluş-
maktadır. Köyler: Kumköy (Kilyos), Demirciköy, Garipçe,
Gümüşdere, Zekeriyaköy, Kısırkaya, Rumelifeneri ve
Uskumruköy. 

E. Nüfus
En son 2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre Sarı-

yer’in nüfusu 276,407'dir. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'u
(28,774) köylerde yaşamaktadır. Ancak, ilçenin nüfusu
bugün 400.000’e yaklaşmıştır. Yıllık nüfus artış hızı İstanbul
ortalamasının altındadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2008 yılı verilerine göre,
Sarıyer’de toplam nüfusun 252,986’sı ilçe merkezinde, 24,
386’sı ise köylerde yaşamaktadır.  

F. Sosyo-Ekonomik Yaşam
Sarıyer ilçesi yıllarca bir sayfiye semti olarak algı-

landığından ilçe ekonomisinde sanayi hiçbir zaman önemli
yer tutmamıştır. 

Geçmiş yıllarda ilçede kibrit, kablo ve vinç fabrikaları ile
İstinye'de tersane kurulmuştur. Ancak, fabrikalar başka böl-
gelere taşınmış, tersane ise kaldırılmıştır. Bu nedenle
ekonomik olarak faal olan nüfusu oluşturan kesim, daha çok
ilçe dışında çalışmaktadır. İlçenin en canlı ekonomik etkinlik
alanını hizmet işkolu oluşturmaktadır. Kıyı boyunca hizmet

veren başta balıkçı restoranları olmak üzere lokanta, bar
gibi işyerleri büyük ilgi çekmektedir. 

G. Eğitim
Sarıyer bir eğitim ilçesi olma yolunda önemli bir potan-

siyele sahiptir.  İlçemizde 209 yılı itibariyle 47 okul öncesi,
50 ilköğretim ile 31 lise ve dengi eğitim kurumu bulunmak-
tadır.

2008 yılı verilerine göre, ilçemizde 6 yaş üzerinde
okuma-yazma bilen sayısı 216.951 kişidir. Bunun
105,946’sını kadın, 111,005’ini ise erkek nüfus oluşturmak-
tadır.

İlçemizde 6.602’si kadın, 1.291’i erkek olmak üzere
toplam 7.893 kişi ise okuma yazma bilmemektedir. 

H. Sağlık
Sarıyer, ormanı, denizi ve İstanbul’un merkezlerine

oranla temiz havasıyla sağlık turizmi açısından son derece
uygun bir coğrafyaya sahiptir. İlçe sınırları içerisinde 4 has-
tane (İstinye Devlet Hastanesi, Acıbadem Maslak Has-
tanesi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, İsmail Akgün Devlet Hastanesi), 23
sağlık ocağı, 99 eczane ve 7 poliklinik bulunmaktadır. 

İ. Turizm
Sarıyer, her tür turizm açısından son derece uygun

potansiyele sahip bir ilçedir. Doğal, tarihi ve kültürel değer-
lerinin yanı sıra deniz turizmi açısından da İstanbul’un en
önemli ilçeleri arasındadır.  Sarıyer, çok eski bir yerleşim
bölgesi olması nedeniyle Bizans ve Osmanlılardan kalma
çok önemli tarihi eserlere sahiptir. İlçe tarihi yapıları, cami-
leri, kiliseleri, ayazmaları, tekkeleri, çeşmeleri, su bentleri,
surları ve kaleleri, türbeleri, sarayları, köşkleri ve yalıları ile
çok değerli bir tarihi mirası barındırmaktadır. 

Sarıyer ilçesi çok uzun yıllar kıyılarındaki plajlarıyla bil-
inmekteydi. Bugün, İstanbul Boğazı kıyısındaki plajlardan
yalnızca Altınkum ve Tarabya faaliyettedir. Deniz kirliliğinin
artması nedeniyle Boğaz kıyısındaki plajlar kapanırken,
bugün Karadeniz kıyısı turistik bir cazibe merkezi haline
gelmiştir. Kilyos başta olmak üzere Karadeniz’deki kumsal-
lar özellikle yerli turistin yoğun ilgisini çekmektedir.

Sarıyer’in en önemli özelliklerinden biri de Boğaz sahili
boyunca dizilen barlar, balık lokantaları, restoranlar, otel,
motel ve diğer eğlence mekanlarıdır. Bu açıdan da önemli
bir çekim merkezi olan Sarıyer, gelişime açık bir özellikler
taşımaktadır.

Turizm açısından önemli bir potansiyel de ormanlar oluş-
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turmaktadır. Belgrad Ormanı, gezi yolları, kır gazinoları ile
özellikle hafta sonları halkın ilgisini çekmektedir.

J. Tarihi ve Turistik Yerler
Sarıyer‟in çok eski bir yerleşim bölgesi olması nedeniyle,

tarihi yapıları, çeşmeleri, camileri,  hamamları ve doğal
zenginlikleriyle turizmi çeken bir yapıdadır. İstanbul‟un bir
nevi akciğerleri olan doğası, ormanları, denizi  ile 
Sarıyer’de, çevre ilçelerden  mesire  ve  piknik  yerlerine
gelen  insanlarla  iç  turizm  hareketliliği yaşanmaktadır.
Özellikle  kıyı  kesiminde  otel, motel,  lokanta  ve  barlar
yıl  boyunca  İstanbulluların ilgisini çeker.

Belgrad  Ormanı’nda  yer  alan  orman  içi  dinlenme
yerlerindeki  gezi  yolları,  piknik alanları, kır gazinoları, özel-
likle hafta sonlarında halkın ilgisini çeker.  

Sarıyer  tarihi  eser  bakımından  oldukça  zengin  bir
bölgedir.  Bizans’tan  önceki döneme  ait  tarihi  kalıntılardan
Osmanlıya  ve  bugüne  kadar  pek  çok  çeşitli  tarihi miras
kalmıştır.  Bizans’tan  kalma,   Yeni  Mahallede  bir  mezar,
Baltalimanı‟nda  bir  su  sarnıcı, Bahçeköy’de  su  kemerleri

Büyükdere’de  kiliseler,  Rumeli  Feneri’nde manastır  ve
Ayazma harabeleri bulunmaktadır.  

Osmanlılar  ise  bölgeye  kendi  kültür  ve  geleneklerinin
damgasını  vurmuş,  dini  ve siyasi eserler bırakmışlardır.
Bunlar Boğazın karakterini etkileyen temel yapılardır. 

Başlıca Cami, Çeşme ve Hamamlar; Ali Kethüda
Camisi, Ali Paşa Camisi, Cerrah Mahmut  Efendi  Camisi,
Emirgan  Cami,  Ali  Pertev  Cami,  İskele  Cami,  Büyükdere
Kethüda  Cami,  Baltalimanı  Camisi,  Kireçburnu  Camisi,
Osman  Reis  Camisi, Reşitpaşa  Camisi,  Sarıyer  Hamamı,
Büyükdere  Hamamı,  Emirgan  Hamamı,  İstinye Hamamı,
Rumelihisarı  Hamamı,  Rumeli  Kavağı  Hamamı,  Tarabya
Hamamı  ve Yeniköy  Hamamı,  Eski  Zaptiye  Karakolu,
Mihrişah  Valide  Sultan  Çeşmesi,  İstinye Çeşmesi,  Sultan
I.  Abdülhamid  Çeşmesi,  Rizeli  Hacı  Bayram  Kaptan
Çeşmesi,  Mahmut Çeşmesi, Reşitpaşa Çeşmesi, Ermeni
Çeşmesi ve İshak Ağa Çeşmesi‟dir.   Ayrıca, Pania Ayaz-
ması Ayia Kiriaki Ayazması, Ayia Paraskevi Ayazması, Ayia
Trias Rum Ortodoks Kilisesi  Durmuş Dede Tekkesi, Nafi
Baba Tekkesi, Santukhd Kilisesi bulunmaktadır.  
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Sarıyer’de bulunan tarihi eserler
Telli  Baba  Türbesi:  Telli  Baba  Türbesi  İlçemiz

Rumeli  Kavağı  girişinde bulunmaktadır. Bugün Telli Baba
diye bilinen ziyaretgâh yerinde yatan bir gelindir. 

Eskiden beri ermişler hep eril olarak düşünüldüğünden
“Telli Gelin” yerine “Telli Baba” adı yakıştırılmıştır.  

Sarıyer  İskelesi:  Sarıyer  İskelesi  Boğaziçi‟nin  Rumeli
yakasının  halen  kullanımda olan  tek  tük  iskelelerinden
biridir.  İlk  yapılış  tarihi  bakımından  en  eski  iskele bi-
nalarındandır. Dar  kenarı denize bakan dikdörtgen planlı
bu  iskele,  kırma  çatısı altında,  bekleme  salonu, memur,
çımacı  odaları  ve  gişeyi  toplamaktadır.  Sarıyer
İskelesi‟nin denize doğru 10 m uzayan ahşap yanaşma yeri,
13 m genişliktedir.  Sultaniye  Sarayı  (Tarabya  Kasrı):
Kasır  Ü.  Mahmud  döneminde  Yunan  işgali sırasında
ihtiyati tedbir olarak alınmıştır. Alındıktan sonra onarılmış ve
kullanılmaya başlanmıştır.  Ü.  Mahmud  1828–1829  yıl-
larındaki  Rus  Harbi‟nde  Tarabya  Kasrı‟nı ikamet olarak,
buraya çok yakın Kalender Kasrı‟nı da karargah olarak kul-
lanmıştır. 

Sultan Abdülaziz döneminde, şehzade Abdülhamid
uhdesindeyken yerine kagir kasır yapılmak  maksadıyla
yıkılmış  fakat  yerine  yenisi  inşa  edilmemiştir.  İlerleyen
zamanlarda  tahta  çıkan Abdülhamid Almanya  ile  olan  il-
işkilerin  geliştiği dönemde kasrın  yıkıntı  şeklindeki
arazisini, Alman  sefaretine hediye olarak  vermiştir.  Şimdi
kasrın yerinde Alman sefaretinin yazlıkları bulunmaktadır.  

Huber Köşkü: Köşk 19. Yüzyılın sonlarına doğru inşa
edilmiştir. Osmanlı Devleti‟ne silah  satan  bir  firmanın  tem-
silcisi  olan  Huber‟e  aittir.  Köşk  defalarca  el değiştirmiştir.
En  son  köşkü  bir  turizm  şirketi  satın  almış,  Anıtlar  Ku-
rulu‟nun herhangi  bir  yapı  yapılmasına  izin  vermemesi
üzerine  hiçbir  şey  yapılamadan kalmıştır.  Bundan  sonra
da  1985  yılında  Cumhurbaşkanlığı  Köşkü  olması  için
çalışmalar  başlatılmıştır.  Yalıya  uzaktan  bakıldığında  Çin,
Arap,  Acem,  Osmanlı, 

İtalyan, Fransız, İngiliz gibi pek çok mimari üsluptan etk-
ilendiği görülmektedir.  Said  Halim  Paşa  Yalısı:  19.
yüzyılın  son  çeyreğinde  Petraki  Adamantini  adlı  bir mi-
mara yaptırıldığı bilinmektedir.  

1968  yılında  Sait Halim  Paşa  Yalısı,  Turizm
Bankası‟na  satılmıştır.  Turizm  Bankası tarafından  restore

edilmiştir.  Yalının  bahçesi  yaz  aylarında  restoran  olarak
kullanılmaktadır.  Yalının  bir  bölümü  müze  olarak  düzen-
lenmiştir.  1995  yılında büyük  bir  yangın  geçirmiş,  Vakıflar
Genel  Müdürlüğü  tarafından  onarılarak, Başbakanlığa
bağlı bir eser olarak kullanıma kazandırılmıştır.  

Avusturya  Elçiliği  Yazlığı:  Osmanlı-  Avusturya
dostluğunun  bir  nişanesi  olarak Abdülhamid  tarafından
Avusturya-Macaristan  İmparatoru  Ü.  Franz  Joseph‟e,
1898‟de  hediye  edilmiştir.  Elçilik binası cephesi denize
dönük, görkemli  bir  saray binası ve buna ek bir de
müştemilat yapılarından oluşmaktadır. Ana yapı üç katlıdır
ve zemin katının altında ise nispeten daha küçük  bir  de
bodrum  katı mevcuttur. Yeniköy‟de bulunan Avusturya Elçil-
iği  yazlığı bugün Avusturya Konsolosluğu  olarak kullanıl-
maktadır.  

Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi: Mihrişah Valide Sul-
tan Çeşmesi, Yeniköy‟de deniz kenarındaki parkta yer al-
maktadır. Çeşme 1805 yılında ÜI. Selim‟in annesi Mihrişah
Sultan tarafından yaptırılmıştır.  Neslişah  Sultan Camii:
Sultan Ü.Beyazid‟in  torunu Neslişah Hanım  Sultan Gazi
Ali Paşa‟nın  yaptırdığı  hamamın  karşısında  cami,  mek-
tep,  çeşme,  şadırvan,  kuyu  ve hareden  oluşan  küçük
bir  külliye  inşa  ettirmişti.  İstanbul‟da  tek  örnek  olarak
karşımıza çıkan, Neslişah Sultan Cami‟nin bir özelliği de,
cami haziresinde gömülü olanların sadece kadın olmasıdır.
Boğaziçinde yapılan ilk külliye olması bakımından hem
semt, hem de İstanbul tarihi açısından önem taşır.  

Atlı Köşk-(Sabancı Üniversitesi  Sakıp  Sabancı
Müzesi): Uzun  yıllar Yusuf Ağa  ve ailesinin kaldığı köşk,
1951‟ de Hacı Ömer Sabancı  tarafından  satın alınır. On
beş yıl  yazlık  olarak,  daha  sonra  sürekli  kullanılan  bu
köşk  2002  yılında  Sabancı Üniversitesine bağlı Sakıp Sa-
bancı Müzesi olarak hizmete açılmıştır.  

Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi: Baltalimanı eski sahil  sarayında
faaliyet  gösteren  Sağlık  ve  Sosyal  Yardım  Bakanlığı‟na
bağlı  bir hastanedir.  Mustafa  Reşid  Paşa  tarafından  yap-
tırılan  bu  konakta  çeşitli  kemik hastalıkları tedavi edilmek-
teydi. 

Günümüzde sarayın harem dairesi “Metin Sabancı
Kemik  Hastalıkları  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi”,  se-
lamlık  dairesi  “İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri” olarak
kullanılmaktadır.  
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STRATEJİK ALAN 1: 
KURUMSAL YAPILANMA
1.1. STRATEJİK AMAÇ

Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçeve-
sinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılan-
ması
1.1.1. STRATEJİK HEDEF

İdari yapının kurum ihtiyaçları gözetilerek yeniden or-
ganize edilmesi
1.1.2. STRATEJİK HEDEF

Kurumda norm kadro yönetmeliğinin uygulanması
1.1.3. STRATEJİK HEDEF

Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağ-
layarak hizmetlerde verimliliği artırmak
1.1.4. STRATEJİK HEDEF

Personelin motivasyon ve verimliliğinin artırılması mak-
sadıyla kişisel gelişime yönelik seminerler düzenlen-
mesi
1.1.5. STRATEJİK HEDEF

Zabıta biriminin görev ve sorumlulukları etkin biçimde
yerine getirebilmesi için hizmet alım ihalesinin yapıl-
ması 
1.1.6. STRATEJİK HEDEF

Dağınık yapıda hizmet veren belediye birimlerinin tek
bir hizmet binasında toplanması
1.1.7. STRATEJİK HEDEF

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde araç ve akarya-
kıt ihtiyacının karşılanması
1.1.8. STRATEJİK HEDEF

Belediyeye ait hizmet binalarının güçlendirme, bakım
ve onarım hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması
1.1.9. STRATEJİK HEDEF

İç ve dış haberleşme imkanlarının arttırılması ve yeni
teknolojilerin adaptasyonu
1.1.10.STRATEJİK HEDEF

Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için
vezne sayısının artırılması, mobil vezne oluşturulması
1.1.11.STRATEJİK HEDEF

Alt yapı hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi için teknik personel hizmet alımı 

1.1.12. STRATEJİK HEDEF

Hukuki ihtilaflarının asgari düzeyde tutulması için ge-
rekli tedbirleri alma
1.1.13. STRATEJİK HEDEF

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi”nin kurulması ve
AB üyesi ülkelerin belediyeleri ile ortak projeler üretil-
mesi 
1.1.14. STRATEJİK HEDEF

Mevcut kaynakla daha fazla hizmet üretebilmek için
faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması      

1.2.  STRATEJİK AMAÇ

1.3. Kurumun hizmet kalitesinin ve hareket kabiliyetinin
arttırılması amacıyla teknolojik altyapının geliştirilmesi 
1.2.1. STRATEJİK HEDEF

Belediye network sisteminin kontrolü, sürekliliğinin sağ-
lanması ve teknolojik gelişmelerin sisteme adaptas-
yonu 
1.2.2. STRATEJİK HEDEF

Kurum veri tabanının genişletilmesi ve otomasyon sis-
teminin geliştirilmesi 
1.2.3. STRATEJİK HEDEF

Otomasyon sisteminin geliştirilmesi amacıyla kurum içi
iş süreçlerinin tanımlayan işlem yönergesi hazırlanması  
1.2.4. STRATEJİK HEDEF

Kurum içi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleşti-
rilmesi 
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1.2.5. STRATEJİK HEDEF

Elektronik evrak arşiv sisteminin geliştirilmesi 
1.2.6. STRATEJİK HEDEF

Belediye bilgi güvenlik sisteminin geliştirilmesi 
1.4. STRATEJİK AMAÇ 

Vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylıkla ye-
rine getirebilmelerini temin etmek üzere e-devlet uygu-
lamalarının yaygınlaştırılması 
1.3.1. STRATEJİK HEDEF

Vatandaşların belediye ile olan iletişim imkânlarının art-
tırılması ve hızlandırılması
1.3.2. STRATEJİK HEDEF

İşyeri ve imar ruhsat işlemlerinin internet üzerinden ya-
pılmasının sağlanması 
1.3.3. STRATEJİK HEDEF

Elektronik imar arşiv sisteminin oluşturulması ve vatan-
daşın imar bilgilerine elektronik erişiminin sağlanması 
1.3.4. STRATEJİK HEDEF

İmar planları ile parsel bazında imar durum bilgilerinin
internet ortamında vatandaşların erişimine açılması 

1.4. STRATEJİK AMAÇ

Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak va-
tandaşın kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygu-
lamalar geliştirmek 
1.4.1. STRATEJİK HEDEF 

Gençlik Meclisi’nin kurulması ve çalışmaların yürütül-
mesi 
1.4.2. STRATEJİK HEDEF

Sivil toplum kuruluşları ile iletişimin geliştirilmesi; karar-
lara katılımlarının sağlanması 
1.4.3. STRATEJİK HEDEF

Kent Konseyi ile iletişimin iyileştirilmesi ve sekreterya
hizmetlerinin yürütülmesi 

1.5.STRATEJİK AMAÇ

İlçe isminin ve belediye hizmetlerinin tanıtılmasına iliş-
kin faaliyetler 
1.5.1.STRATEJİK HEDEF

İlçemizin ve belediyemizin ulusal ve uluslararası plat-
formda tanıtımının yapılması
1.5.2. STRATEJİK HEDEF

Medya takibinin yapılması işinin gerektiğinde hizmet

alımı yapılmak üzere gerçekleştirilmesi 
1.5.3. STRATEJİK HEDEF

Eksik ve yeni açılan sokaklara isim verilmesi, tabelala-
rın yenilenmesi ve güncel kent rehberinin hazırlanması 
1.5.4. STRATEJİK HEDEF

Tanıtım programlarının düzenlenmesi 

STRATEJİK ALAN 2: MALİ YAPI
2.1.STRATEJİK AMAÇ

Gelir gerçekleşme oranının en üst düzeye çıkarılması
ve yeni gelir kaynakları yaratılması 
2.1.1. STRATEJİK HEDEF

Tahakkuk kayıplarının asgari düzeye indirilmesi 
2.1.2. STRATEJİK HEDEF

Tahakkuk - tahsilat oranının arttırılması 
2.1.3. STRATEJİK HEDEF

İşyeri ruhsat denetimlerinin sürekli mahiyette planlan-
ması ve uygulanması 
2.1.4. STRATEJİK HEDEF

Reklam geliri elde etmek üzere kurulan billboardların
sayısının arttırılması 
2.1.5. STRATEJİK HEDEF 

Belediyeye ait gayrimenkullerinin etkin bir şekilde yö-
netilmesi 
2.2. STRATEJİK AMAÇ

İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tedarikine ilişkin sü-
recin verimliliği en üst düzeyde tutacak şekilde yönetil-
mesi 
2.2.1. STRATEJİK HEDEF

Envanter takip sisteminin oluşturulması 
2.2.2. STRATEJİK HEDEF 

Dışarıdan temin edilmesi gereken hizmetler bakımın-
dan ihtiyacın bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi 
2.2.3. STRATEJİK HEDEF

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin prosedürün bir yönerge
ile belirlenmesi 

STRATEJİK ALAN 3: KENT YAŞAMI 
VE SOSYAL DENGE 

3.1. STRATEJİK AMAÇ 

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla
kadın ve aile danışma merkezi kurmak 
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3.1.1. STRATEJİK HEDEF 

Evlenme, boşanma, aile içi çatışma ve ergenlik gibi dö-
nemlerde halka destek programı için kurulan aile da-
nışma merkezlerinin iyileştirilmesi 
3.2. STRATEJİK AMAÇ

Gençlerin meslek edinmelerini sağlamak üzere mer-
kezler kurmak 
3.2.1.STRATEJİK HEDEF

Yabancı dil ve meslek edindirmeye yönelik kurslar dü-
zenlenmesi 
3.3. STRATEJİK AMAÇ

Çağdaş bir toplum için kültür, sanat ve sporu destekle-
mek 
3.3.1.STRATEJİK HEDEF 

Hizmet etkinliğini arttırmak için her mahallede bir semt
konağı açmak 
3.3.3. STRATEJİK HEDEF 

Sahne sanatlarını sevdirmek ve gelişimine destek
olmak 
3.3.4. STRATEJİK HEDEF

Halkın sanatsal ve sosyal aktivitelerde bulunmasını
sağlamak için kurslar açmak 
3.3.5. STRATEJİK HEDEF 

Hobi kursları açmak 
3.3.6. STRATEJİK HEDEF 

Görme engelliler için kütüphane açmak 
3.3.7. STRATEJİK HEDEF

Sportif faaliyetlere destek vermek 
3.3.8. STRATEJİK HEDEF

Vatandaşların sportif, kültürel veya gezi amaçlı organi-
zasyonlara toplu şekilde naklini sağlamak 
3.3.9. STRATEJİK HEDEF

İlçemizde bulunan okulların kütüphane ve fen labara-
tuar kurulumlarının sağlanması ve melzemelerinin
temin edilmesi 
3.3.10.STRATEJİK HEDEF

İlçemizdeki tüm devlet ilköğretim ve liselerinin bakım,
onarım ve çevre düzenlemelerinin yapılması 
3.4.STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşa kültürel ve tarihi mirasımızı sevdirmek ve
sahiplenilmesini sağlamak amacıyla; halkın katılımını
sağlayarak kültürel ve sanatsal ve sosyal etkinlikler dü-
zenlemek 

3.4.1. STRATEJİK HEDEF

Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi  
3.4.2. STRATEJİK HEDEF

Toplumsal dinamikleri canlı tutmak, halkımıza özel gün-
leri hatırlatmak ve bilgilenmelerini sağlamak için özel
gün kutlamalarının düzenlenmesi 
3.4.3. STRATEJİK HEDEF

Ulusal ve uluslararası festivaller yapılması 
3.5.STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşın güncel konular hakkında bilinçlendirilmesi-
nin sağlanması  
3.5.1. STRATEJİK HEDEF

Halkımızı okumaya teşvik etmek, eğitmek ve bilgilen-
melerini sağlamak 
3.5.2. STRATEJİK HEDEF

Ortak kullanım alanlarında görsel unsurlarla desteklen-
miş geçişli panolar, sesli anonslarla eğitimler ile sokakta
eğitim projesinin düzenlenmesi 
3.5.3. STRATEJİK HEDEF

Vatandaşların ortak açık alanlarda internete ücretsiz
erişimini sağlamak üzere kablosuz internet hizmeti sun-
mak 
3.6.STRATEJİK AMAÇ

İlçe içinde ve bağlantı yollarında trafiğin akıcılığını sağ-
layarak vatandaşlarımızın rahat, sağlıklı ve güvenli ula-
şımını sağlamak
3.6.1. STRATEJİK HEDEF

Ulaşımda raylı sistemin payının arttırılması 
3.6.2. STRATEJİK HEDEF

Ulaşım ağının genişletilmesi 
3.6.3. STRATEJİK HEDEF 

İlçemizde sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmek
için yol üst kaplamalarının bakımlarının yapılması 
3.7.STRATEJİK AMAÇ

İlçede kısa ve orta vadede ihtiyaç duyulan altyapı ve
üstyapı çalışmalarını tamamlamak, doğal afet durum-
larına karşı tedbir almak 
3.7.1.STRATEJİK HEDEF

Su baskınlarının önlenebilmesi için mevcut yağmur
suyu ızgaralarının bakım ve onarımı ile yeni açılacak
yollarda gerekecek yeni yağmur suyu hattının oluştu-
rulması
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3.7.2. STRATEJİK HEDEF

Sarıyer ilçesinde tüm  asfaltlama projelerini hızlandır-
mak üretim kapasitesinin arttırılması 
3.7.3. STRATEJİK HEDEF

Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım,
onarım ve kış şartlarına karşı yeterli önlem alınması 
3.7.4. STRATEJİK HEDEF

Kaynak sularının korumaya alınması 
3.8.STRATEJİK AMAÇ

Bölgenin kalkınmasına yönelik yatırımlarının arttırılması 
3.8.1. STRATEJİK HEDEF 

Belediyeye ait turizm alanlarının bölge halkına istihdam
olanakları sağlanması amacıyla değerlendirilmesi 
3.8.2. STRATEJİK HEDEF 

Turizme kazandırılabilecek alanların tespit edilmesi ve
rehabilitasyonu 
3.8.3. STRATEJİK HEDEF

Sarıyer balıkçılarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
balıkçı barınağı projelendirilmesi 
3.8.4. STRATEJİK HEDEF

Sarıyer isminin markalaştırılması için sarıyere özgü de-
ğerlerin ön plana çıkarılması
3.8.5. STRATEJİK HEDEF

İlçe dahilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel et-
kinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi 
3.9.STRATEJİK AMAÇ

Bölgenin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel amaçlı bina in-
şaatlarının yapılması 
3.9.1.STRATEJİK HEDEF

Sarıyerin yaşam kalitesini yükseltmek için rekreasyon,
kültür ve hizmet alanlarında projeler üretmek 
3.9.2. STRATEJİK HEDEF

Kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik sağlık, reha-
bilitasyon, eğitim ve barınma hizmetleri için bina yap-
mak veya yapılmasını sağlamak 
3.9.3. STRATEJİK HEDEF

İçinde gösteri alanları, konferans salonları ve nikah dai-
resinin bulunduğu kültür merkezi fonksiyon değişikliği 
3.9.4. STRATEJİK HEDEF

Bölgemizdeki eski eserlerin, su kemerlerinin, köprüle-
rin, çeşmelerin korunması ve restorasyon çalışmaları-
nın yapılması 

3.10.STRATEJİK AMAÇ

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini yapmak, 
diğer kurumların bu yöndeki çalışmalarına destek
olmak  
3.10.1 STRATEJİK HEDEF

İlçemizde yaşayan böbrek hastalarının diyaliz için has-
tahaneye sevkinin sağlanması
3.10.2.STRATEJİK HEDEF 

Sağlık taramaları yapılması 
3.10.3.STRATEJİK HEDEF 

Sağlık taramalarında tedaviye ihtiyacı olduğu anlaşılan
yoksul vatandaşların ilaçlarının ücretsiz temin 
edilmesi 
3.10.4. STRATEJİK HEDEF

Gıda işi ile uğraşan esnafın denetimi ve sağlık kontrol-
leri 
3.10.5. STRATEJİK HEDEF

Belediyeye ait polikliniğin iyileştirilmesi 
3.10.6. STRATEJİK HEDEF

Umuma açık yerlerin (okullar, resmi daireler, camiler
vb.) Ve su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının
yapılması 
3.10.7. STRATEJİK HEDEF

Dış paydaşlarla ortak sağlık projeleri geliştirmek ve uy-
gulama
3.11.STRATEJİK AMAÇ

Hayvanların korunması ve halk sağlığı için başıboş
sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi 
3.11.1.STRATEJİK HEDEF 

Hayvan sevgisi bilincinin geliştirilmesi 
3.11.1.STRATEJİK HEDEF 

Hayvanların yaşamlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınması 
3.11.2. STRATEJİK HEDEF

Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi 
3.11.3.STRATEJİK HEDEF 

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele
etmek ve halk sağlığını korumak 
3.11.4.STRATEJİK HEDEF 

Hayvan kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele 
3.11.5. STRATEJİK HEDEF

Kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi, hay-
vanların sağlık kontrollerinin yapılması 
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3.11.6.STRATEJİK HEDEF 

Besicilik ile ilgili faaliyetlerin uygun alanlara nakledilmesi 
3.12. STRATEJİK AMAÇ

Sosyal belediyecilik gereğince mağdur etmeden şehrin
sosyal ve kültürel yapısının da gelişimine katkıda bulu-
nabilecek şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak 
3.12.1.STRATEJİK HEDEF 

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara yardım yapılması
3.13.STRATEJİK AMAÇ

Şehri çirkinleştiren sebepleri ortadan kaldırarak ve yeni
cazibe merkezleri oluşturarak şehrin cazibesini artırmak 
3.13.4.STRATEJİK HEDEF 

Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park
bahçe, ortak refüj ve kavşak bakım planlarının hazır-
lanması 
3.14. STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak
için çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini
sağlamak 
3.14.1.STRATEJİK HEDEF 

İlçenin temizlik, sağlık ve güzel görünümü için tüm te-
mizlik süreçlerini üç yıllık planlamak ve uygulamak 
3.14.2. STRATEJİK HEDEF

Katı ve evsel atıkların etrafa dağılmasını önlemek, te-
mizlik etkinliğini artırmak ve çevreye olumsuz etkilerinin
azaltmak için vatandaşın müşterek kullanacağı alanlara
her yıl yeterince konteynır yerleştirmek ve eskiyenleri
değiştirmek 
3.14.3. STRATEJİK HEDEF

Sağlık kuruluşlarında biriken tıbbi atıkların enfeksiyon
etkilerinin yayılmasının önlemek ve süpürmedeki biri-
ken atıkların sağlık riskini azaltmak için poşet teminini
planlamak ve temin etmek 
3.15. STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte güvenli bir şekilde
yaşayabilmesi için asayiş ve güvenliğin artırılmasına
katkıda bulunmak 
3.15.1.STRATEJİK HEDEF 

İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak aydınlatılması gereken
bölgelerin aydınlatılması konusunda ilgili kurumlara
destek vermek  

3.16.STRATEJİK AMAÇ

Yeşil alan, park, gezi alanı ve mesire yerlerinin sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde dü-
zenlenmesi 
3.16.2. STRATEJİK HEDEF

Parklarımız ve spor alanlarımız için gerekli iyileştirme
çalışmalarının tamamlanması 
3.16.3. STRATEJİK HEDEF

Parkların bakımını yaptırmak üzere mevcut parklara
büfe yaptırılarak işletmesinin devrinin sağlanması 
3.16.4 STRATEJİK HEDEF

Sosyal tesislerin hizmet kalitesini artırmak için tesislerin
altyapı ve teknolojik olarak güçlendirilmesi 
3.16.5.STRATEJİK HEDEF 

Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için
yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakım-
larının yapılması  
3.16.6.STRATEJİK HEDEF 

Yeşil alanlarımızın sulama projelerinin ve saha uygula-
malarının tamamlanması  

STRATEJİK ALAN 4: ÇEVRE VE 
EKOLOJİK DENGE
4.1. STRATEJİK AMAÇ

Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olan etkenlere
yönelik tedbirler alınması
4.1.1. STRATEJİK HEDEF

Atıklara ve kirliliklere yönelik denetim faaliyetlerinde 
bulunmak, geri dönüşümü ve düzenli bertarafını sağla-
mak 
4.1.2. STRATEJİK HEDEF 

İnşaat ve yıkılan yapı atıkların düzenli bertarafının sağ-
lanması 
4.1.3. STRATEJİK HEDEF 

Atık pillerin bertarafını sağlamak 
4.1.4. STRATEJİK HEDEF 

Hurdacıların uygun bir alana naklinin sağlanması 
4.1.5. STRATEJİK HEDEF

İlçe içi kirletici kaynakların kontrol altına tutulması 
4.1.6. STRATEJİK HEDEF 

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm)
başlatılması 
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4.1.7.STRATEJİK HEDEF 

Koylardaki çevre risklerini azaltmak için koylardaki
deniz araçlarının oluşturduğu çevre risklerine yönelik
hizmetlerde bulunmak 
4.1.8. STRATEJİK HEDEF 

Çevre koruma müdürlüğünün yeniden yapılandırılması 
4.1.9. STRATEJİK HEDEF

Çevre sempozyumları ile çevre etkinlikleri düzenlemek,
eğitim çalışmaları yapmak 
4.1.10. STRATEJİK HEDEF 
Çevre haftasında çevre sorunlarına dikkat çekmek 

STRATEJİK ALAN 5: KENTLEŞME 
VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

5.1.STRATEJİK AMAÇ

Bölgenin tamamen planlı hale getirilerek sağlıklı ken-
tleşmeyi sağlamak
5.1.1.STRATEJİK HEDEF

Yerleşik bölge nüfusuna göre yetersiz kalan konut alan-
ları sebebiyle boğaziçi alanı geri görünüm etkilenme
bölgeleri K.a.U.İ. planlarını revize etmek 
5.2.STRATEJİK AMAÇ

İmar planlarının tamamlanmasını sağlamak 
5.2.1. STRATEJİK HEDEF

Gümüşdere Kısırkaya bölgesi 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı imar planlarının hazırlanması ve onayının sağ-
lanması 
5.2.2. STRATEJİK HEDEF

Kilyos, Demirciköy, Rumelifeneri 1/1000 ölçekli uygu-
lama imar planlarının onayının sağlanması 
5.2.3. STRATEJİK HEDEF

Rumelifeneri etkilenme bölgesi 1/5000 ve 1/1000 öl-
çekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak yü-
rürlüğe girmesi 
5.3.STRATEJİK AMAÇ

Kentin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla gece-
kondu bölgelerindeki şartları iyileştir-
mek; gecekondu yapımını engellemek için tedbirler
almak 
5.3.1. STRATEJİK HEDEF

Yeni modern konutlar üretmek üzere belediye ve hazine

mülklerini değerlendirmek 
5.4.STRATEJİK AMAÇ 

Kaçak yapılaşmayı engellemek üzere tedbir almak 
5.4.1. STRATEJİK HEDEF

Hisseli parsellerin mer'i planlara uygun olarak müstakil
parseller haline getirilmek suretiyle imar uygulamasına
açılması 
5.4.2. STRATEJİK HEDEF

Bölgede plana uygun imar parselleri oluşturarak yerle-
şimler oluşturmak için alt yapıyı hazırlamak 
5.4.3. STRATEJİK HEDEF

Planlı alanlardaki İBB'ye ait parsellerin devrini sağla-
mak 
5.4.4. STRATEJİK HEDEF

Planlı alanlardaki vakıflara ait parsellerin devrini sağla-
mak 
5.4.5. STRATEJİK HEDEF

Kamuya ait işgalli araziler üzerinde yerinde dönüşüme
temel sağlayacak projeler geliştirmek 
5.4.6. STRATEJİK HEDEF

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin
bir denetim sistemi kurmak 
5.5.STRATEJİK AMAÇ

Vatandaşların olası doğal afetler karşısında hazırlıklı ve
bilinçli olmalarını sağlamak ve riski minimize etmek
5.5.1. STRATEJİK HEDEF

Olası afet durumlarına karşı malzeme ve teçhizat alımı,
bakımı ve çadır alanlarının alt yapısının düzenlenmesi 
5.5.2. STRATEJİK HEDEF

Afet müdahele biriminin afetlere karşı hazırlık ve yeter-
lilik kalifikasyonunu artırmak 
5.5.3. STRATEJİK HEDEF

Sarıyer ilçesinin tamamının plana temel 
Olacak yerleşime uygunluk paftalarının 
(jeolojik ve jeoteknik raporları) hazırlanması 
5.6.STRATEJİK AMAÇ

Hızlı nüfus artışı ve göç ile birlikte hızla büyüyen sarı-
yerin planlı ve sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamak 
5.6.1. STRATEJİK HEDEF

Önümüzdeki 25 yıllık dönem dikkate alınarak temel ih-
tiyaçlar ile ilgili master planlarının yapılması.
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MALİ DENETİM VE SONUÇLARI

5393 Sayılı Belediye  Kanunun  25.  maddesi gereğince Belediye Meclisince  oluşturulan denetim komisyonunca
2010 yılı iş ve işlemleri  incelenerek  hazırlanan komisyon raporu belediye meclisine sunulacaktır. 

2006 yılı harcama belgeleri Sayıştay başkanlığınca incelenerek Sayıştay İlamı ilgililere tebliğ edilmiştir.
2007 ve 2008  yılı harcama belgeleri Sayıştay Başkanlığında merkezde incelenmiş olup 2007 yılı Sayıştay ilamı

sonuçlanarak ilgililere tebliğ edilmiştir. 
2006-2007-2008-2009 yılları  Genel İş ve yürütümü İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından teftiş edilmiş

olup düzenlenen teftiş raporu ilgililere tebliğ edilmiştir.
2009 yılı Harcama belgeleri Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş olup düzenlenen sorgu kağıtları ilgililere tebliğ

edilmiştir.
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4. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ 
ve DEĞERLENDİRMELER 

Mali Bilgiler
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MALİ DENETİM VE SONUÇLARI

5393 Sayılı Belediye  Kanunun  25.  maddesi gereğince Belediye Meclisince  oluşturulan denetim
komisyonunca  2010 yılı iş ve işlemleri  incelenerek  hazırlanan komisyon raporu belediye meclisine sunula-
caktır.                                                            

2006 yılı harcama belgeleri Sayıştay başkanlığınca incelenerek Sayıştay İlamı ilgililere tebliğ edilmiştir.

2007 ve 2008  yılı harcama belgeleri Sayıştay Başkanlığında merkezde incelenmiş olup 2007 yılı Sayış-
tay ilamı sonuçlanarak ilgililere tebliğ edilmiştir.

2006-2007-2008-2009 yılları  Genel İş ve yürütümü İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından teftiş
edilmiş olup düzenlenen teftiş raporu ilgililere tebliğ edilmiştir.

2009 yılı Harcama belgeleri Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş olup düzenlenen sorgu kağıtları ilgililere
tebliğ edilmiştir.
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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Başkanlık makamına bağlı olarak görev yapan Özel
Kalem Müdürlüğü Başkan’ın günlük çalışma ve görüşme
programını düzenlenmekte ve akışını sağlamaktadır. Özel
Kalem Müdürlüğü, Başkan’ı ziyarete gelen yerli ve yabancı
konukları karşılamak, ağırlamak ve Başkan’la görüşmelerini
sağlamakla beraber, Başkanlık Makamına kurum, kuruluş
ve kişilerce gönderilen açılış, davet, sünnet, düğün, toplantı,
tören ve programlarına iştirak edilmesini sağlayarak, tebrik,
mesaj ve çiçek gönderilmesini organize etmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü, elektronik posta, telefon ve fak-
sla ya da şahsen başvuran vatandaşlarımızın istek ve
şikayetlerini Başkanlık Makamı’na ileterek çözümü için ver-
ilen talimatları ilgili birimlere iletmektedir.

Başkan’ın, belediye birimlerince tertiplediği etkinlik, pro-
gram ve organizasyonlarına katılımı için gerekli düzen-
lemeleri yapmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık Makamı’nın;
● Tüm protokol işlemlerini yürütür.
● Aldığı talimatlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür,

Başkanın emir ve talimatlarını başkan yardımcısı ve
müdürlüklere iletir, takibini yapar.

● Her türlü yazışmalarını yapar.
● Yapılacak toplantı ve organizasyonların gün ve saatlerini

ilgili birimlere bildirir.
● Kamu kurumu ve kuruluşlara, vatandaşlarca iletilen istek

ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere
sorunları aktarır ve sonuçları hakkında ilgililerine bilgi
verir.

● Gelen yazılı talepleri Başkan’ın onayı ile ilgili birimlere
sevk eder.

● Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniver-
siteler vb. örgütlerle iletişimi sağlar.

● Yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm protokol ve ziyaretçileri

kabul eder, gerekli organizasyonu yapar.
● Başkanlık adına, özel günlerde kutlama, teşekkür, davet

mesajları gönderir.
● Başkanın katılamadığı düğün, davet, açılış vb. program-

lara telgraf ve çiçek yollar.
● Görsel ve yazılı basında Belediye Başkanının tüm etkin-

liklerini ve hizmetlerini duyurur.
● Belediyenin katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim

anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunur.
● Vatandaşlarımızın, ilçemizdeki okulların, spor kulüplerinin,

vakıfların, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının talep-
leri doğrultusunda belediyemizin imkanları ölçüsünde
(toplantı, cenaze vb.) araç temin eder.

Katıldığımız ve Düzenlediğimiz Etkinlikler;
● Dernekler ile İlçemizde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim

okullarının açılış ve kapanış törenleri, kermes, sergi,
piknik, pilav günü, mezuniyet töreni vb. etkinliklerine
katıldık.

● Üniversitelerimizin Yeni Akademik Yıl Açılış Törenleri ile
Diploma ve Mezuniyet Törenlerine katıldık.

● 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Açılış Töreni’ne
katıldık.

● Habertürk,  Kanaltürk, Tek Rumeli TV, Çay TV,  SKY-
TURK, Tempo TV ve bazı radyolarda canlı yayın konuğu
olduk, çeşitli dergilerde röportajımız yayınlandı.

● Düğün, nişan ve cenaze törenlerine katıldık. Programa
aldığımız nikâhları kıydık.

● Sarıyer İlçesi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış
Töreni ile 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine
katıldık.

● İstinye SAGEM (Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğiti Merkezi),
Reşitpaşa SAGEM, Bahçeköy Semt Evi, Kazım Karabekir
Semt Evi açılışlarına katıldık.

● Sarıyer Spor Kulübü Karşılaşmaları ile Sarıyer Belediyesi
Bayan Voleybol Takımı karşılaşmalarını izledik. 

● Davetli olduğumuz ya da ev sahibi olduğumuz seminer,
panel, konferans ve toplantılarda sunum yaptık.

● Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı Atletizm Kupası
Ödül Törenine katıldık. 

● İstanbul’da görev yapan Müftüler ile yemekte bir araya
geldik.

● Mega-Polat-Çevre Taksi Durakları Açılışlarını yaptık, taksi
duraklarında kahvaltılara katıldık.

● Geleneksel Toplu Sünnet Şölenimizi yaptık.
● Davetli olduğumuz mağaza, restaurant vb. işletmelerin

açılışlarını yaptık.
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● Çevre haftası dolayısı ile Çevre Koruma Müdürlüğümüzün
düzenlediği etkinliklerde yer aldık.

● İlçe Protokolü, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Okul
Müdürleri, Başkonsoloslar, Şehit Aileleri, Cami İmamları,
İnanç Önderleri, Engelliler ve Huzurevi Sakinleri ile iftarda
bir araya geldik. Davetli olduğumuz iftar programlarına
katıldık.

● Geleneksel aşure günü davetlerine katıldık.
● Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Vergi Dairesi Personeli,

Adliye Personeli, Kaymakamlık Personeli ve Belediye
Personeli’ne karanfil dağıtımı yaptık.

● Yabancı Başkonsoloslukların davet ve resepsiyonlarına
katıldık, Dora Stratou Yunan Dans Tiyatrosu,  AB Come-
nius Projesi Kapanış Töreni vb. etkinliklerde ev sahipliği
yaptık.

● Halk Oyunları Festivali Açılış Korteji, 5. Uluslararası
Çocuk Şenliği Açılış Korteji,  27. Boğaziçi Amatör Tiyatro-
lar Şenliği Açılış Korteji, Engelliler Haftası Festivali Açılış
Kortejlerine katıldık.

● 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve
10 Kasım’da Çelenk Sunma Törenlerine katıldık.

● Genel-İş Sendikası ile Toplu Sözleşme İmza Törenimizi
gerçekleştirdik.

● Anneler Günü dolayısı ile tekne turu düzenledik.
● Engelliler için akülü araç dağıtımı yaptık.
● Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde yatılı öğrenciler ile kah-

valtı yaptık.
● Kalem Kırma Şenliği düzenledik.
● Sarıyer Kültür Merkezi Kursiyerlerinin Sertifika Töreni’ne

katıldık.
● Deniz Er Eğitim Komutanlığı’nın Ant İçme Törenlerine

katıldık.
● SODEV Yerel Yönetimler Okulu’nu açtık ve sertifika dağıt-

tık. 
● İstanbul Balıkçılık Kurultayımızı gerçekleştirdik.

Toplantılar;
● Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Meclis Toplantıları
● Mahalle Muhtarları ile toplantılar.
● Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar.
● Belediye Başkanları ile toplantılar.
● Başkan Yardımcıları ile Koordinasyon Toplantıları
● Avrupa Birliği Koordinasyon Kurulu Toplantıları
● Halk Günü Toplantıları
● Kent Konseyi Toplantıları
● Mahalle ziyaretleri sırasında yapılan toplantılar.

● Belediye Birim Müdürleri Toplantıları.
● SKEP toplantıları.
● Yerel Basın bilgilendirme toplantıları.
● Sitelerde yapılan toplantılar.
● İTÜ Öğretim Üyeleri Bilim Kurulu Toplantısı

Ziyaretimize Gelenlerden Bazıları;
● Alman Heyeti ile birlikte Girne ve Kızılcahamam Belediye

Başkanları 
● Tataristan İstanbul Temsilci Danışmanı Mehmet Özçağlar
● Tataristan İstanbul Temsilci Yardımcısı Aydar Gashgullin
● Cemalettin Şevli (Denizcilik İst. Böl. Md.)
● Rıdvan Günaydın (Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü)
● Umran İnan (Koç Üni. Rektörü)
● Mehmet Celayir (Koç Üniversitesi Genel Sekreteri)
● Habib Küçükseymen (Sarıyer Halk Eğitim Müdürü)
● Kalender Karadağ (Sarıyer Askerlik Şubesi Başkanı)
● Güzin Nil Erdoğan (Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü)
● Füsun Özbilgen (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fak.

Bölüm Bşk.)
● Seyyad Aran Salahlı (Azerbaycan Başkonsolosu)
● Reşat Kurtoğlu (Vakıfbank Genel Müdür Yard.)
● Erdoğan Pancaroğlu (Dünya Bankası Uzmanı)
● Reşat Kartal (İl Mahalli İdareler Müdürü)
● Ahmed Alkamaliy (Irak İstanbul Başkonsolosu)
● Azeri, Gürcü ve Ermeni Heyeti
● Sharon Wiener (ABD Başkonsolosu)
● Moshe Kamhi (İsrail Başkonsolosu)
● Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
● Sevgi Arıkan (Sarıyer İlçe Nüfus Müdürü)
● Ufuk Bilgen (Sarıyer İlçe Jandarma Komutanı)
● Rahmi Güner (Ordu Milletvekili)
● Sedat Sel (Suşehri Belediye Başkanı)
● Alkis Raftis (CID UNESCO Dönem Başkanı)
● Suat Binici (Samsun Milletvekili)
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● Rıza Yalçınkaya (Bartın Milletvekili)
● Hüseyin Ünsal (Amasya Milletvekili)
● Çoşkun Ünal (Kızılcahamam Belediye Başkanı)
● Ali Yeğin (Kars Susuz Belediye Başkanı)
● Spyros Kouvelis (Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı)
● Vasilios Bornovas (Yunanistan Başkonsolosu)
● Zhang Qingyang (Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu)
● Rasim Zaimoğlu (Filipinler Fahri Başkonsolosu)
● Saffet Ertürk (İstanbul Vakıflar Bölge Müd. Yrd)
● Türkan Şoray (Sanatçı)
● Mustafa Altıoklar (Sanatçı-Yönetmen)
● Türker İnanoğlu (Yapımcı)
● Ege (Sanatçı)
● Metin Şentürk (Sanatçı)
● Erdal Özyağcılar (Sanatçı)
● Burhan Şeşen (Sanatçı)
● Bora Gencer (Sanatçı)
● Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu (Sanatçı)

Ziyaret Ettiklerimizden Bazıları;
● Ahmet Erhan Gökal (İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire

Başkanı)
● Mustafa Kara (Üsküdar Belediye Başkanı)
● Dursun Balcıoğlu (İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanı)
● Özcan Çinici (Giresun Çamoluk Belediye Başkanı)
● İstanbul Dinlenme ve Bakım Evi
● İbrahim Ethem Kuriş (Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı)
● Kadri Özçaldıran (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü)
● İsmet Güral (Kütahya Porselen Genel Müdürü)
● Prof. Dr. Ahmet Demir (İSKİ Genel Müdürü)
● Büyükdere İtfaiye (İtfaiye Haftası)
● Muammer Güler (İstanbul Valisi)
● Deniz Er Eğitim Komutanlığı (Yarbay Cenk Arif Şentürk)
● Mehmet Celayir (Koç Üniversitesi Rektörü)
● Yalçın Eyigün (İ.B.B Raylı Sistem Müdürü)
● Aysel Çeliker (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)

● Sami Kılıç (i.B.B. Emlak Yönetimi Daire Bşk.)
● Ramazan Emekli (Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü)
● İrfan Uzun (İ.B.B. Genel Sekreter Yardımcısı)
● Salih Körşen (A.Sadullah Memerci Polis Meslek Eğit. Mrk.

Md.)
● İzzet Baysal Huzur Evi 

2010 Yılı
Belediye Başkanı Şükrü GENÇ, toplam 108 adet nikah

kıymış. 2010 yılı yabancı uyruklu evlenen çift 98 adet.

Başkanlık Makamına;
● Gelen e-mail sayısı: 6850
● Gelen Telefon Sayısı: Kurum içi görüşmeler hariç: 45.300

Randevulu gelen ziyaretçi sayısı: 12.500
● Randevusuz gelen ve görüşen ya da Başkan Yardım-

cılarına veya müdürlüklere yönlendirilen kişilerin sayısı:
45.650

● Sivil Toplum Kuruluşlarının, Derneklerin ve Okulların
Piknik, pilav günü, kermes, sergi ve vb. etkinliklerine
katılım sayısı: 243

● Düğün ve nikah törenlerine katılım sayısı: 321
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BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Konuları
1-Yapılan organizasyonları yazılı, görsel ve internet me-

dyası ile diğer ilgili kuruluşlara duyurmak.
2-Belediyemizin etkinlik ve organizasyonlarını görüntüle-

mek ve fotoğraflarını çekmek.
3-Belediye etkinliklerini duyurmak amacıyla basın bül-

teni, gazete ve broşür hazırlayarak dağıtmak.
4-Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
5-Açılış, tören ve toplantı gibi etkinlikleri organize etmek

ve duyurmak.
6-Mahalle toplantıları ve Halk Günü toplantıları

düzenleyerek halkın şikayet ve temennilerini ilgili birimlere
ileterek takibini yapmak.

7-İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara
sosyal yardımlar yapmak.

8-Resmi Bayramlarda ilçede kutlamaların organizasy-
onunu yapmak.

9-Halkın belediye ile ilgili düşünce ve önerilerini almak
üzere anket uygulamak, sonuçlarını değerlendirerek arşivle-
mek.

10-Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en
ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

11-Çağrı Merkezi gelen telefonların, BİMER ve  SAM-
PAŞ programına gelen şikayetlerin ilgili birim müdürlüklerine
aktarıp takibini yapmak.

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
Belediyemizi ilgilendiren 114  adet  şikayet değerlendiril-

erek cevaplandırılmıştır.

Çözüm Masası
243 adet talep ve şikayet başvurusu, ilgili birimlere iletil-

erek değerlendirilmiştir.

Basın Birimi 

Sarıyer Belediyesi Basın Birimi, 2010 yılı süresince, yap-
tığı çalışmalar sayesinde Sarıyer Belediyesi’nin haber etkisi,
reklam değeri ve kalıcılık yaratma gibi temel göstereler
bazında, İstanbul’daki 39 belediye arasında 7. sırada,
Belediye Başkanları kategorisinde ise 5. sırada yer almasını
sağlamıştır. 

Günlük Düzenli Basın Takibi 
(Gazete, Dergi, Televizyon, İnternet, Radyo)
• Her sabah düzenli olarak Basın Takibi’nin yapılması

(Internet, radyo, tv, yazılı basında çıkan Sarıyer Belediyesi
haberlerinin derlenmesi, dijital ortamda arşivlenmesi)

• Toplanan haberlerin değerlendirilmesi olumlu ve olum-
suz haberlerin analizi

• Haberlerin Basın Danışmanı’na aktarılması 
• Belediye Başkanı’na günlük haberlerle ilgili Basın Özeti

dosyasının sunulması
• Açıklama gerektiren haberlerin ilgili birimlere aktarıl-

ması ve konuyla ilgili bilgi alınması
• Haberlerle ilgili gerekiyorsa Basın Açıklaması yazıl-

ması, ilgili basın yayın organlarına gönderilmesi
• Basın birimine gelen gazete, dergi gibi yayınların

arşivlenmesi

Günlük Basın İşlerinin Organize Edilmesi
• Sabah mesai saatinin başlamasıyla Özel Kalem’den

gelen program ve müdürlüklerden gelen etkinlik programları
çerçevesinde günlük işbölümünün yapılması

• Muhabir, Foto Muhabiri ve Kameramanın gidilecek
işlere yönlendirilmesi

• Programın Takibi
• Programın Fotoğraflarının çekilmesi
• Programda görüntü kaydı alınması
• Elde edilen Bilgi, Fotoğraf ve Video gibi materyallerin
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arşivlenmesi ve montajlanması

Ofis İçinde Yapılan İşler
• Gün içinde takip edilen işler sonucunda Basın Bül-

teni’nin yazılması yerel ve ulusal basın organlarına servis
edilmesi

• Fotoğraf ve videoların arşivlenmesi
• Basın Bülteni’nin www.sariyer.bel.tr adresine girilmesi

için bilgi işleme aktarılması
• Etkinliklerle ilgili duyuruların yazılması
• Basın organlarına etkinliklerle ilgili Basın Davetleri’nin

gönderilmesi
• Belediye Başkanı’nın katılacağı etkinlikler için gerek

görüldüğünde konuşma metni hazırlanması
• Sarıyer Belediyesi Tanıtım Sunumları’nın hazırlanması,

güncellenmesi
• Diğer birimlerden gelen metin, görsel ve sunumların

düzenlenmesi
• Videoya kaydedilen etkinlik görüntülerin kurgusunun

yapılarak web sitesine girilecek hale getirilmesi ve servis
edilmesi

• Gün içinde özellikle internet, tv ve radyo gibi sıklıkla
güncellenen basın organlarındaki haberlerin takibinin yapıl-
ması.

Basın Yayın Kuruluşlarıyla İlişkiler
Sarıyer Belediyesi’nin faaliyet, proje ve etkinliklerinin

basın yayın organlarında daha fazla görünürlüğünü sağla-
mak için birçok çalışma yapılmaktadır.

• Etkinlik, proje ve faaliyetlerin basın yayın kuruluşlarına
duyurulması, düzenli olarak Basın Bülteni servisinin yapıl-
ması

• Proje, faaliyet ve etkinliklerle ilgili sürekli olarak, görsel
ve yazılı materyal gönderilmesi

• Çeşitli dergi ve gazetelerde özel haberler yapılmasının
sağlanması

• Röportaj yapılabilecek yayın organlarının kararlaştırıl-
ması

• Sarıyer’e gelen basın mensuplarına belediye faaliyet-
lerinin anlatılması 

• Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer hakkında bilgi isteyen
kurum, kuruluş ve kişilere gerekli görsel ve yazılı materyalin
sağlanması

Grafik Tasarım İşleri
Yapılacak etkinlikler için bütün görsellerin grafik

tasarımının yapılarak baskıya gönderilmesi

• Billboard
• Afiş
• Pankart
• Sarıyer Bülteni’nin grafik tasarımı
• Tanıtım broşürleri
• Katolog ve kitapçık hazırlanması
• Davetiye ve tebrik kartları
• Gazete ilanlarının tasarımı
• Viniller
• Tanıtım Sunumlarının grafik tasarımı 
• Web sitesine görsellerin hazırlanması
• Kurumsal tasarımlar (Logolar, Dosya tasarımları, Bir-

imlere kartvizitler)
• Yapılan işlerin matbaa sürecinin takibi ve sonuçlandırıl-

ması

Rakamlarla Basın Birimi

Sarıyer Belediyesi Basın Birimi, 2010 boyunca Sarıyer
Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 381 haber yayın-
lamış, Sarıyer Belediyesi’nin bilgilendirme yayın organı olan
Sarıyer Bülteni’nden ise 16 sayı çıkartmıştır.  Bunun yanı
sıra, 2010 yılında, Basın Birimi’nin hazırladığı Basın Bülteni,
Basın Daveti, Basın Duyurusu ile yazılı, internet, televizyon
ve radyo gibi yayın organlarında yer alan haber rakamları
aşağıda verilmiştir.

Yazılı Basında yayınlanan haber sayısı: 2600
Televizyonda yayınlanan haber sayısı: 200
İnternette medyasında yayınlanan 
haber sayısı: 3400 (günde ortalama 9 haber)
Servisi Yapılan Basın Bülteni: 381
Servisi Yapılan Basın Daveti: 74
Basın Açıklaması: 51
Basın Duyurusu: 131
Servis Edilen Fotoğraf sayısı: 2388
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelen elek-
tronik postalar ve birimimize gelen 840 adet şikayet ve öneri
ilgili birimlere iletilerek takibi yapılmıştır.

Esnaf Ziyaretleri 
Başkanımızla birlikte mahalle ve köylerimizde gerçek-

leştirilen esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarımızın talep ve
şikayetleri yerinde tespit edilerek, sorunlar giderilmeye
çalışılmıştır. 

Site Toplantıları
İlçemizdeki mahalle ve köylerde bulunan sitelerimiz zi-

yaret edilerek şikayetleri dinlenmiş ve sorunları giderilmeye
çalışılmıştır.  

Halk Günü Toplantıları 
Vatandaşların, Belediye Başkanımızla birebir görüşmesi

sağlanarak önerilerini, şikayetlerini, isteklerini dile getirdiği
Halk Günü Toplantılarında 1387 kişinin talepleri kayıt altına
alınmış ve ilgili birimlere iletilerek takibi yapılmıştır.

Milli Bayram Kutlamaları
23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos törenlerinde

ilçe kutlamaları kapsamında süsleme, kutlama pankartları
asılarak, tören alanı düzenlenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sarıyer 5.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kap-

samında Kıbrıs Göyeli Belediyesi, Kıbrıs Gazimagosa,

SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu44



Elazığ Merkez İlköğretim Okulu, Ordu Mesudiye Yeşilce,
Güney Kore, Gürcistan, Bulgaristan’dan 250 öğrenci  5 gün
Kilyos tesislerimizde misafir edilmiş, konuk öğrencilerle  İs-
tiklal Caddesinde Kortej yürüyüşü düzenlenmiş; İlçemizi ve
İstanbul’u tanıtmak amacıyla Kabataş-Sarıyer arasında
boğaz gezisi yapılmıştır.Konuk öğrencilerin halk oyunları
gösterileri  Darüşşafaka Kapalı Spor Salonu’nda yapılmıştır.
23 Nisan günü ilçe kutlamalarına katılan konuk öğrencilerle
diğer günlerde İstanbul’u tanıtmak amacıyla kültür gezileri
yapılmıştır.  

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kap-

samında, ilçe genelinde süsleme, tören alanının hazırlan-
ması ve kutlama pankartları asımı yapılmıştır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kireçburnu-Haydar Aliyev

Parkından Sarıyer Merkeze  Fener Alayı düzenlenmiş olup,
yürüyüş sonunda Yeni Türkü Grubunun konseriyle kutlan-
mıştır. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı
İstinye Tersane’sinde binlerce vatandaşımızın katılım-

larıyla Fasıl Heyeti, Işık ve lazer gösterileri, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Zafer Bandosu ve Kıraç konseriyle coşkulu bir
şekilde kutlanmıştır. 

Özel Günler Kutlamaları
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında

ilçemizdeki kamu kurumlarında çalışan kadın personel zi-
yaret edilerek, çeşitli hediyeler verilmiştir. 

Anneler Günü 
Anneler Günü kutlamaları kapsamında boğaz turu

düzenlenmiştir. 
Müzikli boğaz turunda  Reyhan Ataman ve Hüsamettin

Subaşı konser vermiş olup, İzzet Baysal huzurevindeki
Yaşlılar ziyaret edilmiştir.

Hıdrellez Şenliği
2.Hıdrellez şenlikleri Çayırbaşı Mahallesinde sanatçı

İzmirli Taylan’ın konseri,  üniversite öğrencileri ve mahalle
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sakinlerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanmıştır. 

1 Eylül Dünya Barış Günü
1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası

Sarıyer 2. Barışa Çağrı Festivali düzenlenmiştir. Festivalde
Dini Liderlere ve çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcilerine
iftar yemeği verilmiş, dini önderlerin barış mesajından sonra
Edip Akbayram konseri düzenlenmiştir. 

24 Kasım Öğretmenler Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü ilçemizde görev yapan

öğretmenlerin katılımıyla Bahçeköy Korupark’ta düzenlenen
kokteylle kutlanmıştır.

Engelliler Haftası
Engelliler haftası kapsamında Bosfor Restaurant’ta tüm

engelli vatandaşlarımıza yemek organizasyonu düzenlen-
miştir. Yemek sonrasında akülü ve tekerlekli sandalye
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dağıtımı yapılmıştır. 2010 yılında  88 tekerlekli, 27 akülü
sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. 

Etkinlikler
Sünnet Şöleni
İlçemizdeki yardıma muhtaç 550 çocuğun klinik ortamda

cerrahi usulle sünnetleri yaptırılmış ve kıyafetleri alınmıştır.
Reyhan Ataman konseri ve çeşitli gösterilerle Çayırbaşı
Stadı’nda sünnet şöleni düzenlenmiştir. 

Türkiye Satranç Turnuvası
Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenen

“1.Sarıyer Ulusal Santranç Turnuvası” Kİlyos Sosyal Tesis-
lerimizde düzenlenmiştir. 

Panel
İstanbul mu 3. Köprü mü? 
İstanbul Teknik Üniversite’sinde düzenlenen ‘’İstanbul

mu 3. Köprü mü? ‘’paneli Prof.Dr.Semra Atabey,
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Prof.Dr.Semih Tezcan,  Prof.Dr. Güngör Evren, Prof.Dr.
Betül Şengezer, Doç.Dr.Murat Cemal Yalçıntan konuşmacı
olarak katılımlarıyla 3.Köprü kararları tartışılmıştır. 

Kurultay
İstanbul Balıkçılık Kurultayı
Sarıyer Belediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın

(TÜDAV) birlikte düzenlediği kurultayda balıkçılık sorunlarını
ve çözüm önerilerini  içeren konular tartışılmıştır. 

Konferanslar
Temiz Çevre İçin El Ele
İlçemizdeki çeşitli okullarda Prof. Dr. Orhan KURAL

tarafından “Temiz Çevre İçin El Ele’’ konulu konferanslar
düzenlenmiş olup, okullara kitap seti hediye edilmiştir. 

Erzak Yardımları
Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç 9091 kişiye, yıl

içinde ise 458 kişiye erzak kolisi dağıtımı yapılmıştır. 

Maddi Yardımlar 
2010 yılı boyunca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

38.maddesinin n bendi gereğince yardıma muhtaç kişilere
ekiplerimizce yerinde tespit yapılarak (662 kişiye) 174.350
TL. maddi yardım yapılmıştır.

Diğer Yardımlar
2010 yılı boyunca 
Müracaatları alınan 179 aylık periyotlar halinde  4296

adet hasta bezi yardımı,
252 kişiye giyim eşyası yardımı,
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43 kişiye ev eşyası yardımı yapılmıştır. 

Ramazan İftar Yemekleri 
Ramazan ayı boyunca 4 farklı mahalleye kurulan iftar

çadırlarında her gün 3500 kişiye yemek dağıtımı yapılmıştır.
Ramazan ayında ilçe protokolü, belediye işçi, memur ve

taşeron firma çalışanları,şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği
organizasyonları düzenlenmiştir. 

Yaz Kampı Öğrenci Yemekleri
Kilyos Sosyal Tesisleri’ndeki yaz kampı boyunca tesiste

kalan 500 öğrencimize günde 3 öğün yemek verilmiştir.

Açılış ve Organizasyonlar
Cumhuriyet  Mahallesi  Yaşam Evi, İstinye Bigev, Çağ-

daş Taksi Durakları, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi,
İfakat Saçmacı Sağlık Ocağı, Reşitpaşa Kültür ve Sosyal
Hizmetler Binası, Bahçeköy Mahallesi Semt Evi, Kazım
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Karabekir Paşa Mahallesi Semt Evi, Kasap Çayırı Park
açılışları yapılmıştır. 

Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni
Belediye Başkanlığımız ile Tüm-Bel-Sen arasında

‘’Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’’ Belediyemiz bünyesinde
bulunan memurlar ile birlikte Bahçeköy Korupark’ta yemek
organizasyonu eşliğinde imzalanmıştır. 
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Ramazan Etkinlikleri
Ramazan ayında, Sarıyer Merkez, Ferahevler, İstinye ve

Fatih Sultan Mehmet mahallerinde 4 adet iftar çadırı kurul-
muştur.

İstinye Tersane Alanı’nda Ramazan ayı boyunca ti-
yatrolar, semazen, dinletiler fasıl grupları, kukla, meddah,
şiir gecesi, mehter takımı,  sihirbaz,  jonglör, ateşbaz gös-
terileri yapılmıştır. İstinye Tersane alanında 30 adet satış
standı, lunapark, çocuklar için oyun grupları kurulmuştur. 

Edip Akbayram, Kıraç, Mentin Şentürk, Kibariye, Hakan
Altun, Engin Bay, Günay, Ali Aydoğan, Zeynep Başkan, Fuat
Saka, Nurettin Güleç, Reyhan Ataman, Zarife, Ruşen Ayd-
eniz, Zeyno, Hüseyin Turan, Gençler Pop Rock konserleri
yapılmıştır.Nihat Hatipoğlu söyleşisi,Sersem Kocanın Kur-
naz Karısı ve Deli Deli Olma tiyatro oyunu ve Güllü Geliyor
Güllü, Son Cellat film gösterileri yapılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahalle ve köy-
lerimizdeki vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapılmıştır.

İlçemizde bulunan esnaflarımıza yeni yıl hediyesi olarak
duvar saati dağıtımı yapılmıştır. 

Anons ve Duyurular
İlçemiz genelinde Belediye Başkanlığı’mızca yapılan or-

ganizasyon ve duyuruları halkımıza ulaştırmak amacıyla
anons aracımız ilçemiz mahalle ve köylerini dolaşmıştır.
Ayrıca etkinlik ve kutlama pankartları asılmış, törenlerde ses
sistemi kurulmuştur. 

MARTI KART PROJESİ 
Sarıyer Belediyesi sınırları içinde yaşayanlara yönelik

prepaid (ön ödemeli) kart programıyla Sarıyerli hemşerile-
rimizi MARTI KART sahibi yapmak. 

Bir Banka ile ortak yürütülen proje kapsamında Sarı-
yerde hemşerilik bilincini canlandırmak, Sosyal devlet an-
layışına uygun yardım yapabilmek amacıyla MARTI KART
projesinin alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır. 2011 yılı
içerisinde ilk aşamada ilçemizde oturan hiçbir geliri olmayan
ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak MARTI KART projesi kap-
samına alınarak gıda-giyim-Eğitim -yakacak yardımları
insan onuruna yaraşır bir şekilde periyodik olarak
karşılanacaktır.
• Belediye sınırları içinde bulunan işyerlerinde yapılacak

alışverişlerde ekstra indirim sağlanması
• Belediye tarafından düzenlenen kültür sanat aktiviteler-

ine üçretsiz katılım sağlanması 
• Belediyece kiralanan işyerlerinde  kart sahiplerine 

indirim  sağlanması 
• Sarıyer Bölgesi’ndeki plaj ve Belediye Sosyal Tesis-

lerinde ücretsiz giriş ya da
özel indirim sunul-
ması

• Belediye işlem-
lerinde hizmet
üstünlüğü sunulması 

• Sosyal yardım
amaçlı kullanım



TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
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Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye

Başkanı’na bağlı olup, bir müdür ile norm kadroda belir-

tilen sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur.

Kurulun büro işleri müdürlük bünyesinde bulunan diğer

görevli personel tarafından yürütülmektedir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü gerektiğinde, belediye hizmet-

lerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için

üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşu-

muna katılmaktadır. İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde

yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit

etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sis-

temini geliştirmektedir.

Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile

Encümen Başkanı ve Üyelerinin encümen çalışmaların-

dan doğan karar ve işlemleri hariç, tüm belediye birim-

lerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, in-

celeme ve soruşturma işlemlerini yürütmektedir.

Bu bağlamda 01.01.2010-312.12.2010 tarihleri

arasında Kaymakamlık Makamınca gönderilen 6 adet ön

inceleme, 2 adet inceleme-araştırma, Başkanlık

Makamınca gönderilen 3 adet inceleme-araştırma, 1 adet

disiplin soruşturması mahiyetindeki görevlendirme onay-

larına istinaden toplam 12 adet dosya görevlendirilen

müfettişlerce rapora bağlanarak sonuçlandırılmıştır.

Ayrıca Belediyemizin hizmet içi eğitim programı dahilin

de belediyemiz personeline müdürlüğümüzce 657 Sayılı

Devlet Memurları Kanunu ile 5176 Sayılı Etik Kanun

hakkında seminer verilmiştir.

Aynı zamanda müdürlüğümüzün rutin çalışmaları

yürütülmüştür.



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Hukuk İşleri Müdürlüğünün 01.01.2010-31.12.2010 ta-

rihleri arasındaki faaliyetlerini içeren rapordur.

Hukuk İşleri Müdürlüğünde halen bir tanesi müdür olmak

üzere  altı adet avukat ve iki adet memur görev yapmakta-

dır.

Müdürlüğümüzde mevcut derdest (devam eden ) dosya

sayısı 305 adet olup bu sayının dağılımı ise şöyledir. 

İdari davalar 124  adet olup 14 tanesi plan uygulamala-

rına karşı açılan davalar,diğerleri ise ağırlıklı olarak 3194

sayılı İmar  Kanunu gereğince Belediye encümenince veri-

len yıkım ve para cezalarının iptali ile tam yargı davaların-

dan oluşmaktadır.

Adli davalar ise 181 adet olup ağırlıklı olarak işe iade da-

vaları, kamulaştırmasız el atma ecrimisil ve kaçak yapı ne-

deniyle açılan ceza davalarından müteşekkildir. 

Belediyemiz malvarlığına yapılan haciz işlemlerine karşı

şikayet davaları açılmış Hesap İşleri Müdürlüğünden gelen

talepler doğrultusunda ödeme emrindeki borç miktarlarına

itiraz edilmiş, itiraz edilmeyen dosyalar içinde mal beya-

nında bulunulmuştur. 

İdaremiz alacaklıları tarafından Belediyemiz banka ve

posta çeki hesaplarına konan hacizler yapmış olduğumuz

şikayetler neticesinde kaldırılmıştır. Müdürlüğümüz tarafın-

dan belirtilen süreçte İcra Müdürlükleri ve Mahkeme kalem-

lerindeki tüm takip işlemleri gerçekleştirilmiş ve aleyhimizde

açılan davalara karşı cevap dilekçeleri verilmiştir. 

Reşitpaşa (Mirgün) mahallesine bağlı 48 pafta 154 ada

da mevcut bazı parsellerin Şişli Belediyesi sınırlarından çı-

kartılarak Belediyemize bağlanması isteminin İstanbul Vali-

liği İl İdare Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı’na

gönderilmesi talebimizin reddi üzerine tarafımızdan İdare

Mahkemesinde iptal davası açılmış olup davamızın kabulü

ile işlemin iptaline karar verilmiştir. 

01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüz

avukatlarınca 699 kez duruşmaya girilmiştir. Ve 22 kez  keşif

ve bilirkişi incelemesinde hazır  bulunulmuştur. 

Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda

Hukuk İşleri Müdürü tarafından başta imar ve şehircilik mü-

dürlüğü  olmak üzere ilgili müdürlüklere18 adet hukuki görüş

verilmiştir

Hukuk İşleri Müdürü 5393 sayılı Belediye Yasası uya-

rınca haftada bir gün olmak üzere Belediye Encümen top-

lantılarına katılmıştır.Müdürlüğümüz yönetmeliği  5393

sayılı Belediye yasası uyarınca 07 Aralık  2009’da yapılan

meclis toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca Sarıyer İlçemiz sınırları ikamet edenlerin  Müdür-

lüğümüze yapmış olduğu ziyaretler neticesinde başta ge-

cekondu problemi olmak üzere gerekli hukuki yardımlarda

bulunulmuştur.

Müdürlüğümüz bu süre içerisinde Yasalar ve Müdürlü-

ğümüzün  Yönetmeliğinin getirdiği tüm görevleri ve yüküm-

lülüklerini yerine getirmiş ve yargı organları nezdinde

İdaremizi temsil etmiştir. 
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KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

KURSLAR
2009-2010 Eğitim Döneminde; Ahşap Boyama, Kumaş

Boyama, Türkişi Nakış, İğne Oyası, Takı Tasarım, Resim,
Seramik, Ebru Sanatı, Kurdela Nakışı, Keman, Gitar, Org,
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bale, Latin Dansları,
Sirtaki, Halk Oyunları, Tiyatro, Step ( Aerobik), Pilates, Judo,
Futbol  , Karate Teakwon-do, Basketbol , Voleybol, Hentbol,
Atletizm branşlarında faaliyet gösteren kurslarımıza toplam
1980 öğrenci kayıt olmuştur. Kursumuzu tamamlayan öğ-
renciler, sertifikalarını 18 Haziran 2010 Tarihinde düzenle-
nen tekne gezisinde aldılar.

2010-2011 Eğitim Döneminde; Ahşap Boyama, Kumaş
Boyama,Hesap İşi,  İğne Oyası, Takı Tasarım, Resim, Se-
ramik, Kurdela Nakışı,3 Boyutlu Resim,  Keman, Gitar, Pi-
yano, Türk Halk Müziği, Bağlama, Türk Sanat Müziği, Latin
Dansları, Ritm,Halk Oyunları, Tiyatro, Pilates, Judo, Futbol
, Karate Teakwon-do, Basketbol branşlarında faaliyet gös-
teren kurslarımıza toplam 2175 öğrenci kayıt olmuştur.

SAGEM 
(SARIYER BELEDİYESİ GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ)
İlçedeki genç nüfusun kültürel ve sosyal gelişimlerine

destek olmak, kütüphane ve internet kullanımı gibi ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla açılmıştır.  7-14 yaş grubu öğ-
rencilere Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi,
Bilgisayar, İngilizce konularında etüt dersleri verilmektedir.
Satranç ve Sinema Kulüpleri ile öğrencilere sosyal ortam
yaratılmaktadır. Ücretsiz ve üyelik sistemiyle çalışmaktadır.
Toplam 11.388 üyesi vardır. 9 mahallede hizmet vermekte-
dir.

Sarıyer Sagem
PınarMahallesi Sagem 
Ferahevler Sagem
Cumhuriyet Sagem
FSM Sagem
Bahçeköy Sagem
Reşitpaşa Sagem
Kazımkarabekir Sagem
İstinye Sagem

YAŞAM EVİ
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan yaşlılarımızın; sos-

yal ve kültürel paylaşımlarının sağlanması gündelik aktivi-
telerde bulunabilecekleri (film izleyebilecekleri, oyun
oynayabilecekleri, kitap, gazete okuyabilecekleri) ortak
yaşam alanları oluşturmak onların sosyal hayata katılımla-
rını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Yaşam Evi ve Reşit-
paşa Yaşam Evi olmak üzere iki merkezde hizmete
açılmıştır. Açıldığından itibaren toplam 2.878 kişi Yaşamev-
lerini ziyaret etmiştir.

Cumhuriyet Mahallesi 02 Nisan 2010, 
Reşitpaşa Mahallesi Yaşam Evi, 06 Temmuz 2010 tari-

hinde hizmete girmiştir. 
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ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ
Engellilerin topluma adaptasyonunun sağlanması, sos-

yal haklarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması, el be-
cerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla kurslara
katılımlarının sağlanması, hastane ihtiyacı olan engellilere
araç temin edilmesi amacıyla 06 Temmuz 2010’da Reşit-
paşa Mahallesinde hizmete açılmıştır. 

ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ 
FAALİYETLERİ

• 01-18 Ağustos 2010 tarihleri arasında 45 yıllık tekerlekli
sandalye kullanıcısı Yüksek Mimar Şükrü Sürmen tara-
fından birim müdürleri ve teknik personele ‘’Erişilebilirlik’’
konulu seminer verilmiştir. 

• Ağustos ayında 205 engelli ve ailesine Belediyemiz Sosyal
Tesislerinde üç gurup halinde birer haftalık ücretsiz tatil
imkânı sağlanmıştır.

• Ramazan ayında engelli kurum temsilcilerine iftar yemeği
verilmiştir.

• Sarıyer Belediyesi olarak ‘’Erişilebilir İstanbul’’ dizi toplan-
tılarına 14 Ekim’de birimimiz çalışmaları ile ilgili ’’Engelli
Erişilebilirliği’’ konulu sunum yapıldı.

• 05-15 Ekim ‘’ Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü’’ dola-
yısıyla Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte düzenlenen
müzik ve şiir dinletisinden oluşan etkinlikte görme engelli
200 kişinin beyaz baston talepleri karşılanmıştır.

• ‘’Engelli Veri Tabanı’’ oluşturulması için toplanan veriler,
dijital ortama aktarılmaya başlanmıştır.

• Danışmanlık hizmeti verilmiştir. (Engelli başvuruları değer-
lendirilerek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.)

• 5378 sayılı özürlüler yasasının 07 Temmuz 2012 tarihine
kadar fiziksel alt yapının ‘’Engelli Erişilebilirliğine uygun
hale getirilmesi’’ geçici maddeleri uyarınca; Engelli Koor-
dinasyon Merkezince kapsamlı bir proje üzerinde çalışıl-
maktadır. Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü olağan
faaliyetlerinde bu tür düzenleme çalışmalarını öncelikli
olarak yapmaktadır. Ayrıca; Engellilerin müracaatları doğ-
rultusunda hareketlerini kolaylaştırıcı özel düzenlemeler
yapılmaktadır.

• 03 Aralık Dünya Özürlüler Gününde engelliler ve ailelerine
yemekli toplantı düzenlenmiş ihtiyaç sahiplerine akülü ve
manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca en-
gelli vatandaşların yıl içinde değişik zamanlarda yaptıkları
akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye talepleri de imkânlar
ölçüsünde karşılanmıştır. 

• 10-16 Aralık 2010 tarihinde belediyemiz teknik personeli
ve birim müdürlerine Avrupa Körler Birliği Başkan Yardım-

cısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emin Demirci ile Erişilebi-
lirlik Uzmanı Mustafa Demirci tarafından  ‘’Görme Engelli
Erişilebilirliği ve Teknolojileri’’ konulu seminer verilmiştir.

SADEM (SARIYER AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ)
İlçemizde yaşayan ailelerin gerek kendi içlerinde ge-

rekse çocukları üzerinde çözemedikleri sorunları gidermek
amacıyla ücretsiz danışacakları bir merkez olarak hizmete
sunulmuştur. Ücretsiz randevu sistemiyle çalışmaktadır. İki
Mahallede hizmet vermektedir.

Büyükdere Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi
Temmuz ayından itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğüne

devredilmiştir.

SEMT EVİ
Katılımcı, demokratik yerel yönetimi yaygınlaştırmak ve

vatandaşların belediye hizmetlerinden doğrudan, mahalle-
lerinde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunul-
muştur. 
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Bahçeköy Semtevi ; 05 Kasım 2010 tarihinde
Kâzımkarabekir Paşa Mahallesi ; 07 Aralık 2010 tari-

hinde Mahallesinde hizmete açıldı.
SEMT EVLERİ’NİN BİRİMLERİ 
Mahalle Muhtarı Ofisi
Mahalle Derneği Ofisi
Çok Amaçlı Toplantı Salonu
Atölyeler
Vergi Ödeme Birimi
Çay Ocağı

SUNULAN  HİZMETLER 
Folklor ve sanat eğitimi
Yabancı dil kursları
Meslek edindirme ve beceri kursları
Öğrencilere etüt desteği
Temel yurttaşlık eğitimi
Tüketici hakları eğitimi
Deprem, ilkyardım ve kurtarma seminerleri
Çevre ve afet bilinci geliştirme seminerleri
Mahalleyle ilgili konularda toplantı imkânı

SAHNE AÇILIŞI
Sarıyer Belediyesi  Kültür Merkezindeki Tiyatro Salo-

nuna 04 Ocak 2010 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı
ile Nejat Uygur Sahnesi adı verilmiştir. 26 Mart 2010 tari-
hinde birçok sanatçının katılımıyla açılışı yapılmıştır.

1.HALK OYUNLARI FESTİVALİ
16-17 Nisan 2010 tarihleri arası düzenlenmiştir. 16 Nisan

günü  kortej yürüyüşüyle açılışı yapılmıştır.17 Nisan da  Sa-
rıyer Kapalı Spor Salonunda on  ekibin katılımıyla finali ya-
pılmıştır.

Katılan Ekipler
Sarıyer Belediyesi 
Sarıyer İlköğretim Okulu
Gümüşdere İlköğretim Okulu
Mehmet Akif ilköğretim Okulu
R.Güney Kıldıran İlköğretim Okulu
Kâzımkarabekir İlköğretim Okulu
Yeniköy İlköğretim Okulu
Hüseyin Kalkavan Lisesi
Halk Eğitimi Merkezi
İZEV
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İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ
5-7 Mayıs 2010 tarihleri arası düzenlenmiştir. Etkinlik sü-

resince bir konser ve Başka Dilde Aşk, Direnişçi, Kara
Kabuk, Direniş Limanı, Bölge, İki Dil Bir Davul, Karpuz Ka-
buğundan Gemiler Yapmak adlı filmler gösterime sunulmuş-
tur. Yaklaşık 730 kişi izlemiştir.

27. BOĞAZİÇİ AMATÖR TİYATROLAR ŞENLİĞİ
08 Mayıs-06 Haziran 2010 tarihleri arası düzenlenmiş

olup , şenliğe şehir içi ve şehir dışından birçok grup katıl-
mıştır. Oyunlar, Nejat Uygur Sahnesi ve Halk Eğitimi Mer-
kezi Tiyatro salonlarında  sergilenmiştir.

Sergilenen Oyunlar
• Edirne Belediyesi Amatör Tiyatro Topluluğu/ Aşk Olsun 
• 9 Eylül Üniversitesi Eylül Ateşi Tiyatro Kulübü/ 

Palavracı Asker 
• Cefaköylüler Tiyatro Topluluğu ( Sefaköy)/Ayı 
• Sadri Alışık Gençlik Tiyatrosu/ Aşk Üçlemi 
• Kurşunkalem Sanat  Tiyatrosu / Absürt Hayat Anatomisi 
• Tevitöl Sahnesi( Türk Eğitim Vakfı Özel lisesi)/

Kanlı Nigar 
• Otakçılar Lisesi Tiyatro Topluluğu/ Yedi Kocalı Hürmüz 
• İstanbul Üniversitesi Psikoloji Oyuncuları/

Asiye Nasıl Kurtulur
• Ehl-i Keyf Doğaçlama Tiyatro Topluluğu / Beyin Sporu
• Sakarya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu/

Mahmud ile Yezida 
• Marmara Üniversitesi/ Herostratus’u Unut
• Timis / Gogol’ün Defteri
• İnsancıl Oyun Atölyesi /Düşünen İnsan
• Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu/ 

Gerçek Müfettiş Hound 
• Sabancı Anadolu Lisesi /Savaş Baba
• İstanbul Üniversitesi Sinema ve Tiyatro Kulübü/ 

Haybeden Gerçeküstü Aşk

• Yıldız Teknik Üniversitesi / Gözbağı
• Behçet Kemal Çağlar Lisesi /Gözlerimi Kaparım 

Vazifemi Yaparım
• Tuzlu Tiyatro Maltepe/ Memurin Faslı
• Tiyatro Ekip /Japon Kuklası
• Denizli Müzik ve Sahne Sanatları Derneği Tiyatro 

Bölümü / Ayrılık

ENGELLİLER FESTİVALİ
10-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenmiş olup ,

festival boyunca dans gösterisi, panel, resim ve el ürünleri
sergisi, satranç turnuvası, futbol ve basketbol maçları, masa
tenisi, tiyatro, konser ve tekne gezisi düzenlenmiştir.

01 EYLÜL BARIŞA ÇAĞRI FESTİVALİ VE 
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Halkla İlişkiler Müdürlüğünün organize ettiği Ramazan

Etkinliklerine müdürlüğümüz teknik destek sağlamış olup
ayrıca belediye Tiyatromuz tarafından mahallelerde ve İs-
tinye Tersane Alanında toplam onbir oyun oynanmıştır. 

RUMELİKAVAK ŞENLİĞİ
İstanbul 2010 AKB Ajansı ve Sarıyer’deki STK ‘lar , kent

konseyi  ve mahalle halkının katılımıyla 2-3 Ekim 2010 ta-
rihleri arasında düzenlenmiştir. Şenlikte; panel, sokak etkin-
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likleri, film gösterimi, tiyatro oyunları,sergiler, söyleşiler, kon-
serler ve geziler düzenlenmiştir. 

ŞİİR GECELERİ
12 Mart  2010 tarihinde Kültür Merkezinde,
09 Nisan 2010 tarihinde Kültür Merkezinde, 
16 Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Yaşam-

evi’nde, 
03 Ağustos 2010 tarihinde İstinye Mahallesi Mevlana

Parkında, 
12 Kasım 2010 tarihinde Kültür Merkezinde, 
17 Aralık 2010 tarihinde Kültür Merkezinde ,
21 Mart Pazar Günü saat 16.00 da Bigevler arası şiir

okuma etkinliği Kültür Merkezinde yapılmıştır.
26 Mart 2010 tarihinde Öykü Gecesi Cafer HERGÜN-

SEL tarafından Kültür Merkezinde yapılmıştır.

MİSAFİR TİYATROLAR
14 Şubat 2010 tarihinde “Ana” adlı oyun Önder Babat

Politik Tiyatro Grubu tarafından Kültür Merkezinde oynan-
mıştır.

26 Şubat,19-28 Mart 2010 tarihlerinde ”Marks Geri
Döndü” adlı oyun Marmara Oyuncuları tarafından Kültür
Merkezinde oynanmıştır.

5 Mart 2010 tarihinde  “Ayı” adlı oyun Uygulama Tiyat-
rosu tarafından Kültür Merkezinde oynanmıştır.

14 Mart 2010 tarihinde “Yaşamak Denirse Yaşamak”
adlı oyun Tiyatro Seyirevi oyuncuları tarafından Kültür Mer-
kezinde oynanmıştır.

19 Mart 2010 tarihinde “Yapboz” adlı oyun TİMİS  oyun-
cuları tarafından Kültür Merkezinde oynanmıştır.

21 Mart 2010 tarihinde “Parça Tesirli Pazarlar” adlı
oyun Aksine Tiyatro oyuncuları tarafından Kültür Merke-
zinde oynanmıştır.

25 Mart 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oyun-
cuları tarafından “İki Efendinin Uşağı” adlı oyun kültür
Merkezinde oynanmıştır.

25 Mart 2010 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi
Oyuncuları tarafından “Tehlikeli Oyunlar” adlı oyun kültür
Merkezinde oynanmıştır.

28 Mart 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oyun-
cuları tarafından “Boyacı” adlı oyun kültür Merkezinde oy-
nanmıştır.

07 Mart 2010 tarihinde Pazar günü saat 15.00 ve 18.00
olmak üzere “3.Sayfadan Kadın Hikâyeleri” Düşevi Oyun-
cuları tarafından Halk Eğitimi Merkezinde oynanmıştır.

02-03-04 Temmuz 2010 tarihinde Mehtap Ar Tiyatrosu
ekibinin sergilediği “Okumak, Okumak, Okumak” adlı ti-
yatro oyunu Rumelihisarüstü ,Reşitpaşa Mahallesi ve Yaşar
Dedeman Lisesinde sergilenmiştir.

9 Temmuz 2010 tarihinde Metin Uca’nın “ İtinayla İncit-
meden” tek kişilik oyunu Halk Eğitimi Merkezinde göste-
rime sunulmuştur. 

SARIYER BELEDİYE TİYATROSU 
“KÜÇÜK PRENS”
Antonie Saint de Exupery’nin “Küçük Prens” kitabından

Erol Küçükaksoy tarafından oyunlaştırılan aynı adlı oyun,
2010 sezonu boyunca 63 seans oynanmış ve toplam 6948
seyirciye ulaşmıştır. 

“İÇERDEKİLER”
Melih Cevdet Anday’ın “İçerdekiler” adlı oyunu 2010 se-

zonu boyunca 17 seans oynamış ve 1708 seyirciye ulaş-
mıştır.

“KAPKACAK ÖYKÜSÜ”
Michael Ende’nin hikayesinden M.Gökhan Bulut tarafın-

dan oyunlaştırılan“Kapkacak Öyküsü”adlı oyun tiyatro kur-
siyerlerimiz tarafından 2010 sezonu boyunca 6 seans
oynanmış ve 691 seyirciye ulaşmıştır.

“SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI”
Haldun Taner’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” adlı
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oyun Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından 2010 sezonu
boyunca 15 seans  oynanmış ve 4075 seyirciye ulaşmıştır. 

“İNEK”
Nazım Hikmet’in “İnek”  adlı oyun, Sarıyer Belediye Ti-

yatrosu tarafından 2010 sezonu boyunca 13 seans oynan-
mış ve 1309 seyirciye ulaşmıştır. 

TİYATRO KURSİYER ÇALIŞMALARI
  2009- 2010 Tiyatro Sezonu
7-10 yaş grubu
45 kursiyer ile çalışılmış.
“Kapkacak Öyküsü “ adlı oyunu sergilemişlerdir.

10-13 yaş grubu
40 kursiyer ile çalışılmış.

“Kapkacak Öyküsü” adlı oyunu 2 seans sergilemişlerdir.

14-17 yaş grubu
25 kursiyer ile çalışılmış.
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunu sergi-

lemişlerdir.

17 ve üzeri yaş grubu
45 kursiyer ile çalışılmıştır.

2010- 2011 Sezonu
7-10 yaş grubu
37 kursiyer ile çalışmalarına devam etmektedir.

11-14 yaş grubu
37 kursiyer ile çalışmalarına devam etmektedir.

17 ve üzeri
28kursiyer ile çalışmalarına devam etmektedir.

KONSERLER
10 Şubat 2010 tarihinde Şef Önder Güldür yönetiminde

Türk Sanat Müziği Konseri İzzet Baysal Huzur Evi’nde ya-
pılmıştır.

25 Şubat 2010 tarihinde Türk Sanat Müziği Koromuzun
Konseri Halk Eğitimi Merkezinde yapılmıştır.

28 Şubat 2010 tarihinde Türk Halk Müziği Koromuzun
Konseri Halk Eğitimi Merkezinde yapılmıştır.

02 Mart 2010 tarihinde “Avni Anıl Gecesi” Türk Sanat
Müziği Konseri Halk Eğitimi Merkezinde yapılmıştır.

18 Mart 2010 tarihinde “Çanakkale Şehitlerini Anma”
programı Sarıyer Belediye Tiyatrosunun skeçleriyle ve
Sanat Müziği Gençlik Koromuzun sunduğu konserle Kültür
Merkezinde kutlanmıştır.

23 Mart 2010 tarihinde “Yaşlılar Haftası” kapsamında
İzzet Baysal Huzur Evinde Türk Sanat Müziği konseri dü-
zenlenmiştir.

06 Haziran tarihinde Şef Önder Güldür yönetiminde Türk
Sanat Müziği Konseri İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merke-
zi’nde yapılmıştır.

03 Ekim 2010 tarihinde Keman Kursiyerlerimizin mini
konseri Kültür Merkezinde yapılmıştır. 

25 Ekim 2010 tarihinde Flütist  Eren Coşkuner ve Gitarist
Toygar Canbay’ın verdikleri konser Kültür Merkezinde ya-
pılmıştır.

TOPKAPI GEZİSİ
14 Mayıs 2010 tarihinde,  İstanbul 2010 AKB Ajansı iş-

birliğiyle 80 öğrenci-veliyi Topkapı Sarayında sergilenen
Kremlin Hazineleri Sergisini gezdirdik.

ANITKABİR GEZİSİ

06 Kasım 2010 tarihinde, Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim
Merkezi (SAGEM) öğrencilerine Anıtkabir gezisi düzenledik.
Gezide Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atatürk’ün
naşının 15 yıl muhafaza edildiği Etnografya Müzesi, birinci
ve ikinci TBMM binaları ile kentin değişik yerleri gezildi.
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KARNE ŞENLİĞİ
19 Haziran 2010 tarihinde Bahçeköy  Sagem’de (Bigev)

düzenlenen karne şenliğine tüm SAGEM öğrencileri katıl-
mıştır. Şenlikte; dans gösterileri halk oyunları gösterileri, şiir
okuma etkinliği düzenlenmiştir.

YAZ KAMPI
İlçemizde bulunan ilköğretim okullarda okuyan 500 ba-

şarılı öğrenci ödüllendirilmek adına Kilyos Sosyal Tesisle-
rinde Haziran-Ağustos aylarında gruplar halinde birer
haftalık tatile gönderilmiştir. 

YAZ OKULU
Org, Keman, Yüzme, Basketbol, Voleybol, Karate, Fut-

bol, Kız Futbol, Atletizm, Teakwon-do, Judo,  *Drama, *Se-
ramik, *Halk Oyunları branşlarında ki kurslarımıza toplam
1478 öğrenci kayıt olmuştur. 

(* Yaz döneminde ilk kez açılan branşlar)

YAZ OKULLARI AÇILIŞ TÖRENİ 
01 Temmuz 2010 tarihinde Yaz Okulları açılışı yapıldı.

Toplam 1478 kursiyere spor malzemeleri (şort, tişört, çanta,
çorap) dağıtıldı. 

SERGİLER
08 Mart 2010 tarihinde “İstanbul’dan” konulu resim ser-

gisi açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.
19 Nisan 2010 tarihinde “Iraklardan” adlı Fotoğraf Ser-

gisi açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.
10 Mayıs 2010 tarihinde EQ Yetenek Geliştirme “Karma

Resim Sergisi “açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.
17 Mayıs 2010 tarihinde, “Buluşma Köprüsü” adlı Resim

Sergisi açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.
14 Haziran 2010 tarihinde Hobi ve Sanat Kurslarımızın

Sergi açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.
05 Temmuz 2010 tarihinde “İstanbul Kenti ve Kentlisiyle

Buluşma” Resim Sergisi açılışı Kültür Merkezinde yapılmış-
tır.30 Temmuz’a kadar ziyaret edilmiştir.

09 Ağustos 2010 tarihinde “İstanbul Kenti Ve Kentlisiyle
Buluşma” Fotoğraf Sergisi açılışı Kültür Merkezinde yapıl-
mıştır.31 Ağustos’a kadar ziyaret edilmiştir.

18 Ekim 2010 tarihinde “Gövdedeki İzler” adlı resim ser-
gisinin açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır. 

18 Aralık 2010 tarihinde “Sarıyer” konulu fotoğraf sergi-
sinin açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.

28 Aralık 2010 tarihinde “Sarıyer Çeşmeleri” konulu fo-
toğraf sergisinin açılışı Kültür Merkezinde yapılmıştır.

KONFERANSLAR
08-19 Ocak 2010 tarihlerinde Spina Bifida (Doğumsal

Anomali) konulu konferans Kültür Merkezinde ve Kavak
Kurs Merkezinde yapılmıştır.

22 Ocak 2010 tarihinde “GDO’lu Gıdaların Halk Sağlı-
ğına Etkileri “konulu konferans Kültür Merkezinde yapıl-
mıştır.

25 Ocak 2010 tarihinde “Kemalizm ve Uğur Mumcu”
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konulu konferans Kültür Merkezinde yapılmıştır.
25 Şubat 2010 tarihinde “Bireysel Kalite” konulu kon-

ferans Kültür Merkezinde yapılmıştır.
06 Nisan 2010 tarihinde “Hukuksal Açıdan Şiddetin

Resmi” konulu konferans Kent Konseyi Kadın Meclisi işbir-
liğiyle düzenlediğimiz konferansa İKKB Koord.Av.Nazan
MOROĞLU, AÇEV Eğt.Verda KARAKAŞ konuşmacı olarak
katıldılar .

17 Nisan 2010 tarihinde “Yeniden köy Enstitüleri” ko-
nulu panel Dr.Hayal Köksal moderatörlüğünde Köy Enstitülü
Eğitimci - Yazar Gürşen Kafkas, Cılavuz Köy Enstitüsü Me-
zunu Ressam Nevzat Özbey, 2.Kuşak Köy Enstitülü Nilüfer
Özbey ile Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi ve yenilikçi öğret-
men adayı Seçil Özenç’in katılımıyla Halk Eğitimi Merke-
zinde yapıldı.

23 Kasım 2010 tarihinde Doğalgaz Cihazları Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (DOSİDER), İstanbul Doğalgaz
Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanayiciler
Odası (BACADER) ve İGDAŞ’ın işbirliği ile düzenlenen
“Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf” semineri Sarıyer
Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

19 Aralık 210 tarihinde “Kubilay’ı Anıyoruz” konulu
konferans Kültür Merkezinde yapılmıştır.

MALZEME ALIMLARI
Altyapı Futbol Okuluna 3800 adet spor malzemesi alın-

mıştır.
Yaz Okuluna 3295 adet spor malzemesi alınmıştır.
İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Yaz spor Okulları açılışı için

300 adet madalya alınmıştır.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için 18 kupa, 50 adet

madalya alınmıştır.

KÜLTÜR YAYINLARI
Atatürk’ün Hayatı, Çanakkale,19 Mayıs,23 Nisan,29

Ekim, Anıtkabir,10.Yıl Nutku,10 Kasım ve Atatürk’ün 999 fo-
toğraflarının bulunduğu, dokuz CD den oluşan eğitim seti
İlçemizde bulunan ilköğretim ve ana okullarına dağıtılmış-
tır.

SES, PERDE, PROJEKSİYON 
SİSTEMİ KURULAN YERLER

• 21 Ocak 2010 tarihinde Kazımkarabekir Paşa Mahalle toplantısına perde, pro-
jeksiyon sistemi kurulmuştur.

• 14 Şubat 2010 tarihinde İzzet Baysal Huzur Evi’ne Türk Sanat Müziği Konseri
için ses düzeni kurulmuştur.

• 02 Mart 2010 tarihinde Türk Sanat Müziği Koromuzun yaptığı konser için Halk
Eğitimi Merkezine ses düzeni kurulmuştur.

• 04 Mart 2010 tarihinde Türk Halk Müziği Koromuzun yaptığı konser için Halk Eği-
timi Merkezine ses düzeni kurulmuştur.

• 08 Mart 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezinde oynanan 3.Sayfadan Kadın Hi-

kâyeleri adlı tiyatro oyunu için ses düzeni kurulmuştur.
• 17 Nisan 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezi’ne Yeniden Köy Enstitüleri konulu

konferans için ses sistemi kurulmuştur.
• 28 Şubat 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezi’ne Türk Halk Müziği Konseri için

ses sistemi kurulmuştur.
• 13 Mart 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezi’ne ses sistemi kurulmuştur.
• 23 Mart 2010 tarihinde İzzet Baysal Huzur Evi’ne Türk Sanat Müziği Konseri için

ses düzeni kurulmuştur.
• 30 Mart 2010 tarihinde Kilyos Soysal Tesislerine ses düzeni kurulmuştur.
• Nisan ayı içerisinde yapılan Halk Oyunları Festivali etkinliklerine Anıt önü ve Sa-

rıyer Kapalı spor Salonuna ses düzeni kurulmuştur.
• 13 Mayıs 2010 tarihinde Etiler Huzur Evi’ne anneler günü için yapılan Sanat Mü-

ziği Konseri için ses düzeni kurulmuştur.
• Mayıs-Haziran aylarında yapılan 29.Amatör Tiyatrolar Şenliği için 30 oyun için

ses düzeni kurulmuştur.
• Mayıs ayında yapılan engelliler festivali etkinleri için anıt önüne ve Sarıyer kapalı

spor salonuna ses düzeni kurulmuştur.
• 03 Haziran 2010 tarihinde Enka’da yapılan müsabakalar için ses düzeni kurul-

muştur.
• 21 Haziran 2010 tarihinde Bahçeköy Bigev2de yapılan karne şenliği etkinliğine

ses düzeni kurulmuştur.
• 22 Haziran 2010 tarihinde tekne turuyla yapılan sertifika töreni için ses düzeni

kurulmuştur.
• 27 Haziran 2010 tarihinde Kocataş Mahallesinde Tonyalılar Derneğinde yapılacak

etkinlikler için ses düzeni kuruldu.
• 27 Haziran 2010 tarihinde Yaşar Dedeman Lisesinde yılsonu etkinlikleri için ses

düzeni kurulmuştur.
• 10 Haziran 2010 tarihinde İTÜ’de yapılan Türk Sanat Müziği Koromuzun verdiği

konser için ses düzeni kurulmuştur.
• 30 Haziran 2010 tarihinde Doğa Tepe Parkı’ında yapılan tiyatro için ses düzeni

kurulmuştur.
• Haziran ayı içerisinde Hüseyin Kalkavan Lisesi, Alparslan İlköğretim Okulu, Bü-

yükdere Kız Meslek Lisesi’ne ses düzeni kurulmuştur.
• Haziran-Temmuz aylarında yaz kampı etkinliklerimiz için dört ayrı gün ses düzeni

kurulmuştur.
• 01 Temmuz 2010 tarihinde Çayırbaşı Stadyumuna yaz okulu açılışı için ses dü-

zeni kurulmuştur.
• 02 Temmuz 2010 tarihinde Osman Saçmacı İlköğretim Okulunun yılsonu gösterisi

için ses düzeni kurulmuştur.
• 03 Temmuz 2010 tarihinde Bahar Country de yapılan piknik organizasyonuna ses

düzeni kurulmuştur.
• 04 Temmuz 2010 tarihinde Yaşar Dedeman Lisesine tiyatro oyunu için ses düzeni

kurulmuştur.
• 07 Temmuz 2010 tarihinde Reşitpaşa Kültür Merkezinin açılışı için ses düzeni

kurulmuştur.
• 09 Temmuz 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezine ses düzeni kurulmuştur.
• 12 Temmuz 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezine ses düzeni kurulmuştur.
• 19 Temmuz 2010 tarihinde Amatörler Evine ses düzeni kurulmuştur.
• 31 Temmuz 2010 tarihinde Pınar Mahallesini Koruma Derneğine ses düzeni ku-

rulmuştur.
• 04 Ağustos 2010 tarihinde Mevlana Parka Şiir Gecesi etkinliği için ses düzeni ku-

rulmuştur.
• 16 Ağustos 2010 tarihinde Tersane alanına Ramazan Etkinlikleri kapsamında

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
• 20 Ağustos 2010 tarihinde Doğatepe Parkına Ramazan Etkinlikleri kapsamında

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
• 23 Ağustos 2010 tarihinde Tersane alanına Ramazan Etkinlikleri kapsamında

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
• 26 Ağustos 2010 tarihinde Kocataş Parkına Ramazan Etkinlikleri kapsamında

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
• 31 Ağustos 2010 tarihinde Rumelikavak Mahallesi’ne Ramazan Etkinlikleri kap-

samında Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
• Ramazan Ayı boyunca Sarıyer Merkezde kurulan iftar çadırına ses düzeni kurul-

muştur.
• 03 Eylül 2010 tarihinde Zekeriyaköy İlköğretim Okulu Bahçesine Ramazan Etkin-

likleri kapsamında Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni ku-
rulmuştur.

• 06 Eylül 2010 tarihinde Tersane alanına Ramazan Etkinlikleri kapsamında Ser-
sem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.
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• 07 Eylül 2010 tarihinde Bahçeköy’e Ramazan Etkinlikleri kapsamında Sersem
Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun için ses düzeni kurulmuştur.

• 20 Eylül 2010 tarihinde Sarıyer İlköğretim Okuluna ses düzeni kurulmuştur.
• 30 Eylül 2010 tarihinde 100.Yıl Rotary Lisesine ses düzeni kurulmuştur.
• 30 Eylül 2010 tarihinde Silivri Kapalı Cezaevine Tiyatro etkinliğimiz için ses düzeni

kurulmuştur.
• 15 Ekim 2010 tarihinde Altı Nokta Vakfına Ses düzeni kurulmuştur.
• 02-03 Ekim 2010 tarihinde yapılan Rumelikavak Şenliklerine ses düzeni kurul-

muştur.
• 30 Ekim 2010 tarihinde Kilyos Sosyal Tesislerine, Yunan Misafirleri için ses düzeni

kurulmuştur.
• 05 Kasım 2010 tarihinde Bahçeköy Semtevi’in açılış töreni için ses düzeni kurul-

muştur.
• 10 Kasım 2010 tarihinde Halk Eğitim Merkezine tören için ses sistemi kurulmuş-

tur.
• 26 Aralık 2010 tarihinde Rumelikavağı İskele Restauranta Balıkçılık Kurultayı

Programı için ses düzeni kurulmuştur.
• 26 Aralık 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi etkinlikleri için ses düzeni kurul-

muştur.

KİLYOS PLAJI HALKA AÇILDI
“Sahiller Halkın Olacak” sözü 05 Temmuz 2010 tarihinde

hayata geçti. Vatandaşlar, daha önce girişi ücretli olan beledi-
yeye ait Kilyos Plajı’ndan artık ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
Altyapı ve temizlik çalışmaları tamamlanarak, tuvaletleri, so-
yunma ve duş kabinleri yeniden düzenlenen, ayrıca cankurta-
ran ve güvenlik eksiği giderilen plajdan, vatandaşlar haftanın
her günü sabah 08.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz ola-
rak yararlanabilecek.

KİLYOS SOSYAL TESİSLERİ
2010 yılı yaz sezonu başlamadan önce işletmemizin A – B

ve C Blok odaları, blok koridorları, blok dış cepheleri ve res-
taurant içi tamamen boyatılmış, çatılar kısmen tamir edilerek
sezon açılmıştır.

KİLYOS SOSYAL TESİSLERİMİZDE KONAKLAYAN 
MİSAFİRLERİMİZ 

• 17-28 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Uluslararası
Mühendislik Kulübünün düzenlemiş olduğu (BEST) Avrupa Teknoloji Öğrencileri
Birliği adı altında 24 ülkeden 86 öğrenci Sosyal Tesislerimizde konaklamışlar-
dır.

• 27 Mart 2010 tarihi Cumartesi günü 50 kişilik öğretmen grubu Sosyal Tesisleri-
mizde konaklamışlardır.

• 09-11 Nisan 2010 tarihleri arasında Giresun Belediyesi Folklor Ekibi (30 kişi)
Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 09-11 Nisan 2010 tarihleri arasında belediyemizin Müdür ve Müdür Yardımcıla-
rını 657 ve 5018 sayılı kanunla İlgili bilgilendirme semineri işletmemizde yapıl-
mıştır.

• 12-17 Nisan 2010 tarihleri arası İ.T.Ü.’den 120 kişilik öğrenci grubu Sosyal Tes-
islerimizde konaklamışlardır.

• 13-18 Nisan 2010 tarihleri arası Boğaziçi Üniversitesi’nden 180 kişilik öğrenci
grubu Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 19-25 Nisan 2010 tarihleri arası 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle belediye-
mizin davetlisi olarak yurtiçi ve yurtdışından 200 çocuk Sosyal Tesislerimizde
konaklamışlardır.

• 02-06 Mayıs 2010 tarihleri arası Hollanda’dan gelen 30 kişilik öğrenci (sporcu)
kafilesi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 06-10 Mayıs 2010 tarihleri arası Capoeria Derneğinden Dans ve Spor gösterileri
yapan yurtdışı ağırlıklı olan 100 dansçı ve sporcu Sosyal Tesislerimizde konak-
lamışlardır.

• 07-09 Mayıs 2010 tarihleri arası Ankara Polatlı lisesinin 30 kişilik öğrenci grubu
Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 14-19 Mayıs 2010 tarihleri arasında işletmemizde yapılan uluslar arası satranç
turnuvasına katılan 60 öğrenci turnuva suresince işletmemizde konaklamışlar-
dır.

• 03-06 Haziran 2010 tarihleri arası Kültür Müdürlüğümüzün tiyatro grubundan 5
kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 08-11 Haziran 2010 tarihleri arası İlçemizde yağan şiddetli yağmur nedeniyle
evleri su baskınına uğrayan ailelerden 6 kişi işletmemizde konaklamışlardır. 

• 10-14 Haziran 2010 tarihleri arası Tüm-Bel-Sendika mensuplarından 55 kişi iş-
letmemizde konaklamışlardır.

• 10-14 Haziran 2010 tarihleri arası Rize Gençlik İl Müdürlüğüne bağlı 45 kişilik
tiyatro grubu Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 12 Haziran 2010 tarihinde Tirebolu Anadolu Lisesi tiyatro grubuna bağlı öğrenci
ve öğretmen 27 kişi işletmemizde konaklamışlardır. 

• 21.Haziran- 03 Temmuz 2010 tarihleri arası İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
başarılı öğrenciler yaz kampı nedeniyle ilköğretim okullarından 250 erkek ve
250 kız öğrenci olmak üzere toplam 500 öğrenci Sosyal Tesislerimizde konak-
lamışlardır.

• 22 Haziran- 03 Temmuz 2010 tarihleri arası Hollanda’dan gelen 19 misafir Sos-
yal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 05 Temmuz -17 Ağustos 2010 tarihleri arası 1 İl Genel Meclis Üyesi, 4 Meclis
üyesi 28 Memur, 16 işçi, 4 Muhtar aileleriyle birlikte 249 kişi Sosyal Tesisleri-
mizde konaklamışlardır.

• 06 Haziran-29 Ağustos2010 tarihleri arasında Belediyemiz Engelliler Koordi-
nasyon Merkezinin düzenlemiş olduğu 3 devrelik engelli kampına engelli ve ai-
lesi olmak üzere 205 kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 18 Ağustos-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Sarıyer Spor Kulübü 35 kişilik futbol
takımı Sosyal Tesislerimizde kamp yapmışlardır.

• 02-10 Eylül 2010 tarihleri arasında Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesini or-
ganize eden Marmara Üniversitesinden 30 öğrenci Sosyal Tesislerimizde ko-
naklamışlardır.

• 07-11 Ekim 2011 tarihleri arasında Birleşimci Martılar 2010 yılı ödül törenine
katılan 70 kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 23 Ekim 2010 tarihinde Boğaziçi ve Galatasaray üniversitesi münazara takı-
mından 72 kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 28- 31 Ekim 2010 tarihleri arasında Yunanistan Ulusal Dans Tiyatrosu grubun-
dan 110 kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 15 Ekim 2010 tarihinde Kurban Bayramı nedeniyle belediyemiz tarafından gö-
revlendirilen 14 kasap Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 25-26 Kasım.2011 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübünden 56
kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 18-20 Aralık 2010 tarihleri arasında Boğaziçi münazara kulübü 75 kişi Sosyal
Tesislerimizde konaklamışlardır.

• 27-29 Aralık 2010 tarihleri arasında Dr.Ala Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti.nin “Kar-
deşim Benim Projesi” için muhtelif ülkelerden 65 öğrenci Sosyal Tesislerimizde
konaklamışlardır.

• 01-31 Ocak 2010 tarihleri arasında 1584 öğrenci, 249 memur, meclis üyesi, işçi
ve ailesi, 200 engelli ve ailesi 187 tiyatrocu, 135 sporcu, 158 yerli ve yabancı
misafir, sel ve heyelan felaketine uğramış ailelerden 13 kişi olmak üzere toplam
2526 kişi Sosyal Tesislerimizde konaklamışlardır.
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TEŞKİLAT YAPISI

Bütçe Muhasebe Birimi
(4 memur)
Stratejik Plan, Performans prg,

Bütçe, Kesin Hesap, Taşınır-Taşın-
maz, İç ve Ön Mali Kontrol, Muha-
sebe, Raporlama, Danışmanlık, Evrak
Kayıt Kontrol

Gelirler Birimi
(30 memur, 13 işçi)
Emlak Şefliği, Tahakkuk Şefliği,

Tahsil Şefliği, İcra ve Borç Takip 
Şefliği

Maaş Tahakkuk (2 memur)
İşçi Memur Maaş, Asker Aile

Maaşı, Meclis Encümen Hak. huzur

YETKİ-GÖREV 
VE SORUMLULUKLAR
5018 Sayılı Kamu  Mali Yönetimi

ve Kontrolu Kanunu  5393 Sayılı Be-
lediye Kanunu5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık sigortası
Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu  4857 sayılı İş Kanunu 2464
sayılı Belediye Gelirleri kanunu 1319
sayılı Emlak vergisi kanunu 6183 sa-
yılı Amme alacakları tahsilsi usulu
hakkında kanun 213 sayılı Vergi usul
kanunu çerçevesinde  kaynakların et-
kili  ekonomik verimli ve hukuka uygun
olarak  kullanılmasından muhasebe-
leştirilmesinden raporlanmasından
kötüye kullanılmaması için gerekli ön-
lemlerin alınmasından  Bütçe ilke ve
esaslarına kanun  tüzük  ve yönetme-
likler ile diğer mevzuata uygun olma-
sından sorumludur ve yetkili kılınmış
mercilere hesap vermek zorundadır. 

Müdürlüğümüz  5018 sayılı kanu-
nun  60. maddesinde  sayılan görev-
leri  yerine getirmektedir.    

İşçi ve Memurlarımız ile Muhtaç
Asker Aile yardımlarının maaş tahak-
kuk işlemleri yapılarak süresinde öde-
meleri gerçekleştirilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muha-
sebe Yönetmeliğinin Taşınır Mal Yö-
netmeliğinin esas usul  ilke ve
standartlarına uygun olarak  faaliyet-
lerin gerçek mahiyetlerine uygun ola-
rak sağlıklı ve güvenilir bir şekilde
muhasebeleştirilmesi kayıtlarının tutul-
ması  sağlanmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri
kanunu ve Mahalli İdareler Harcama
Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda
tahakkuk ettirilen giderlerin hak sahip-
lerine ödenmesi  gerçekleştirilmekte-
dir.

Yıllardır çözümlenemeyen Konut
Edindirme Yardımı KEY ödemeleri ha-
zırlanarak Çalışan-Emekli olan- ayrı-
lan- vefat eden tüm çalışanlarımızın
tahakkuk eden alacaklarından  müra-
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HESA
P 
KODU HESAP ADI ALACAK TUTARI ALACAK KALANI
102 BANKA HESABI 145.846.306,19 139.547.546,82 6.298.759,37
103 99.687.181,64 99.699.202,98 12.021,34
105 1.428,34 5,96 1.422,38
109 15.422.056,58 13.514.894,68 1.907.161,90
120 91.088.962,04 91.088.962,04
121 77.535.340,55 9.014.024,39 68.521.316,16
126 1.176,00 1.176,00
140 4.154.624,51 4.148.632,95 5.991,56
150 9.733.851,94 8.235.956,93 1.497.895,01
160 369.092,95 369.092,95
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 11.700,00 11.700,00
190 1.727.995,44 1.727.995,44
240 8.038.487,95 8.038.487,95
250 17.459.120,71 288.100,00 17.171.020,71
251 25.194.283,00 25.194.283,00
252 21.563.812,28 21.563.812,28
253 6.242.582,87 4.957.199,36 1.285.383,51
254 10.216.431,17 4.042.276,77 6.174.154,40
255 9.710.386,37 5.622.321,43 4.088.064,94
257 29.245.474,58 29.245.474,58
258 YAPILAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 15.385.781,93 12.588.460,56 2.797.321,37
294 396.021,90 396.021,90
300 2.149.229,55 2.559.797,99 410.568,44
320 61.435.370,35 74.121.547,27 12.686.176,92
330 416.885,71 2.120.862,32 1.703.976,61
333 EMANETLER HESABI 5.767.972,76 10.681.683,05 4.913.710,29
360 1.499.634,91 35.478.928,50 33.979.293,59
361 1.196.938,69 12.097.471,99 10.900.533,30
362 63.835,13 12.280.580,12 12.216.744,99
363 114.465,12 18.652.026,41 18.537.561,29
380 36.271.199,39 36.937.604,01 666.404,62
400 410.568,44 410.568,44
438 4.664.771,01 39.980.809,21 35.316.038,20
500 56.708.290,09 48.334.627,42 8.373.662,67
570 18.632.682,81 18.632.682,81
580 19.264.293,19 19.264.293,19
590 15.087.036,76 15.087.036,76
591 11.511.576,95 11.511.576,95
600 121.928.669,40 121.928.669,40
630 93.405.142,76 93.405.142,76  
690 108.492.179,52 108.492.179,52
800 101.144.596,52 101.144.595,80
805 101.144.595,80 101.144.595,80
810 47.991,47 47.991,47
830 97.421.628,30 97.421.628,30  
835 97.421.628,30 97.421.628,30  
895 198.566.224,10 198.566.224,10  
900 140.812.905,86 140.812.905,86
901 178.683.783,16 178.683.783,16  
905 97.421.628,30 97.421.628,30  
910 11.742.456,60 3.337.546,35 8.404.910,25
911 3.337.546,35 11.742.456,60 8.404.910,25
920 24.363,79 24.363,79
921 24.363,79 24.363,79

 

                                                        TOPLAM: 2.112.856.995,88 2.112.856.995,16 202.737.497,78 202.737.497,78

                                                                



cat eden  850  kişiye 975.927.59 tl.
KEY ödemesi yapılmıştır.

4109 sayılı Muhtaç asker aile yar-
dımı kanunu gereğince müracat eden
asker ailerine Belediye Encümen kara-

rıyla 1.737.830 tl.nakdi maaş ödenmiş-
tir.

2464 Sayılı Belediye gelirleri ka-
nunu ve 1319 sayılı emlak vergisi ka-
nunu gereğince belediyemiz gelirlerinin

tahakkuk – tahsil ve takip işlemleri ya-
pılmaktadır. 

İcra ve borç takip şefliği yapılandırı-
larak alacaklarımızın tahsili sağlanmak-
tadır.
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1 79.949.696,48 3 KISA VAD. YAB.KAYNAK 96.014.970,05

10 8.195.322,31 30 410.568,44

102 Banka hes. 6.298.759,37 300 410.568,44

103 -12.021,34 32 12.686.176,92

105 1.422,38

109 Banka kredi kart.alacaklar 1.907.161,90 320 12.686.176,92

12 68.522.492,16 33 EMANET YABANCI KAYNAKL 6.617.686,90

120 Gelirlerden Alacaklar hs. 330 1.703.976,61
121 Gelirlerden Takipli Alacak. Hs. 68.521.316,16 333 Emanetler Hs. 4.913.710,29

126 Verilen Depozito. Teminat hs. 1.176,00

14 5.991,56 36 75.634.133,17
140 5.991,56 360 33.979.293,59

15 STOKLAR 1.497.895,01 361 10.900.533,30
150 1.497.895,01 362 12.216.744,99

19 1.727.995,44 363 18.537.561,29

190 Devreden KDV Hs. 1.727.995,44 38  666.404,62

2 DURAN VARLIKLAR 57.463.075,48 380 666.404,62

21 39

24 8.038.487,95 4  35.316.038,20
240 8.038.487,95 40

25 49.028.565,63 400
41

250 Arazi ve Arsalar Hs. 17.171.020,71 43 35.316.038,20

251 25.194.283,00 438 35.316.038,20
48

252 Binalar Hs. 21.563.812,28 5 6.081.763,71

253 1.285.383,51 50 -8.373.662,67

254 6.174.154,40 500 -8.373.662,67
255 4.088.064,94 57 18.632.682,81
257 -29.245.474,58 570 18.632.682,81
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 2.797.321,37 58 -19.264.293,19

26 580 -19.264.293,19
28 59 15.087.036,76
29 396.021,90 590 15.087.036,76

294 396.021,90 591
137.412.771,96 137.412.771,96

9 NAZIM HESAPLAR 105.850.902,34 9 NAZIM HESAPLAR 105.850.902,34
90 97.421.628,30 90 97.421.628,30

905 97.421.628,30 901 97.421.628,30
91 8.404.910,25 91 8.404.910,25

910 8.404.910,25 911 8.404.910,25
92 24.363,79 92 24.363,79

920 24.363,79 921 24.363,79
TOPLAM 105.850.902,34 TOPLAM 105.850.902,34
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DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ 
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M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü



1. Belediyemiz adına tahakkuk ettirilen telefon doğalgaz

elektrik ve su faturaları birimimizce tetkik edilip, ödenmesi

hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir. 

2. Belediyemiz Başkanlık ve birim binalarında meydana

gelen her türlü tadilat, onarım, intizam ve düzen vb.

ihtiyaçlar birimlerden gelen talep üzerine karşılanmıştır.

3. Birimlerden gelen telefon, elektrik ve su tesisi

arızalarına müdahale edilerek onarımı yaptırılmıştır. 

4. Birimlerden gelen klimaların bakım ve tamiri, fotokopi

makinelerinin arızaları, faks makinelerinin arızaları ve elek-

tronik makinelerin arızaları onarılarak faaliyete geçirilmiştir. 

5. Birimlerden ve diğer Kamu kurumlarından gelen

yazılara rutin olarak cevap verilmiştir. 

6. İstinye’de Yapılan Ramazan etkinliklerinin  güvenlik

için kamera sistemi kurulmuş olup ayrıca iki tane Özel

Güvenlik Personeli görevlendirilmiştir.

7. Halka Açık hale getirilen Kilyos Plajının Ses Sistemi-

nin kurulması, Can kurtaranların haberleşmesi için telsiz

alımı , boğulma vakalarında süratli bir şekilde müdahale için

bot alımı vb. alım ve ihtiyaçların giderilmesi işi gerçekleştir-

ilmiştir.

8. 2010 yılı içerisinde Binalarımız Güvenliği , Temizliği

işi ile Memur personele yemek yardımı işleri yürütülmüştür.

9. Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan okulların

genel temizliği için ekip kurulmuş olup okullar periyodik

olarak temizlikleri yapılmıştır.

10. Yeni açılan Semt Evlerinin genel donanımları sağlan-

mıştır.

11. 2011 yılı için Güvenlik , Temizlik ,Şoför Destek ve

Memur personele yemek yardımı ihaleleri yapılmış ve sö-

zleşmeleri imzalanmıştır.

12. İhtiyaç sahiplerine çatı izolasyon malzemesi dağıtımı

yapılmıştır.

13. Birimlerden gelen talepler satın alma yoluyla

karşılanmıştır.

14. Birimlerin yer değiştirmesinden dolayı taşınma işlem-

lerine yardımcı olmak amacıyla personel ve araç tahsis

edilmiştir.

15. Telsiz Haberleştirmelerini iyileştirmek için çalışmalar

yapılmıştır.

16. Muhtarlık ihtiyaçları olanaklar doğrultusunda

karşılanmıştır.

17. Başkanlık Makamı’ndan gelen yazıların ve şifai emir-

lerin ifası gerçekleştirilmiştir. 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILLIK

FAALİYET ÖZET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MAK. İKMAL BAKIM VE ONARIM BİRİMİ

BAŞŞOFÖRLÜK 2010 YILLIK
FAALİYET ÖZET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
NUMARATAJ BİRİMİ

2010 YILLIK
FAALİYET ÖZET RAPORU
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ASFALT KAPLAMA VE ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI
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2010 YILI İSTİNAT DUVARI ÜRETİMLERİ
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YAĞMURSUYU VE ATIKSU KANAL ÇALIŞMALARI
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BORDÜR TRETUVAR VE KİLİTTAŞI KAPLAMA ÇALIŞMALARI
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KAMU BİNALARININ BAKIM ONARIMLARI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MAK. İKMAL BAKIM VE ONARIM BİRİMİ

2010 YILLIK ÖZET RAPORU

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ve İBB ile diğer kamu 
kurumlarının katıldığı Engelliler Semineri’nde sorunlar tespit edildi.
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İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

> >  İ N S A N  K AY N A K L A R I  V E  
E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü



Başkanlık bünyesinde görev yapan tüm memur, sözleş-
meli memur ve işçi personelinin özlük haklarının kanun, yö-
netmelik, tüzük ve toplu iş sözleşmesinin çerçevesinde
düzenlemek. Bu kapsamda;
1. Toplam 4440 adet kurumlar arası ve kurum içi yazışma

yapılmıştır.
2. 110 adet gelen dilekçeye işlem yapılarak cevap veril-

miştir.
3. 260 memurun Terfi – İntibak işlemleri tamamlanmıştır.
4. 6 işçinin emeklilik işlemleri tamamlanmıştır. 1 işçinin is-

tifa işlemleri tamamlanmıştır.
5. Valilik Makamı tarafından başka kurumlara görevlendir-

meleri yapılan 4 işçinin kurumlarına atamaları yapılmış-
tır. 

6. 19 adet Sözleşmeli memur ataması yapılmıştır. 2 adet
sözleşmeli personelin istifa işlemleri tamamlanmıştır.

7. 11 memurun emeklilik işlemleri, 2 memurun istifa işlem-
leri yapılmıştır. 1 memurun askerden dönüş işlemleri ta-
mamlanarak göreve başlatıldı. 1 memurun vefatı nedeni
ile emeklilik işlemleri yapılmıştır. 

8. Nakil gitmek isteyen 4 memurun nakil işlemleri tamam-
lanmıştır.

9. Nakil gelen 21 memurun nakil işlemleri tamamlanmış-
tır.

10.  Hususi pasaport almak isteyen 30 memurun işlemleri
yapılmıştır. 

11.  738 adet izin işlemleri yapılmıştır. 2 personelin ücretsiz
izin ile ilgili işlemleri yapılmıştır.

12.  Belediyemizde staj yapmak isteyen 29 adet üniversite
öğrencisinin staj işlemleri tamamlanmıştır.

13.  Belediyemizde staj yapmak isteyen Meslek Lisesi öğ-
rencisi 69 kişinin staj işlemleri tamamlanmıştır.

14.  Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin değişiklik uya-
rınca çalışmalar yapılarak meclise sunulmuştur.

15.  Norm Kadro gereğince 2 müdürlük kapatılarak yerine
2 müdürlük kurulması ile ilgili çalışmalar meclise sunul-
muştur.

16.  Zabıta Görevde Yükselme Sınavına giren 9 personelin
atamaları yapılmıştır.

17.  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması işlemleri ta-
mamlanmıştır.

18.  Memur, Sözleşmeli memur ve işçi personelin kimlik
kartları basılma işlemleri yapılmıştır.

19.  Tüm memurların ve Başkan Yardımcılarının 2010 yılı
genel beyan dönemi olmasından dolayı Mal Bildirimleri
alınmıştır.

20.  Disk / Genel-İş Sendikası ile 01.03.2010 – 29.02.2012
tarihleri arasındaki İşçi Toplu İş Sözleşmesi İmzalan-
ması işlemleri tamamlanmıştır.

21.  Tüm-Bel-Sen Sendikası ile 11.10.2010 – 10.10.2012

tarihleri arasındaki memur Toplu İş Sözleşmesi imza-
lanması işlemleri tamamlanmıştır.

22.  Başkan Yardımcılarının hafta sonu ve resmi tatillerde
tuttukları nöbetlerinin birim müdürlerine devri ile ilgili ge-
nelge yayınlanmıştır.

23.  Stratejik İş İdaresi Eğitimi ile ilgili Müdürlere, Birim So-
rumlularına, Şefler, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Za-
bıta Komiser Yardımcılarına seminer verilmiştir.

24. Tüm memur, işçi ve taşeron firma elemanlarına Genel
Konular, 657 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kanun, Zabıta
Yönetmeliği ve İlgili Yasalar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği
konularında seminer verilmiştir.

25. Nakil gelen memurların Sendikal işlemleri yapılmıştır.
26. 49 memurun Sendikal istifa ve yeni sendika üyelik iş-

lemleri tamamlanmıştır.
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T.C.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İŞKUR Hizmet Birimi
İŞKUR Hizmet Birimi Nisan 2010 tarihi itibariye faaliyete

geçmiş olup 26.10.2010 tarihinde Sarıyer Kaymakamlığı,
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve
Sarıyer Belediye Başkanlığınca yapılan protokol ile resmi
açılışını yapmış bulunmaktadır.

Bu doğrultuda ;
• Sarıyer Belediyesi İŞKUR hizmet Birimi Nisan 2010 tarihi

itibariyle toplam 9.864 başvurunun İŞKUR ile ortak kulla-
nılan Online hizmet sistemine kaydı yapılarak özgeçmiş-
leri düzenlenmiştir.

• Kaydı yapılan aday başvuru formlarının branş ve tercih
edilen iş özelliklerine göre dosyalaması yapılmıştır.

• Toplamda 1.057 kişi İŞKUR sisteminden, Kurumsal Firma-
ların İnsan Kaynakları departmanlarında ve İlçemizdeki
İşletmelerden takip ettiğimiz Açık İş ilan ve taleplerine
yönlendirilmiştir.

• Yönlendirilen kişilerden 204 kişi görüşmeye gittikleri işve-
renler ile anlaşıp fiilen işe başlamıştır.

• İlçemizde bulanan İş gücü ihtiyacı duyabilecek işletme ve
firmalarla birebir görüşülerek birimimizi tanıtma ve ça-
lışma ortaklığı girişimlerinde bulunuldu.

• Meslek Edindirme Kurslarına toplam 187 kişinin başvurusu
alınmıştır.

• Meslek Edindirme Kursları için başvuruları toplayarak ge-
rekli tüm hazırlıklar ve yazışmalar tamamlanmıştır. En çok
talep alan kurslar olan “Perakende Satış Elemanı” ve “Bil-
gisayar ve Muhasebe” kurslarımız İŞKUR ile gerekli ça-
lışmalar yapıldıktan sonra faaliyete geçecektir.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediye sınırları içerisinde; Evsel-Katı atıkların toplan-
ması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması,
pazar yerlerinin yıkanması, Konteynırların yıkanması, Kal-
dırım üzeri ve yol kenarlarındaki ot ve çalıların  temizlen-
mesi, tıbbi atıkların toplanması, eski ev eşyalarının, az
miktarda moloz ve toprak gibi atıkların toplanması, deniz kı-
yısı temizliği, okul bahçe ve çevresinin temizlenmesi gibi
görevler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.  Bu gö-
revler haftalık, aylık ve yıllık faaliyet programları düzenle-
nerek yapılmaktadır.  

1. Atık Toplama Faaliyeti:
a) Evsel Atıklarının Toplanması
b) Geri Dönüşüm Atıklarının Toplanması
c) Katı Atıklarının Toplanması
d) Tıbbi Atıklarının Toplanması

2. Cadde ve Sokak Süpürme:
a) Elle Süpürme
b) Makine ile Süpürme

3. Yıkama Çalışmaları:
4. Şehir Şebeke Suyu Dağıtımı:
5. Toplu Ekip Çalışması:
6. Kış Çalışmaları:
7. Deniz Kıyısı Temizliği:
8. Mezarlıkların Temizlenmesi:
9. Okul Bahçe ve Çevresinin Temizliği:
10. Motorlu Temizlik Denetim Ekibi ve Temizlik Zabıtası:
11. Diğer Çalışmalar 
a) Sel Çalışmaları
b) Kurban Satış ve Kesim Yerleri Temizliği
c) Resmi Bayramlarda ve Tüm Özel Günlerde Yapılan

Çalışmalar
d) Konteynır Yerlerinin Yapılması

1) ATIK TOPLAMA FAALİYET
A) EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI :
Evsel atıklar gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya ha-

linde toplanmaktadır. Gündüzleri Pazartesi, Çarşamba ve
Cuma günleri 1. Bölgemizdeki mahallelerimizde evsel atık-
lar toplanmaktadır. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 2.
Bölgemizdeki mahallerimizde evsel atıklar toplanmaktadır.
Ana arter ve ana caddelerde ise günde 4 ila 6 defa toplan-
maktadır. Gece ise yine ana arter ve ana caddeler ile bera-
ber semt pazarları temizlendikten sonra atıkları
toplanmaktadır.  2010 yılı içerisinde ilçemizde toplam
124.386   Ton Evsel Atık toplanmıştır.

B) GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARIN TOPLANMASI: 
İlçemizin düzenli yerleşim yerlerine (siteler) ve Ana Ar-

terler üzerine yerleştirilen geri dönüşüm konteynırları vası-
tası ile geri kazanılabilir atıklar toplanmaktadır. Ayrıca
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İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kamu kurumları ve işyer-
lerine geri dönüşüm toplama kutuları dağıtılmıştır. 2010 yılı
içerisinde  toplam 2.977   Ton Geri Dönüşüm toplanmıştır.

C) KATI ATIKLARIN TOPLANMASI (Posta Aracı):

2010 Yılı Müdürlüğümüz hizmetinde bulunan 3 adet
damperli açık kasa  5 ton kapasiteli araçlar görev yapmak-
tadır. Katı atık toplama programı evsel atık toplama prog-
ramı gibi iki bölgeden oluşmaktadır. Bir yılı içerisinde toplam
8.829  Ton Katı Atık toplanmıştır. 

D) TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI:  

22.05.2005 Tarih ve 25883 sayılı Tıbbi atıkların kontrolü
yönetmeliği gereği 20 yatak ve altı sağlık kuruluşlarının tıbbi
atıklarının toplanması ve nakli işi İlçe Belediyelerine veril-

miştir. Bu yönetmelik çerçevesinde İlçemizde bulunan sağ-
lık kuruluşlarının tıbbi atıkları toplanıp Odayeri yakma tes-
islerine götürülmektedir. Bu çerçevede Belediyemize ait
Lisanslı 1 adet tıbbi atık aracı bir asıl, bir yedek sürücü ve
bir asil, bir yedek işçiden oluşan tıbbi atık ekibi bulunmak-
tadır. Bu ekip bölgede tıbbi atık üreten kuruluşların atıklarını
haftada iki gün toplamaktadır. Bir yıl içerisinde toplam
52.100 Kg Tıbbi Atık toplanıp Odayeri yakma tesislerine
gönderilmiştir.

2) CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ : 
İlçemize bağlı 35 Mahallenin tamamında süpürge işçileri

bulunmaktadır. Ayrıca 7 adet süpürge  aracı Ana Arter ve
Ana Caddeler ile birçok ara Sokakta süpürme hizmeti ver-
mektedir.

a) Elle Süpürme: İlçemize bağlı 35 Mahallede, 160 Sü-
pürge işçisi ve 12 işçi başı (onbaşı) olmak üzere toplamda
172 işçi marifeti ile  Mahallelerde her gün elle süpürme işi
yapmaktadır. Sabah saat 06:30’ da iş başı yapan süpürge
işçileri önce Ana Arterler ve daha sonra bölgelerinde bulu-
nan ara Sokaklarda faaliyetlerine devam etmektedir.  2010
yılı boyunca gece saat 23:00’a kadar Sarıyer Merkezde 4
süpürge işçisi çalışmakta olup, Yaz aylarında gece saat
23:00’dan sabah 06:00’a kadar sahil güzergahında elle sü-
pürme işine devam eden 3 süpürge işçisi çalışmıştır. Kış
aylarında süpürge işçileri bölgelerinde kaldırım üzeri kar kü-
reme ve tuzlama çalışmaları yaparak yaya yürüyüşleri ko-
laylaştırılmıştır. Yıl içerisinde selden dolayı bölgelerde
oluşan kum, balçık ve moloz birikintileri süpürge işçilerimiz
tarafından temizlenmiştir.

b) Makine ile Süpürme: Belediyemize ait üç adet, yük-
lenici firmaya ait dört adet olmak üzere toplamda Yedi adet
süpürge aracı ile Ana Arterler, Ana Caddeler ve birçok ara
sokak düzenli olarak süpürülmüştür. Bu süpürge araçların-
dan 4 tanesi 6 M³,  2 tanesi 2 M³ kapasiteli araçlardır. 
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3) YIKAMA ÇALIŞMASI : (Sürekli Yıkanan Yerler) :
Sarıyer Merkez Ana Caddeler her hafta pazartesi ak-

şamları, Sarıyer Merkez anıt önü her gün, Merkez Camii et-
rafı her hafta, Sarıyer Merkez Garanti Bankası önü ve İDO’
nun önü haftanın 3 günü, Bölgede bulunan konteynırlar
ayda 1 defa, Okul bahçeleri ve Çevreleri, tüm tören alanları,
Balıkçı Barınaklarının önü ve çevresi, Mahallelerde kurulan
semt pazarları, Kurban satış ve kesim yerleri,  Ramazan
Bayramı boyunca  İstinye Tersane alanı, İSKİ, PTT, İGDAŞ
ve Elektrik idaresi gibi kurumların kazı çalışmalarından
sonra, Selden sonra oluşan çamur ve toprak birikintileri
program dahilinde yıkanmış olup, K.K.Bekir mahallesi tünel
girişi ve Ana Cadde bir gün sulanıp bir gün yıkanmıştır. 

Ayrıca yukarıda sayılan sürekli yıkama çalışmalarına
ilave olarak tüm Mahalle ve Köylerimizde sürekli yıkama ça-
lışması yapılmıştır.  Bunlardan bazıları şunlardır.  K.K.Bekir
Mahallesi Kavaklıdere Sokak, Kemalpaşa sokak, Sarıyer
Spor Kulübü önü ve Sarıyer Stad önü, Kocataş Pazar
Sokak, Çayırbaşı Kozdere arası Ana Cadde, K.K.Bekir
Muhtarlıktan aşağı inen yol boyu,  Maden İlim Yayma Ce-
miyeti etrafı,  Aydın Evler Yıldız sokak, Baltaliman Tem yolu
bağlantısı geçit altı, İstinye Yazıhaneler önü, Hastahane önü
ve Ana cadde, Pınar Mahallesi Balabandere, Ferahevler

Lale sok.  Zekeriyaköy Ana cadde,  program dahilinde tüm
Mahallelerin muhtelif Cadde ve Sokaklarında bir çok nok-
tada yıkama yapılmıştır.

4) ŞEHİR ŞEBEKE SUYU DAĞITIMI : 
Şehir Şebeke suyu alamayan Kars Mahallesi ve Bay-

burtlular Mahallesi, Çırçır dere içi üst yol boyuna ve Eflatun
çıkmazına her gün düzenli olarak su dağıtıldı. İstinye ve Re-
şitpaşa pazar tuvaletlerine, İlçemizde bulunan Balıkçı barı-
naklarına, Beton Deposuna, Kısırkaya Hayvan Barınağına,
Kurban Satış ve Kesim Yerlerine, İstinye Tersane Alanına,
Ayazağa Cendere Asfalt Plantine ve Orhan Keçeli Futbol
Sahasına sürekli su verildi. 

Ayrıca yaz aylarında birçok defalar piknik alanlarından
düzenlenen etkinliklere, Uzun süreli su kesilmesi sonrası su
ihtiyacı olan  Okullara, Hastanelere, Askeri birlikler gibi
Kamu Kurumlarına  şehir şebeke suyu verilmiştir.

5) TOPLU EKİP ÇALIŞMASI : 
Müdürlüğümüz bölgelerde süpürge işçilerinin ulaşama-

dığı alanlarda çalışma yapmaktadırlar. 2010 yılında yapılan
çalışmalardan bazıları aşağıda ifade edilmiştir.
• R.Hisar, Baltaliman, F.S.Mehmet, Emirgan, Reşitpaşa, Poligon, İs-

tinye, Pınar Mahallesi gibi birinci bölge diye tabir ettiğimiz, Mahal-

lelerimizde bir çok Ana Cadde ve Ara Sokakta yaz aylarında ot, çalı

kesimi ve genel mıntıka temizliği yapıldı, Bölgede bulunan çöp ev-
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lerin ve boş arsaların genel temizliği yapıldı. Dini Bayramlardan

önce mezarlıkların içerisi ve  etrafı temizlendi. Her onbeş günde bir

bölgede genel mıntıka temizliği yapıldı.

• Yeniköy, Ferahevler, Derbent, Darüşşafaka,  Cumhuriyet, Ömürtepe,

Kireçburnu, Tarabya Mahallelerinde yaz aylarında bir çok Ana

Cadde ve Ara  Sokakta kaldırım üzeri, yol kenarı ve boş arsalarda

ot, çalı kesimi ve genel temizlik yapıldı. Her onbeş günde bir böl-

gede genel mıntıka temizliği yapıldı.

• Çayırbaşı, PTT Evleri, K.K.Bekir, Kocataş, Büyükdere, Sarıyer Mer-

kez, Yeni Mahalle, R.Kavak, Maden, Bahçeköy Mahalleleri ve Köy-

lerde yine birçok noktada ot, çalı kesimi ve genel temizlik yapıldı.

Her onbeş günde bir genel mıntıka temizliği yapıldı. 

• Hacıosman-Bahçeköy ve Bahçeköy-Maden Jandarma noktasına

kadar olan orman yolunda sürekli mıntıka temizliği yapmıştır. Her

hafta başı piknik alanı güzergahları ve tüm köy yolu güzergahla-

rında  mıntıka temizliği yapılmıştır. Plaj yolları ve halka açık plajlar

temizlenmiştir. 

• Şiddetli yağışlardan sonra Büyükdere,  Çayırbaşı,  Kireçburnu,  Ta-

rabya dere içi, Baltaliman geçit altı gibi birçok cadde ve sokaklarda

oluşan çamur, kum ve balçıkların temizlenmesi hizmetlerine katıldı. 

• Kilyos Turban Tesisleri, Plaj ve çevresinde ot, çalı kesimi ve genel

mıntıka temizliği yapmıştır.

• Belediyemizin düzenlemiş olduğu Sünnet Şöleni , Ramazan Bay-

ramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bay-

ramı,  19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Egemenlik ve

Çocuk Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve diğer özel gün-

lerde düzenlenen tüm etkinliklere, Temizlik İşleri Müdürlüğü toplu

ekip ile işçi desteği sağlamıştır. Etkinlik güzergahlar süpürülüp, yı-

kanıp temizlenmiştir. Sokak süsleme çalışmalarında yardımcı olun-

muş ve tören sonrası genel temizlik ve yıkama yapılmıştır.

6) KIŞ ÇALIŞMALARI :
Temizlik İşleri Müdürlüğü  Karla mücadele çalışmalarına

3 adet posta aracımız görev yapmış olup,  her araçta 1
şoför 4 işçi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan ekip,1 las-

tik tekerlekli yükleyici ile araçlara tuz yüklemesi, ayrıca tüm
bölgelerde bulunan toplam 172  süpürge işçisinin de çalış-
malara katılarak  Cadde ve Sokaklarda tuzlama, kar küreme
çalışması yapılmıştır.  Çalışmalar gece ve gündüz vardiyalı
olarak sürdürülmüştür. Fen İşleri Müdürlüğü kriz ekibi ile ko-
ordinasyon kurarak çalışma yapılmıştır. Diyaliz ve diğer
hastaların bulunduğu sokaklarda süpürge işçilerimizden
oluşturduğumuz özel ekiplerle müdahale ederek gerekli tuz-
lama ve kar küreme çalışmaları yapılmıştır.

7) DENİZ KIYISI TEMİZLİĞİ:

Demirciköy plajı yanında kayalıklara çarparak parçala-
nan gemiden sahile vuran katı atıklar Müdürlüğümüz işçileri
tarafından kumlar üzerinden tırmıklarla toplanmış ve temiz-
lenmiştir. Büyükdere Sahil Bölgesine Dökülen Atık Yağlar
iki gün boyunca Müdürlüğümüz Ekipleri ve  Büyük Şehir Be-
lediyesi Ekipleri ile  Ortak çalışarak temizlenmiştir. Yaz ay-
larında sahil boyu kıyı temizliği ve  Kilyos Plajının genel
temizliği yapılmıştır. 
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8) MEZARLIKLARIN TEMİZLENMESİ :
Bölgemizde bulunan ve İstanbul Belediyesi Mezarlıklar

Müdürlüğü’ne bağlı bulunmayan köy ve vakıf mezarlıkları
özellikle dini bayramlardan önce temizlenip halkın ziyaretine
hazır hale getirilmiştir.  

9) OKUL BAHÇELERİNİN TEMİZLENMESİ :
2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı açılmadan önce Bele-

diye sınırları içerisinde bulunan tüm okulların çevre temizliği
yapıldı. Bahçeleri yıkandı. Okulların eğitime hazır hale gel-
mesinde gerekli işçi desteği sağlandı. Okul bahçeleri öğre-
nim boyunca süpürge araçları ile bir çok defa süpürüldü ve
süpürülmeye devam edilmektedir. İlçemiz sınırlarında bulu-
nan okulların bahçelerinde bulunan saç çöp konteynırları,
yeni plastik çöp konteynırlar ile değiştirilmiştir.   

10) MOTORLU TEMİZLİK DENETİM EKİBİ VE 
TEMİZLİK ZABITASI:
Müdürlüğümüze bağlı Altı personelden oluşan Motorlu

Temizlik Denetim Ekibi ve Temizlik Zabıtası özellikle Evsel
atıkları zamansız dışarı çıkartanların, yolları kirleten, inşaat
sahalarından çıkan araçlar, Cadde ve Sokaklara kirletici su
dökenler, Sokakta halı, araba v.s yıkamak suretiyle sokağı
kirletenler ve diğer temizlik kurallarına uymayanlara gerekli
ikaz ve uyarılar yapılmıştır.  

11) DİĞER TEMİZLİK ÇALIŞMALAR:
a) Sel Çalışması: 2010 yılında Sarıyerin çeşitli bölgele-

rinde meydana gelen sel nedeniyle oluşan toprak, çakıl ve
kum gibi birikintilerini Müdürlüğümüzün oluşturmuş olduğu
ekipler tarafından süpürülerek ve toplanarak temizlenmiştir.
Sel temizliği yapılan mahallerden bazıları şunlardır. Baltali-
manı, Tarabya, Büyükdere, Ferahevler ve İstinye Mahalle-
lerimizdir.

b) Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği: 2010
Yılı Kasım Ayında ilçemiz sınırları içerisinde kurulan Kurban
Satış ve Kesim yerlerinin süpürülerek ve yıkanarak temiz-
lenmiştir.      

c) 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Çalışmaları:  28-29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı  hazırlıkları için Sarıyer Merkezde Cum-
huriyet meydanında  yıkama ve temizlik yapıldı. Kireçburnu
Haydar Aliyev parkından Sarıyer Merkeze kadar yürüyüş gü-
zergahı süpürüldü, otları kesildi. Çalışmalar iki gün boyunca
gece saat 24.00’e kadar devam etmiştir. Fener Alayı için me-
şale hazırlanmıştır. Fener alayı bittikten sonra güzergahta te-
mizlik yapılmıştır. Ayrıca çalışmalar için Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğüne işçi takviyesi yapılmıştır.  

d) Konteynır Yerlerinin Yapılması: Müdürlüğümüz
Cadde ve Sokak aralarında bulunan çöp konteynırlarının
sabit bir yerde kalması amacı ile çeşitli bölgelerde konteynır
cepleri yaptırmış olup, Cadde ve Sokak aralarındaki çöp
konteynırları daha düzenli hale getirilmiştir.
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1-18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı hafriyat toprağı ve in-
şaat/yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği doğrultusunda
65 (altmışbeş) adet hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkların
taşıma ve kabul belgesi ile taşıma fişleri verildi. Mali Hiz-
metler Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsilâtı sağ-
landı.

2-21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı atık piller ve akümü-
latörlerin kontrolü yönetmeliği doğrultusunda çalışmalar ya-
pıldı. Gerekli yerlere ilaveten 50 (elli) atık pil kumbarası
verildi ve atık pil noktalarından 3500 kg kadar atık pil top-
landı ve atık pil Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Der-
neği’ne (TAP) imha edilmek üzere teslim edildi. 350 toplama
noktasına 50 toplama noktası daha eklendi.

3-Bölgemizden elektronik atık ( bilgisayar kasası, ekran,
daktilo, klavye, hoparlör, telefon v.s.) toplanarak depolandı.

4-19.04.2009 tarih ve 25791 sayılı atık bitkisel yağların
kontrolü yönetmeliği doğrultusunda 61509 lt kadar atık yağ
toplandı çalışmalar yapıldı. Atık yağ üreticilerinden gelen
atık bitkisel yağların alınması ve yeni atık bitkisel yağ top-
lama kabı istekleri yetkili firmaya (KOLZA) bildirilerek gere-
ğinin yapılması sağlandı.
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5-Pazarlarda geri dönüşümlü bez torba kampanyası
kapsamında 3500 adet bez torba dağıtıldı

6-Çevre haftası yapıldı, çevre haftası çerçevesinde yap-
tıklarımız

• Öğrencilerin çevre sunumları.
• Öğrencilerin atık malzemeden yapmış olduğu üç bo-

yutlu çalışmaların sergilenmesi.
• Ayaklı panolara (betonpan) üstüne yapılan performans

çalışmaları.
• Çevre yürüyüşü.
• Çevre konferansları konuşmacıları davet edildi (Prof

Dr. Mirat GÜROL Kocaeli Ünv. Gebze ileri teknoloji ensti-
tüsü öğretim görevlisi – Uğur CİVELEK Ekonomist – Çetin
SOYSAL İstanbul yaşam derneği Başkanı ve İstanbul Mil-
letvekili – Zülküf BÜYÜKTAŞ İstanbul Çevre Konseyi Genel

Sekreteri – Başak ZORLU Greenpeace Gençlik Çevre Ko-
misyonu)

• Öğrencilerin geri dönüşüm fabrikalarına gezisi
• Fotoğraf sergisi
• Çelik GÜLERSOY parkında film gösterimi
Duvar boyama resim çalışması (Çayırbaşı meydanı)
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Kentlerde yaşayanlar belediyelerden her zaman daha
nitelikli hizmet beklentisi içerisindeler. Biz de vatandaşları-
mızın bu beklentilerini karşılayabilmek, problemlere hızlı ve
etkin çözüm yolları üretebilmek amacı ile teknolojik imkan-
lardan ve bilişim çözümlerinden en üst seviyede faydalan-
manın arayışı içerisindeyiz. Modern kent kavramını
oluşturan bileşenlerin temelinde planlı ve programlı şehirci-
lik hizmetleri yer almaktadır. Yönetimsel ve operasyonel an-
lamda bu alandaki en büyük sorumluluk belediyelere
düşmekte. Bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen
kurumlar vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve iyi planlanmış
hizmetler sunabilmektedirler.

Bu doğrultuda Sarıyer Belediyesinde gerçekleştirdiğimiz
Akıllı Kent Otomasyonu Projesi (AKOS) ile yönetimsel ve
operasyonel faaliyetlerin tamamının, bilişim teknolojilerinin
en üst düzeyde kullanıldığı, insan odaklı bir yapıya dönüş-
türülmesini amaçladık. Proje sayesinde birimler arası bilgi
ve sistem paylaşımını mümkün kılan, ekonomik hizmet üre-
timine olanak veren, akılcı planlama ile kaliteli yönetim sağ-
layan ve hızlı bir denetim imkanı sunan bütünleşik bir bilgi
sistemi oluşturulmasını hedefledik. Veri Merkezi Moderni-
zasyonu,UAVT (ulusal adres veritabanı), Sanallaştırma, Fe-
laket Yedekleme çalışmaları ile kurumsal bilgi teknolojileri
altyapımızı geliştirdik. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarla
faaliyete geçen E-Belediye, T-Belediye, Çağrı Merkezi çö-
zümleri ile vatandaş odaklı katılımcı belediyeciliği destekle-
yen, kentlilerin yerel ve bölgesel düzeyde karar alma
süreçlerine daha fazla ve sürekli katılımını sağlayan meka-
nizmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda
gerçekleşen, genişbant internetin mobil platforma taşınması
ve yeni konumsal tabanlı servislerin kullanıma sunulması
gibi gelişmelerle kurumsal iş süreçlerimizde kontrol edilebi-
lirlik, verimlilik, denetlenebilirlik açısından büyük gelişmeler
kaydettik. Belediyemiz bünyesinde oluşturacağımız Çağrı
Merkezi ile vatandaşlarımızın, telefon, faks, email, aracılığı
ile Belediyeye gelmeksizin her türlü iş ve işlemi gerçekleş-
tirebilmelerinin alt yapısını oluşturduk. Şu anda yürüttüğü-
müz çalışmalar ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapmasında Belediyemizde gerçekleştirilen tüm iş ve işlem-
lerin Elektronik İmza ile bütünüyle dijital ortamda yürütül-
mesini sağlayacak altyapıyı oluşturmaktayız. 

Bu sayede bürokrasi ve kırtasiyeciliğin minimuma indiri-
lebilmesi ve kağıtsız ofis ortamına geçiş mümkün hale ge-
lecek, aynı zamanda vatandaşların bulundukları her yerden
belediyedeki resmi işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağ-
layacağız.  

Bilgi işlem Müdürlüğü'müz belediyemizde e-devlet stra-

tejileri gereğince hızla adımlar atmaktadır. Müdürlük olarak
ideal bir kurumsallaşmanın e-devleti ve otomasyon sistemi-
mizi belediye iş süreçlerine katmaktan geçtiği kanaatinde-
yiz. Müdürlüğümüz daha şeffaf, sorgulanabilir ve güvenli bir
yapıda belediye hizmetlerini verebilmek için çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmektedir. 2010 yılı içerisinde e-devlet olma yo-
lunda altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, 2011 yılı içeri-
sinde pek çoğunun hayata geçmesi planlanmıştır.

Müdürlük olarak sadece Belediyemiz müdürlüklerine
değil, ilçemizde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlanna
da bilgisayar ve çevre birimleri konusunda teknik ve danış-
manlık desteği veriyoruz.

Ücretsiz Kablosuz İnternet Yayını:
Vatandaşlarımızın kolaylıkla internet kullanabilmelerinin

önünü açmak amacıyla ilkini Sarıyer Merkezde başlatmış
olduğumuz ücretsiz kablosuz internet yayınını Kireçburnu
ve Emirgan noktaları ile 3’e çıkarttık. Sistemlerimiz 5651 sa-
yısılı yasanın emirleri doğrultusunda hizmet vermektedir. 
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Çağrı Merkezi:
Çağrı merkezimizin numarası 444 1 722 (SBB)’dir. Çağrı

merkezi belediyemiz için hayati öneme sahip olan uygula-
malarımızdan birisidir. Bu sistem sayesinde bütün birimler
telefon görüşmeleri anlamında tek bir merkezde birleştiril-
miştir. Ayrıca belediye birimleri gerek çağrı merkezi üzerin-
den gelen telefon görüşmelerini gerekse de birimler
arasında yapılan telefon görüşmelerini ücretsiz olarak ya-
pabilmektedirler. Çağrı merkezi otomasyon sistemimiz ile
irtibatlı çalışmakta, gelen çağrılar neticisinde oluşan bilgiler
vertabanımıza kaydedilmektedir.

Çağrı merkezimiz sabah 08:00 de çalışmaya başlayarak
gece 23:00’a kadar 2 vardiya olarak hizmet vermektedir.
Günlük ortalama çağrı sayısı 400’ü geçmektedir. Merkezi-
miz konusunda uzman 7 personelle hizmet vermektedir. 

Yeni Web Sayfamız:
Web sayfamızın yeni arayüzü tamamlanmıştır. Her gün

binlerce kişinin ziyaret ettiği sayfamızda haberler, duyurular,
e-belediye, webden ingilizce ve daha pek çok bölüm bulun-
maktadır. 

Dijital Arşiv:
Belediyemizin hizmet binaları çok fazla olduğundan bu

durum merkezi bir arşiv yapısının olmaması sorununu da
beraberinde getirmektedir. Belediye başkanımızın talimatı
ile gerek arşivlere süratlı bir şekilde ulaşılması, gerekse de
arşiv noktasında her türlü güvenliğin alınması amacıyla di-
jital arşiv birimi müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. 

Çalışmalarda donanım ve personel ihtiyacı tamamen
müdürlüğümüz imkanları ile karşılanmaktadır. Arşiv birimi-
miz, fiziksel tarama, akıllandırma ve ilişkilendirme olmak
üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.

Belediyemizde bulunan bütün arşivlerin sayısallaştırıl-
ması amacıyla arşiv çalışmalarına başlanmıştır. İlk etapta
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evlendirme birimimize ait 310.000 civarındaki belgenin ta-
raması gerçekleştirilmiştir. Taranan belgelerin akıllandırıl-
ması amacıyla bir servis kurulmuş ve belgelerin
akıllandırılması çalışmalarına başlanmıştır.   

Arşiv tarama işlemleri, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün deste-
ğiyle devam etmektedir. Ekip ve teçhizat sayısının arttırılıp
tarama işlemlerinin 2011 sonunda bitirilmesi planlanmakta-
dır.  

Otomasyon Sistemimiz:
Otomasyon sistemimizin geçmişi 1989 yılına dayanmak-

tadır. Yakın zamana kadar sadece Gelirler ve Mali Hizmetler
Müdürlüklerimizin kısmen kullandığı sistemi bütün müdür-
lüklerimizin kullanımına sunabilmek için çalışmalara hız ve-
rilmiş, bu bağlamda;

Sistem Odamızın Güvenliği: 
Bilgi işlem Sistemleri için sistem odaları hayati öneme

sahip yerlerdir. Herhangi bir yangın veya felaket durumla-
rında sistemlerin hiç zarar görmemesi esas alınmalıdır. Mo-
dern sistem odalarında sulu, köpüklü vb. söndürme

uygulamaları yerine sistemlere zarar vermeyen, sadece or-
tamın havasını keserek yangının söndürülmesini baz alan
yeni sistemler geliştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışma-
lardan biri de FM 200 gazı ile yangın söndürme tertibatıdır.

Bu yıl içerisinde sistemin yapımı tamamlanmış ve hayata
geçirilmiştir. Sistem odasında yangın çıktığında sistem oto-
matik olarak devreye girmekte yangını söndürmektedir.

Ayrıca sistem odamız elektriksel anlamda 2x40 KVA ve
server sistemlerimiz de buna ilave olarak 10 KVA kesintisiz
güç kaynakları ile korunmaktadır.

Tapu Kadastro Entegrasyonu: 
Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında bir

protokol anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile belediyemize
ait 2 harita teknikerimiz tapu ve kadastroda sayısallaştırma
çalışmalarına başlamıştır. Bu veriler şu an için bölüm bölüm
sistemimize atılmaktadır. Tapu Kadastro tarafından yapıla-
cak düzenlemerden sonra veriler 2011 yılı sonlarına doğru
online olarak belediye serverlarına atılabilecektir. Belediye-
miz burada ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımı karşılamak-
tadır.

E-Belediye:
E-Belediye www.sariyer.bel.tr adresinden yayın yap-

makta olan web sayfamızdan hizmet veren bir uygulamadır.
Mükelleflerimiz e-belediye ile borçlarını ödeyebilmekte, arsa
rayiç değeri vb. işlemler yapabilmektedirler. Sistem 128 bit
SSL güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Sisteme 2010 yılı
itibari ile 3899 vatandaşımız üye olmuş, belediye ihtiyaçla-
rını online olarak gidermiştir. 

T-Belediye:
Bir telefon belediyeciliği sistemidir. Çağrı merkezi sistemi

içerisinde barındırılan sistem ile belediyemiz ile ilgili bilgi-
lendirme, her türlü borç sorgulaması ve ödemesi işlemleri
yapılmaktadır. 

Evrak Takip Sistemi:
Belediyemize dışarıdan gelen veya belediyemiz tarafın-

dan dışarıya gönderilen evrakların merkezi elektronik bir or-
tamda tutulduğu ve yetkiler bazında evrakın ilgili birim ve
kişilere yönlendirildiği bir doküman yönetim sistemi çözü-
müdür. Dijital arşiv programlarının hazırlanmasının ardın-
dan bürolara gelen evraklar direkt olarak dijital olarak
arşivlenmiş olacaktır.

Toplam Belediyeye Gelen Evrak Sayısı : 90.600 
Toplam Belediyeye Giden Evrak Sayısı : 44.000
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Otomasyon Sistemi Diğer Raporlar: 
Evlendirme Sayısı : 1823
Ölüm Mernisi : 521
Arsa Beyan Sayısı : 21.486
Arazi Beyan Sayısı : 2754
Bina Beyan Sayısı : 130.540
ÇTV Beyan Sayısı : 10.979
İlan Reklam Beyan Sayısı : 2186

Güvenlik Duvarı (Firewall), Güvenlik Uygulamaları 
ve Network Sistemi:
Belediyemiz server ve bilgisayar sistemleri çoklu koruma

amaçlı Fortigate sistemleri ile 7/24 korunmaktadır. Ayrıca
bilgisayar sistemlerinin loglaması ilgili log tutucu cihazlar ile
yapılmaktadır.

Network sistemimizde telefon amaçlı 13 hizmet binamı-
zın karşılıklı ücretsiz görüşebilmesi için Gelirler Merkez Bi-
namızda 2048 KBit frame relay olmak üzere noktalardaki
müdürlüklerimizde 128 Kbit hızlarında leased line hat ile
data paylaşımı amaçlı Gelirler Merkezde 15 Mbit hızında
Metro Ethernet hat ve noktalarda Mpls (Multi Protocol Label
Switching) VPN 2048 Kbit hızında GSHDSL hatlardan oluş-
maktadır. Data olarak uç noktalarda Cisco'nun 878 modem
router cihazı kullanılmıştır. 

Yeni network sistemimiz sayesinde eskiye göre uçlarda
5-8 kat arasında değişen hız artışları sağlanmıştır. 

Server sistemlerimiz uluslararası hizmet veren 128 bitlik
sertifikalar ile güvence altına alınmıştır. 

Ayrıca bilgisayar sistemlerimiz Kaspersky Antivirüs prog-
ramları ile sürekli olarak virüs vb. zararlı yazılamlardan ko-
runmaktadır. 

Server, Bilgisayar ve Çevre Sistemleri:
Belediyemizde Active Directory, Web, Thin Client, MİS,

GIS, DataBase, Asistan özel Kalem, Antivirüs Server sis-
temleri bulunmaktadır. 

2010 yılında server sistemlerinin güvenliğini arttırmak
amacıyla sanallaştırma ve storage sistemler için alt yapı ha-
zırlığı tamamlanmıştır. Serverlarımızın günlük ve haftalık
yedekleri tutulmaktadır. Birimlerde bulunan bilgisayarlar do-
main yapısına dahil edilmiş ve güvenlik amaçlı policy kural-
lar tanımlanmıştır. Bilgisayar sistemlerinin history bilgileri
sistemlerimizde tutulmaktadır.

Teknik Servis Hizmetleri:
Bütün belediye birimlerinde bulunan bilgisayar ve çevre

birimlerine teknik servisimiz hizmet vermektedir. Dijital Sant-

raller, network aktif ürünleri, güç kaynakları, bilgisayarlar,
serverlar, kablolama, sistemlerin güvenliği konusunda
bakım, onarım ve güncelleştirme işleri teknik servisimizin
sorumluluğu altındadır. 2010 yılı içinde yaklaşık olarak 4000
arızaya müdahale edilmiş ve sorunlar giderilmiştir. İlçe-
mizde bulunan Kamu kurum ve kuruluşlarına da teknik ser-
visimiz hizmet anlamında destek vermektedir.

UAVT (Ulusal Adres Veritabanı) Entegrasyonu: 
Otomasyon sistemleri için verilerin sağlıklı olması hayati

bir önem taşımaktadır. Bir veriye nereden ulaşılırsa ulaşılsın
aynı verinin gelmesi arzu edilmektedir. Adres bilgileri de bu
anlamda düşünülmesi gerekmektedir. Adreslerin tek tip ol-
ması anlamında otomasyon sistemimiz içerisinde bulunan
SisKBS ve SisWord programlarına UAVT entegrasyonu
dahil edilmiştir. 

Bu sistem sayesinde verilerimiz adres anlamında bir bü-
tünlük arzedecektir. Birleştirme işlemlerine mahalle, cadde,
sokak ve malikler anlamında başlanmıştır.
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1. CENAZE İŞLERİ: 2010 yılında Sağlık İşleri Müdürlü-
ğümüzce  469 cenazeye defin ruhsatı ve 12 kişi için nakl-i
kabir ( mezar nakli )  hizmeti verilmiş olup, Mesai saatleri
dışında halkımızın hizmet alabilmesi için hafta sonu 08:00-
16:30 arası ve her gün gece 22:00’e dek nöbet sistemine
geçilmiştir.

2. POLİKLİNİK HİZMETLERİ: Poliklinik hizmetleri dahi-
linde 2010 yılında poliklinik hasta sayısı 18.502 kişi mua-

yene edilmiştir. 2010 yılında güvenceli hasta sayısı 
16.321 iken güvencesiz hasta sayısı 2.181kişiye hizmet ve-
rilmiştir. 

SEVKLER:  2010 yılı başından itibaren sevk sistemi kal-
dırılmıştır.
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3. LABORATUAR HİZMETLERİ: Poliklinik işlevlerinin
desteği olarak laboratuar hizmetlerinde 2010 yılında 3.209
kişiye 26.857 adet tetkik yapılmıştır.  

4. RADYOLOJİK TETKİKLER: 2010 yılında poliklinik
muayenesinde gerekli görülen  590 hastaya radyoloji hiz-
meti almıştır.

5. ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ: Daha önce ihale yoluyla
alınan ilaçlar, bu dönemde  Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü
bağış yapan şahıs ve kuruluşlardan edinilerek bir havuzda
toplanmış, Müdürlüğümüz hekimlerinin gözetiminde ve re-
çete karşılığında ihtiyaç sahibi hastalara sunulmuştur. 2009
Temmuz ayında başlayan “Ücretsiz İlaç Desteği” hizmeti-
mizde 2009 yılında 1.282 hastaya 1.881 ilaç, 2010 yılında
2.224 hastaya 5.285 ilaç sunulmuştur. Belediyemize hiçbir
maddi yük getirmeden oluşturulan bu sistem, organizas-
yonu ve devamlılığı açısından sosyal belediyecilik uygula-
malarında önemli bir örnek olmuştur.

6. KÜÇÜK MÜDAHALELER: 2010 yılında Müdürlüğü-
müze gelen 2.098 hastanın tansiyon kontrolü, EKG çekimi,
enjeksiyon, pansuman, tırnak çekimi v.b. küçük müdahalesi
yapılmıştır.

7. AMBULANS HİZMETLERİ: Ambulans hizmetlerinde
2010 yılında 701 vakaya hizmet verilmiş olup, 2010 yılı
Temmuz ayında kurulan “Sarıyer Belediyesi Ambulans Ser-
visi” ve Müdürlüğümüz emrine alınan 2 yeni ambulans sa-
yesinde atılım gerçekleştirilerek 2010 yılının son 6 ayında
625 hastaya ulaşılmıştır.
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8.   SADEM: 16.07.2010 tarihi itibarı ile Sarıyer Aile Da-
nışma Merkezi / SADEM birimimiz de Müdürlüğümüze bağ-
lanmış olup Koordinatör, Psikolog, danışma-veri giriş
personeli ve diğer yardımcı personel istihdamı bulunmak-
tadır.

2010 yılı 7. Ayından itibaren Cumhuriyet SADEM’ e da-
nışan hasta sayısı 888 kişi , Büyükdere SADEM ‘e danışan
hasta sayısı 419 kişi olup, toplam 1.307 vatandaşımıza hiz-
met verilmiştir. 

2010 ÇALIŞMA RAPORU
SADEM’den Yararlanan Danışanlarımız 2010 yılında

SADEM’lerden 1 yıllık faaliyet;
• 1753 kişi yararlanmıştır. 
• 1753 kişinin 769’u çocuk, 984’ü yetişkin,
• 537’si eski, 1216’sı yeni danışandır.
• 2673 bireysel görüşme yapılmıştır.
İlçe Milli Eğitim Okullarında Düzenlenen Seminerler
• Orgeneral Emin Alpkaya İlköğretim Okulu öğrencileri

ile “Sınav Kaygısı”
• Cevat Koçak Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ile “Psi-

koterapi Nedir?”

Kuruluşumuz Konferans Salonunda Düzenlenen 
Seminerler
• Grup çalışması yapılan öğrencilerin velileri ile “Ergen

Ailesi Olmak” 
• Yetişkin danışanlarımız ile “İlişkilerdeki Çıkmazlar”
• Ergen aileleri ile “Ergenler ile Kolay İletişim Kurma Yol-

ları” 

Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
Düzenlenen Seminerler
• Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile “Anne

Baba Olmak” 
• “Kişiselleştirmeye Son vermek”   

Cumhuriyet Yaşamevi’nde Söyleşi
• “Aile içi İletişim” Konulu Söyleşi

Grup Çalışması 
• Kuruluşumuz grup çalışması odasında, “Sınav Kaygısı”

ve “Olumlu İletişim Becerileri” konulu, her biri dört oturum 3
ayrı grup çalışması, öğrenci danışanlarımızla yapılmıştır.

Yapılan Projeler 
• 12-18 yaş grubu 10 engelli genç ile Avrupa Birliği Eği-

tim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Gi-
rişimi Projesi olarak yapılan “Zihinsel Yaratıcı Dokunuşlar”
Projesine SADEM olarak destek verilmiş, atölye çalışmala-
rının gerçekleştirilmesine mekan sağlanmış, gönüllük esa-
sıyla atölye çalışmaları süresince projeye katkı verilmiştir.

9. DIŞ GÖREVLER:
a. Belediyemiz sosyal hizmet alanlarından Yaşam Evle-

rinden ilki olan Cumhuriyet Yaşam Evi’nde açılışından bu
yana haftada iki kez hekim ziyareti gerçekleştirilerek sağlık
danışmanlık hizmeti verilmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaş-
larımız araçlarla Sağlık işleri Müdürlüğümüz hizmet bina-
sına getirilmekte, ayrıntılı muayene ve tetkikleri yapılmakta,
gerekli ilaçları ücretsiz sağlanabilmektedir.

b. Belediyemiz Kilyos Sosyal Tesislerinde, başarılı ilköğ-
retim okulu öğrencilerinin yaz kampı sırasında ve persone-
limizin konaklamalarında gündüz ambulans görevlendirmesi
ve 24 saat hekim hizmeti sağlanmıştır.

c. Belediyemiz Kilyos Sosyal Tesislerinde engelli ve da-
rülacezede kalan vatandaşlarımızın konaklamaları sıra-
sında zaman zaman hekim, ambulans hizmeti ve sağlık
taramaları gerçekleştirilmiştir.

d. Kumköy-Kilyos sahillerinin halka açılması ile birlikte
Kilyos Halk Plajı’nda olası sağlık sorunları ve boğulmalara
tedbiren hafta içi tek, hafta sonu çift ekip ile hizmet veril-
mekte ve donanımlı ambulans hazır tutulmaktadır.

e. Ramazan etkinliklerinde doktor, hemşire ve ambulans
bulundurularak olası acil sağlık problemlerine karşı önlem
alınmıştır.

10. DENETİM ÇALIŞMALARIMIZ: 
a. İlçemiz dahilindeki halkın su kullanımına açık mahalle

çeşmesi, hayrat vb su kaynaklarının envanter ve analizle-
rine erişilmeye çalışılmış, İBB Tarihi Çevreyi Koruma Mü-
dürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü Vakıf Sular İdaresi ve İl
Sağlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde Nisan
2010 tarihli su analizleri ile bu kapsamdaki su akarlarının
bir envanteri elde edilmiştir.

b. Ramazan ayında ekmek ve pide tüketimindeki farklılık
nedeniyle işyeri denetimleri yoğunlaştırılarak 18.08.2010 ta-
rihinde fırın ve unlu mamül üretim-satış yerlerinin üretim
saati olan sabah 05:00’te denetimleri başlatılmıştır.
24.08.2010 itibarı ile 9 mahallemizdeki 24 işyeri denetlen-
miştir. 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü personelinin de katıldığı bu denetimler, her hafta
pazartesi ve Perşembe günü devam edecektir.
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11. TARAMALARIMIZ: 
a. 15.01.2010 tarihinde başlattığımız, İlçemizdeki resmi

ilköğretim okullarının neredeyse hiç sağlık taraması yapıl-
mamış sınıfları olan ana ve 1. sınıflarına yönelik “İlköğretim
Okulları Genel Sağlık Taraması”nda Nisan 2010 itibariyle 6
Köy, 5 Mahallemizdeki toplam 13 ilköğretim okulunun 40 şu-
besinde 1318 çocuğumuzun muayenesi gerçekleştirilmiştir.
Ciddi sağlık problemleri olan çocuklarımız birimimize aileleri
ile davet edilerek ileri tetkik ve tedavileri yapılmış ve gerekli
ilaçları ücretsiz temin edilmiştir. 

b. Belediyemiz çalışanlarından bulaşıcı hastalık riskle-
rine sahip personele yönelik Bulaşıcı Sarılık ( Hepatit B ve
C ) taramasında 343 kişinin tetkikleri yapılarak hasta ya da
taşıyıcı olanlar VHSD ( Viral Hepatit ile savaşım Derneği )
ile olan işbirliğimiz neticesinde üst kurumlara tetkik ve tedavi
amacı ile yönlendirilmiştir.  

c. 01.03.2010 tarihinde Müdürlüğümüz bünyesinde, ger-
çek çocukluk çağı olarak ele alınan yaş grubunda “1-15 yaş
Çocuk Anemi Taraması” adı altında bir kansızlık tarama
kampanyası başlatılmış olup, düzenli veri kayıtları saye-
sinde 2010 yılı sonunda çocukluk çağı kansızlıkları üzerine
ölçekli bir tıbbi istatistiğe sahip olunacaktır.

d. Türkiye’de kadın cinsiyetin her yaş ve her dönemde,
ancak özellikle tıbben doğurganlık çağı olarak kabul edilen
15-49 yaş aralığında tüm nüfusa göre kansızlıkların %70’ine
sahip olması nedeniyle; bu yaş grubunda polikliniğimize
başvuran bayanlara “15-49 yaş Kadın Anemi Taraması” adı
altında bir kansızlık tarama kampanyası başlatılmıştır. 

12.  DIŞ PAYDAŞLARLA TARAMALAR:
a. Ayhan Şahenk Vakfı işbirliği ile 28.01.2010 tarihinde

başlatılan “Göz Muayenesi ve Genel Sağlık Taraması” kam-
panyası 2010 yılının ilk dört ayında Sarıyer’in dört mahalle-
sindeki yedi noktada halkımızla buluşmuştur.

b. Taksim Göz Hastalıkları Merkezi işbirliği ile “Ücretsiz
Göz Taraması” kampanyasında; 2010 yılının ilk dört ayında
25 mahalledeki 45 noktada tarama yapılmıştır. 

c. Avrupa Göz Hastanesi işbirliği ile “Ücretsiz Göz Mua-
yenesi ve Göz Check-Up” kampanyası dahilinde 2010 yı-
lında 9 mahalledeki 13 noktada tarama yapılmıştır. Son
taramamız 23.08.2010 tarihinde Sarıyer Merkez Mahalle-
si’nde gerçekleşmiştir.

13.EĞİTİM-SEMİNER-KONFERANS-ETKİNLİKLER:
a. Acıbadem Maslak Hastanesi ile “İnfertilite Tedavisi ve

Tüp bebek Uygulamaları” konusunda 2009 ve 2010 yılında
iki seminer düzenlenerek Belediyemizce yönlendirilen has-

talara indirimli tetkik-tedavi işbirliği sağlanmıştır. 
b. İstanbul Tabip Odası ve Halk Evleri Sarıyer Şubesi iş-

birliği ile “İlkyardım ve Sağlık Hakkı Seminerleri” 20.12.2009
tarihinde başlatılan seminer dizisi mahalleler bazında katı-
lımlar ile 21.02.2010 tarihinde 1.basamak ilkyardım genel
eğitimleri tamamlanması ile sona ermiş ve 151 katılımcıya
sertifikaları sunulmuştur. Bu aktivite, SKEP 2. Grup (Sosyal
Politika, Eğitim ve Kültür Grubu) Halk sağlığı Alt çalışma
Grubu’na “Sağlık Hakkı Projesi” olarak sunulmuş, eğitim bil-
gilendirme çalışmalarına yönelik bir tasarı üretilmiştir.

c. “Sarıyer’e Hizmet Edenlere Sağlık ve Hijyen Eğitim-
leri” başlığı altında 09.01.2010 tarihinde Belediyemizde gö-
revli temizlik işleri personeline verilen “Su ve Hijyen
Semineri”nde ayrıca Belediyemizin sosyal belediyecilikte
hijyen ve su kullanımı noktasında, çevre duyarlılığı da vur-
gulanmıştır.

d. Beyoğlu Inner Wheel Derneği ve Spina Bifida Derneği
ile birlikte 26.02.2010 tarihinde Sarıyer Kız Meslek Lise-
si’nde Lise 2. ve 3. sınıflara doğumsal bir omurga gelişim
yetersizliği olan “Spina Bifida Hastalığını Önlemede Kadın
Eğitimi” adlı projenin bir ayağı olarak birimimiz tarafından
196 kız öğrenciye eğitim verilmiştir. Bu faaliyetimiz internet
üzerinden haber paylaşan 5 ayrı internet haber sitesinde ve
bir ulusal gazetenin İstanbul ekinde fotoğrafları ile duyurul-
muştur. Belediyemizin toplum sağlığı alanında özellikle ana-
çocuk sağlığındaki hassas yaklaşımları sonucunda SKEP 2.
Grup (Sosyal Politika, Eğitim ve Kültür Grubu) Halk sağlığı
Alt çalışma Grubu’na “Sarıyer Belediyesi Ana-Çocuk Sağlığı
Merkezleri” ve “Spina Bifidayı Önlemede Folik Asit Desteği”
başlıkları altında üretilen taslak projelere fikir vermiştir.

e. Kanser Haftası dahilinde; 03.04.2010 tarihinde “ Kan-
ser: Korunma ve Erken Tanı ” konulu, Türk Onkoloji Vakfı
Yeniköy Tıp Merkezi ile işbirliği neticesinde Prof. Dr. Sıdıka
KURUL, Prof. Dr. Maktav DİNÇER ve Prof. Dr. Bülent ZÜL-
FİKAR’ın katılımları ile “Kanser Haftası Etkinlikleri” konfe-
ransı gerçekleştirilmiştir.

f. Kanser Haftası dahilinde; Acıbadem Maslak Hastane-
si’nden Prof. Dr. Enis ÖZYAR ve Doç. Dr. Özlem ER’in ka-
tılımları 06.04.2010 tarihinde “Kanser: nedeni, süreci ve
tedavileri” konulu bir konferans verilmiştir.

g. 13.04.2010 tarihinde Brüksel Kadın Sağlığı ve Üreme
Merkezi’nden Prof. Dr. Yücel KARAMAN’ın katılımı ile
“Kadın Hastalıkları ve Kısırlık” konulu bir konferans gerçek-
leştirilmiştir.

h. 26.05.2010 tarihinde Türk Onkoloji Vakfı’ndan Dr.
Salih GÖKTEPE’nin katılımı ile “Tamamlayıcı Tıp: Akupunk-
tur ve sigarayı bırakma” konulu bir seminer verilmiştir.



SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu112



SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 113

> >  V E T E R İ N E R  İ Ş L E R İ  
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Personel Sayısı: 
Müdürlüğümüz, 31.12.2010 tarihi itibariyle 4 kadrolu

memur ve 1 kadrolu işçi olmak üzere toplam 5 kadrolu per-
sonel ve 16’sı müdürlüğümüzün hizmet alımında ve 2’si
diğer müdürlüklerin hizmet alımında olmak üzere 18 geçici
personelden oluşan toplam 23 kişi ile hizmet vermiştir.

Hizmet Binalarımız:
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün müdürlük hizmet binası,

Sarıyer merkezde bulunmaktadır. Ayrıca sokak hayvanları-
nın rehabilitasyonu için hizmet veren hayvan rehabilitasyon
merkezi hizmet binası ise Kısırkaya taş ocakları mevkiinde
bulunmaktadır. 2010 yılı içinde hizmet binalarının bakım ve
onarımı yapıldı. Hayvan rehabilitasyon merkezinin koşulları
iyileştirildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ya-
saklar ile ilgili 14. maddesi gereği yasaklanmış hayvan ırk-
larından sokağa atılmış olanlar için 15 müstakil bölmeden
oluşan ayrı bir ünite yapıldı. Yine bu merkezde üstü açık

olan ve hayvanların barındığı açık alanların üstü uygun kap-
lama malzemesi ile kapatıldı. Operasyon sonrası bakım üni-
tesi ve rehabilite edilecek olan sokak kedileri için bakım
ünitesinin yapımı, yer tahsisinin olmamasından dolayı 2010
yılı içinde gerçekleştirilemedi. Konu ile ilgili yazışmalar ya-
pılmıştır ve ilgili kurumlardan cevap beklenmektedir. Olumlu
cevap gelmesi halinde en kısa süre içerisinde ihtiyaç duyu-
lan üniteler yapılacaktır. Yine mevcut merkezin yanında atıl
durumda bulunan boş alanın doğal yaşam alanı olarak kul-
lanılması için gerekli yazışmalar yapılmış ve cevap beklen-
mektedir.

Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüz hizmetlerinde toplam 5 araç kullanılmak-

tadır. 2 araç hayvan toplama ve nakil işlerinde, 2 araç ilaç-
lama hizmetlerinde ve 1 araç ise yemek toplama ve dağıtma
işlerinde kullanılmaktadır.

1 – Hayvan Sağlığı ve Korunmasına Yönelik 
Çalışmalar: Muayene ve Tedavi:
Müdürlüğümüz polikliniğine getirilen sahipli veya sahip-

siz hayvanlar, veteriner hekimlerimiz tarafından ücretsiz ola-
rak muayene edilmektedirler. Gerekli muayene ve tedavi
işlemleri yapıldıktan sonra tedavinin devam etmesi gereki-
yorsa sahibi tarafından yapılmak üzere kendisine teslim edi-
lir. Sahipsiz ise müdürlüğümüz tarafından Kısırkaya Hayvan
Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledilip burada
tedavisine devam edilmektedir. Bu dönemde müdürlüğü-
müz polikliniğinde 410 köpek, 405 kedi ve 57 diğer, olmak
üzere toplam 872 hayvan; hayvan rehabilitasyon merke-
zinde ise 367 köpek  ve 65 kedi olmak üzere toplam 432
adet hayvan muayene ve tedavi edilmiştir. Genel toplam
olarak 1304 hayvan muayene ve tedavi edilmiştir. Muayene
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ve tedavi hizmetleri 2009 yılına göre bir artış göstermiştir.
(2009 yılındaki tedavi sayısı: 1063 adet ).

Kısırlaştırma ile İlgili Çalışmalar:
Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında evcil

sahipli ve sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol altına
alınması amacıyla yapılan kısırlaştırma çalışmaları önemli
bir yer tutmaktadır. Bu uygulama özellikle sahipsiz sokak
hayvanlarını kapsamaktadır. Sahipsiz sokak köpekleri Kı-
sırkaya’daki Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Mer-
kezinde, sahipsiz sokak kedileri hem hayvan rehabilitasyon
merkezinde, hem de müdürlüğümüz polikliniğinde yapıl-
maktadır. Sahipli kediler ise müdürlüğümüz polikliniğinde
kısırlaştırılmaktadır. Bu dönem içerisinde Kısırkaya hayvan
rehabilitasyon merkezinde 849 sahipsiz köpek ve 67 adet
kedi (sahipsiz), Müdürlüğümüz polikliniğinde ise 231 kedi
(sahipli ve sahipsiz) kısırlaştırılmıştır. Genel toplam 849
köpek ve 298 kedi olmak üzere 1147 hayvan kısırlaştırılmış-
tır. Kısırlaştırılan hayvanlara aynı zamanda kuduz aşısı da
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca bu hayvanların parazit tedavileri de yapılmaktadır.
Yani sokaktan alınan hayvan rehabilitasyon işlemine tabi tu-
tulduktan sonra sahiplendirilemezse sağlıklı bir şekilde alın-
dığı ortama geri bırakılmaktadır. 
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Böylece insan sağlığını tehdit eden zoonozlar (hayvan-
lardan insanlara geçen hastalıklar) bertaraf edilmiş duruma
gelmektedir. Kısırlaştırma,  hayvanların sayısının kontrol al-
tına alınmasında önemli ve etkili bir yöntemdir. Bu şekilde
kısırlaştırılmış olan hayvanların sokakta yaşama süreleri
yaklaşık olarak 8 – 10 yıl kadardır. Kısırlaştırılmış hayvan-
ların cinsiyet hormonları devre dışı kaldığından hayvanların
mizaçları daha uysal bir hale gelir ve saldırganlıkları en aza
indirilmiş olur. ( 2009 yılında 1274 köpek ve 198 kedi kısır-
laştırılmıştır.) 2010 yılında kısırlaştırma hizmetlerinde kısır-
laştırılan köpek sayısında azalma söz konusudur. Bunun
nedeni ise ilçemiz genelinde kısırlaştırılacak sahipsiz sokak
köpeklerinin sayısının azalmış olmasıdır. 2011 yılında bu
sayı daha da azalacaktır. Fakat kedi sayısında ciddi bir artış
olacaktır. 

Sahiplendirme Çalışmaları:
Sokaklardan kısırlaştırma ve rehabilitasyon amacıyla

toplanan hayvanlar bu işlemlere tabi tutulduktan sonra sa-
hiplendirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla müdürlüğümüze
hayvan sahiplenmek için müracaat eden vatandaşlar hay-
van rehabilitasyon merkezine yönlendirilmektedir. Beğen-
dikleri sahipsiz hayvanlar için aşı kartı ve sahiplendirme
formu düzenlenip kendilerine teslim edilir. 2010 yılında 64
adet sahipsiz sokak hayvanı ( Köpek ) sahiplendirilmiştir.
Ayrıca gönüllü hayvan severler ve yerel hayvan koruma gö-
nüllüleri vasıtasıyla da hayvan sahiplendirilmesi yapılmak-
tadır. Sahiplendirme hizmeti ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sahiplen-
dirme oranlarında da buna bağlı olarak azalma söz konu-
sudur. (2009 yılında sahiplendirilen hayvan sayısı: 133
adettir.)
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Aşılama Çalışmaları:
Sarıyer ilçesi dahilinde bulunan evcil sahipli ve sahipsiz

hayvanlar ( köpek ve kedi) kuduz hastalığına karşı her yıl
düzenli olarak aşılanmaktadırlar. Kuduz aşısı uygulaması-
nın nedeni ülkemizde halen sık olarak görülen ve insanlar
için ölüme sebebiyet veren önemli bir zoonoz hastalık olan
kuduza karşı hayvanları korumak ve bu sayede insanları
kuduz hastalığından korumaktır. Sarıyer ilçesi coğrafi yapısı
itibarıyla bol ormanlık alanları bulunmasından dolayı evcil
hayvanlar sürekli olarak yabani hayvanlar ile temas halin-
dedirler. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları yabani hayvan-
lar ile (kurt, çakal, tilki, sansar gibi) temas etmektedirler.
Ayrıca kemirgenlerinde kuduz hastalığı taşıma riski vardır.
Bu saydığımız risk faktörleri nedeniyle Sarıyer ilçesi kuduz
hastalığı açısından tehlike altındadır. Bu nedenle bu hasta-
lığın bulaşmasını önlemek amacıyla her yıl ilçe sınırları içe-
risinde bulunan köy ve mahalle muhtarlıklarında ücretsiz
kuduz aşısı kampanyaları düzenlenmektedir. Bu sayede
önemli bir hayvan popülasyonu aşılanmaktadır. 2010 yılı
için Haziranda kuduz aşısı kampanyası yapılmıştır. Kam-
panya dışında müdürlüğümüz polikliniğine vatandaşlar ta-
rafından getirilen kedi ve köpekler ile kısırlaştırma işlemine
tabi tutulan sahipsiz sokak hayvanlarına da kuduz aşısı uy-
gulanmaktadır. Bu amaçla, Bir yıllık süre içerisinde 1088
köpek ve 307 kedi olmak üzere toplam 1395 hayvan kuduza
karşı aşılanmıştır.

Kısırkaya hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi edi-
len ve kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanlarına kuduz
aşısı uygulaması yapılmaktadır. Amaç tehlikeli bir zoonoz
hastalık olan kuduza karşı hayvanların bağışık olmalarının
sağlanması ve insanlar için risk unsuru olmaktan çıkmala-
rıdır. Bu merkezde 2010 yılında Bir yıllık süre içerisinde 912
köpek ve 67 kedi olmak üzere toplam 979 sahipsiz hayvana

kuduz aşısı uygulanmıştır. 2010 yılında toplam olarak 2000
köpek ve 374 kedi olmak üzere 2374 hayvan kuduza karşı
aşılanmıştır. (2009 yılında yapılan kuduz aşısı sayısı: 2705
adettir.) Kısırlaştırılacak hayvan sayısının azalmasına bağlı
olarak aşılama sayısında da buna paralel bir azalma gö-
rülmüştür.

Hayvan Kaynaklı Isırma Olayları:
Sahipli veya sahipsiz hayvanlar tarafından ısırılan insan-

lar müdürlüğümüze müracaat ettikleri zaman, ısırılanlar ile
ilgili tutanak düzenlendikten sonra kuduz aşısı olmaları için
ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilirler. Isıran hayvanlar ise
sahipsiz ise müdürlüğümüz tarafından 10 gün süre ile ka-
rantina altına alınırlar. Hayvan sahipli ise sahibi tarafından
karantina altında tutulur. Bu işlem için tutanak düzenlenir.
Sahibi istemezse yine müdürlüğümüz tarafından karantina
altına alınır. Bu süre zarfında 21 adet ısırma olayı meydana
gelmiş ve karantina sonunda kuduz tespit edilmemiştir. İl-
çemizde 2008 yılından beri kuduz hastalığı görülmemekte-
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dir. Hayvan rehabilitasyon merkezinde müstakil karantina
yerleri mevcuttur. Ayrıca müşahede altındayken kendiliğin-
den ölen hayvanlar, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğüne kuduz yönünden muayenesi yapıl-
mak üzere gönderilmektedir. 2010 yılı içinde bu amaçla 5
hayvan gönderilmiştir ve kuduz tespit edilmemiştir. (2009
yılında meydana gelen ısırılma olayları sayısı:20 adettir.)

Yurtdışı  ve Yurtiçi İzin Belgeleri:
İlçemiz dahilinde bulunan hayvanların zaman zaman

yurt dışına veya yurt içi başka bir yere nakledilmesi duru-
munda, bulunduğu bölgede her hangi bir bulaşıcı hastalık
olmadığına dair menşe-i şahadetnamesi verilmesi gerek-
mektedir. Bu belge hayvanın bulunduğu adreste bulaşıcı bir
hastalığın olmadığını belgeler. Bu belge il Tarım Müdür-
lüğü’nde sağlık raporuna çevrilir. Bu dönem içerisinde 143
köpek, 108 kedi ve 128 at olmak üzere toplam 379  hayvana
yurt dışı izin belgesi verilmiştir. Yine 2010 yılı içerisinde 210
adet arı kovanı için yurt içi izin belgesi verilmiştir. 

Hayvan Toplama:
Sokaklarda bulunan sahipsiz hayvanlar, kısırlaştırma ve

tedavi amacıyla toplanıp rehabilitasyon merkezine aktarıl-
maktadırlar. Burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra sa-
hiplendirilemeyenler alındıkları ortamlara 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu gereği geri bırakılmaktadırlar.
Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde 1317 adet köpek, 79
adet kedi toplanıp gerekli rehabilitasyon işlemlerinden sonra
64 tanesi sahiplendirilmiş ve gerisi alındıkları ortamlara geri
bırakılmıştır. Müdürlüğümüze 2010 yılında hayvanlarla ilgili
1771 adet şikayet çeşitli iletişim yöntemleriyle iletilmiş ve
tamamına yakını yasal mevzuatlara uygun olduğu için de-

ğerlendirilmiştir. (2009 yılında gelen şikayet sayısı:1006
adettir.) Hayvanlarla ilgili şikayetlerde 2010 yılında bir ön-
ceki yıla göre ciddi bir artış gözlenmiştir. Şikayetlerin önemli
bir bölümü yasal olmayan taleplerden oluşmaktadır. (sokak-
larda sahipsiz sokak hayvanlarının istenmemesi gibi yasal
olmayan talepler).
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Sahipsiz Sokak Hayvanları Beslenme Noktaları:
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 26166 sayılı

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin
21. Maddesinin d) fıkrası gereği, yerel yönetimler tarafından
kısırlaştırılıp rehabilite edilmiş ve alındıkları ortamlara bıra-
kılmış hayvanların beslenmeleri için yerel yönetimler tara-
fından oluşturulan beslenme odakları için yiyecek temini ve
bu beslenme noktalarına taşınması için araç ve personel
temini yapılmıştır. 16.06.2010 tarihinde yemek toplama ve
dağıtma hizmeti başlamıştır. Yaklaşık olarak 15 adet bes-
lenme noktası uygun alanlarda hazırlanmıştır. Bu alanlara
ilçemiz sınırları içinde ve civarında bulunan birçok işletme-
den alınan yemek atıkları ve su bırakılmaktadır. 

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ilgili yasalar ve mevzuat-
lar çerçevesinde, sosyal belediyecilik anlayışı ile Sarıyer
halkına hizmet vermektedir. Bu hizmetlerimiz yıldan yıla

daha kaliteli bir şekilde devam edecektir. Amacımız Sarıyer
ilçesindeki sahipsiz hayvanlar ile ilgili sorunları en aza in-
dirmek, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir şe-
kilde yaşamalarının sağlanması ve zoonozlarla etkin bir
mücadele yaparak halkın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde
yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamaktır.

Hayvan Sevgisini Yeni Nesillere Aşılamak Amacıyla 
Yapılan Etkinlikler:
Geleceğimiz olan yeni nesillere hayvan sevgisi bilincini

aşılamak amacıyla bu süre içerisinde müdürlüğümüze mü-
racaat eden kurumların talebi doğrultusunda hayvan reha-
bilitasyon merkezine gelen öğrencilere hayvanlara yönelik
yapılan çalışmalar ve hayvan sevgisi konusunda bilgiler ve-
rilmektedir. Bu dönemde 10.04.2010 tarihinde İstanbul Tek-
nik Üniversitesinden bir gurup öğrenci hayvan
rehabilitasyon merkezimizi ziyaret etmiş ve burada yapılan
çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 26.04.2010
tarihinde Kilyos İlköğretim Okulu’ndan bir gurup öğrenci öğ-
retmenleriyle birlikte hayvan rehabilitasyon merkezimizi zi-
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yaret etmiş ve bu merkezdeki çalışmalar hakkında kendile-
rine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yine 11.06.2010 tari-
hinde Kağıthane ilçesi Ali Fuat Cebesoy İlköğretim
Okulundan bir grup öğrenci öğretmenleri ile hayvan rehabi-
litasyon merkezini ziyaret etmiştir. Burada yapılan çalışma-
lar ve hayvan sevgisi ile ilgili bilgilendirme müdürlüğümüz
tarafından yapılmıştır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ne-
deniyle Kısırkaya hayvan rehabilitasyon merkezinde etkinlik
düzenlenmiştir. Bu etkinliğe Özel ABC anaokulundan 30 öğ-
renci, Zekeriyaköy’den Özel La Fontain Masal Evi anaoku-
lundan 20 öğrenci ve Kağıthane’den Ali Fuat Cebesoy
İlköğretim okulundan 52 öğrenci olmak üzere toplam 102
öğrenci katılmıştır. Yine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
münasebetiyle 6 Ekim’de Sarıyer Cumhuriyet Meydanında
başta Belediye Başkanımız sayın Şükrü Genç olmak üzere
hayvanlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel
basın temsilcileri, duyarlı hayvan severler, Bigev öğrencileri,
Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye
çalışanlarının katıldığı geniş kapsamlı bir etkinlik daha dü-
zenlenmiştir. 29 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Teknik Üni-
versitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Ekrem Elginkan
Lisesi’nden 12 öğrenci rehberlik öğretmenleri ile birlikte Be-
lediyemiz hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etmişler.
Misafir öğrencilere merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bil-
gilendirme yapılmıştır. Öğrenciler sokak hayvanları için bir
miktar mama bağışında bulunmuşlardır.

Hayvan sevgisini yeni nesillere aşılamak amacıyla dü-
zenlenen etkinlikler ilk olarak 2009 yılında başlatılmıştır.
2011 yılında da benzer etkinliklerimiz devam edecektir. Et-
kinlikler sırasında hayvan sahiplendirme çalışmaları da ya-
pılmaktadır.
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2 – İnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Çalışmalar
İlaçlama Hizmetleri:
İlaçlama hizmetleri ile ilgili çalışmalarımız yasal çerçe-

veler içerisinde yürütülmektedir. Bu amaçla ilçemiz gene-
linde gerek halktan gelen ilaçlama talepleri, gerek vektör
kontrolü amacıyla ihtiyaç görülen alanlarda ilaçlama hizmet-
leri yerine getirilmektedir. İlçe genelinde kene, fare, karasi-
nek ve evsel haşerelere karşı ilaçlama faaliyetleri yerine
getirilmektedir. İlçemizde bulunan hayvan ahırları, mazgal-
lar ve çöp konteynırları mayıs ayından itibaren karasineğe
karşı ilaçlanmaya başlanmıştır ve devam etmektedir. Ayrıca
ilçemiz genelinde bulunan parklarında kene ve diğer haşe-
relere karşı ilaçlanması hizmetlerimiz devam etmektedir. Te-
mizlik işleri müdürlüğü tarafından temizliği yapılan sokak ve
caddelerde kenelere karşı ilaçlama yapılmaktadır. Bu hiz-
metler ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

İlçemizdeki mesire alanları kenelere karşı ilaçlanmakta-
dır. Ayrıca vatandaşlardan gelen kene ve fare şikâyetleri üc-
retsiz olarak değerlendirilmektedir. İlaçlama ile ilgili
çalışmalar: 397 adet fare ilaçlaması, 817 adet haşere ilaç-
laması, 228 adet kene ilaçlaması, 16 adet ücretli ilaçlama
ve 53 adet yaban arısı ilaçlaması yapılmıştır. Bu dönem içe-
risinde müdürlüğümüze 1556 adet ilaçlama ile ilgili şikâyet
gelmiş ve tamamı değerlendirilmiştir.

İlçemiz genelinde bulunan ibadethaneler ve resmi
ilköğretim ve orta öğretim okullarından talep gelmesi ha-
linde ücretsiz ilaçlama hizmeti verilmektedir. Uçkun ( sinek
ve sivrisinek ) ile ilgili ilaçlama hizmetleri, Danıştay 8 Daire-
sinin 26.03.2008 tarih ve 2008/2269 sayılı kararı ile Büyük-
şehir Belediyelerine devredilmiştir. Müdürlüğümüz ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama hizmetleri ile ilgili
birim arasında sürekli görüşmeler yapılmakta ve sorun ya-
şamaması için koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır.
Geçmiş yıllardaki düzenli rotasyon şeklindeki ilaçlama yön-
temi yerine bu haşerelerin bulunduğu bölgeler ilaçlanmak-
tadır. Kullanılan ilaçlar halk ve çevre sağlığı açısından risk

taşıdığından bir süre sonra bu ilaçlama yöntemi terk edile-
cek ve bunun yerine üreme kaynaklarına yönelik mücadele
yapılacaktır. 2010 yılında yaz aylarının çok sıcak geçmesi
nedeniyle uçkun mücadelesinde Büyükşehir Belediyesinin
ilaçlama hizmetlerinin yetersiz kalmasından dolayı bu so-
runu gidermek için ilaçlama ekiplerimiz 2 ay boyunca bu
alanda ilaçlama yapmıştır. Müdürlüğümüze gelen ilaçlama
ile ilgili şikayetlerde azda olsa bir azalma görülmüştür. (2009
yılında gelen şikayet sayısı:1631 adettir.)

Dezenfeksiyon Çalışmaları:
İlçemiz genelinde resmi ilköğretim ve orta öğretim okul-

larında ve ibadethanelerde Ocak ayı başından mart ayı so-
nuna kadar ücretsiz olarak dezenfeksiyon çalışmaları
yapılmıştır. Yine Ekim ayından itibaren talep üzerine ibadet-
hanelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Talep
gelen Resmi okullarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapıl-
mıştır. 2010 yılında 184 adet ibadethane, 9 adet  Belediye
kurs binası ve 19 adet  okul ve 52 adet genel olmak üzere
toplam 264 adet dezenfeksiyon yapılmıştır. Dezenfeksiyon
ile ilgili çalışmalarımız mevsim şartlarına göre devam ede-
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cektir. 2009 yılına göre dezenfeksiyon ile ilgili taleplerde
ciddi bir azalma söz konusudur. Nedeni ise 2010 yılında
mevsim şartlarının olumsuz olmaması ve buna bağlı olarak
ciddi bir salgın hastalığın görülmemesidir. Dezenfeksiyon
hizmetleri ile ilgili talep olması halinde  gerekli hizmetleri ve-
recek ekip ve ekipmanlarımız hazırdır. 

3 - Kurban Bayramı İle İlgili Hizmetlerimiz:
2010 yılında Kurban Bayramı nedeniyle kurban hizmet-

lerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Bayram
öncesi kurban satış yerlerinde bulunan kurbanlıkların sağlık
kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmıştır. Kur-
ban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner
hekimlerimiz kesimlere nezaret etmişlerdir ve herhangi bir
olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

2010 yılı Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde satışa su-
nulan kurbanlık hayvan sayısı geçmiş yıllara göre oldukça
düşük bir rakamda kalmıştır. Bunun nedeni ise Avrupa Birliği
normları çerçevesinde Trakya bölgesinin Şap hastalığı açı-
sından ari bölge olarak ilan edilmesinden ve dolayısıyla
Anadolu’dan Trakya bölgesine canlı hayvan geçişinin ya-
saklanmasından kaynaklanmıştır.

Kurban bayramı süresince ilçemizde her hangi bir olum-
suzluk görülmemiştir. İlçemizde kurbanlık olarak, 287 bü-
yükbaş ve 432 küçükbaş olmak üzere toplam 719 kurbanlık
satışa sunulmuştur. Bunlardan, 111 büyükbaş ve 120 kü-
çükbaş belediyemizin yasal kesim yerlerinde kesilmişlerdir.

4 – Diğer Çalışmalarımız: Büro Çalışmaları
1 - Arşiv  Düzenleme  Çalışmaları: Müdürlüğümüzde

bulunan 10   yıllık  arşivler konularına göre düzenlenmiş
olup kayıtlar, devlet arşiv düzenleme yönetmeliğine göre
tasnif edilmiştir. Sadece dijital  ortama  evrakların aktarıl-
ması işlemi kalmıştır. Bu  işlem  kısa süre içinde yapılacak-
tır.

2 - Taşınır Kayıtların Düzenlenmesi: Müdürlüğümüz
bünyesinde bulunan bütün taşınırların kayıtları düzenlenmiş
olup, barkotlama işlemi yapılmıştır.

3 - Büro Çalışmaları: Müdürlüğümüze vatandaşlar ta-
rafından değişik iletişim yollarıyla gelen istek ve şikayetler
makul bir süre içinde işlem yapılıp cevaplandırılmaktadır.
Kurum ve kuruluşlardan gelen evraklar zamanında cevap-
landırılmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüzle ilgili faaliyetler hak-
kında gerekli raporlar hazırlanıp ilgili yerlere
gönderilmektedir. Müdürlüğümüzde büro ile ilgili çalışmalar
yapılırken büyük bir özen gösterilmektedir. Vatandaşlarla
ikili diyaloglarda ortak iletişim dili kullanılmaktadır. Her hangi
bir olumsuzluğun yaşanmaması için büyük bir çaba sarf
edilmektedir.

122 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu



123SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

> >  Z A B I TA M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE
GÖREVLERİN EKİPLERE GÖRE DAĞILIMI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Belediye Zabıtası 5393 Sayılı 51. Maddesi doğ-

rultusunda görev ve yetkilendirilen Belediye sınırları içinde
beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanmasıyla
görevli olup, bu amaçla çıkarılan Kanun, Tüzük, Yönetmelik,
KHK’lerde öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygula-
makla görevli özel yönetmeliği ve özel kıyafetleri ile diğer
birimlerden ayrılan özel kolluk kuvveti olup, bu görev, yetki
ve sorumluluklarını 1 Zabıta Müdürü, 3 Zabıta Amiri, 2 Baş-
komiser, 12 Komiser, 12 Komiser Yardımcısı, 53 Zabıta Me-
muru Personeli ve hizmet alımı yoluyla alınan 77 Hizmet
Personeli ile yerine getirmektedir.

ZABITA BÜROSU 
Zabıta Bürosu,  Büro Şefi,  Evrak Kayıt-Dosyalama,

evrak yazım ve takip memuru ile icmal yazımı, ödeme emir-
leri hazırlama ve ceza kayıt memurlarından oluşur. Zabıta
bürosunda görevli personel iç birimler ve dış kurumlarla ya-
pılan yazışmaları, evrak kayıtlarını, ekiplere dağılımlarını,
ekipler tarafından gereği yerine getirilen evrakların geldiği
birim ve kurumlara gönderilmesini sağlar. Ekiplerin uygula-
mış olduğu cezaların kaydını yaparak karar alınmak üzere
Encümene sevk eder. Kesinleşmiş para cezasının tahsili
için gerekli yazışmaları yapar, Personelin intibak, terfi, izin
ve istirahat yazışmalarını yapar, personelin günlük çalışma
icmalini tutar, nöbet defterini düzenler, yazışmalardan çıkan
evrakların dosyalama işlemlerini gerçekleştirir, demirbaş ka-
yıtlarını tutar, malzeme taleplerini gerçekleştirir, ödemelerle
ilgili  ödeme emirlerini  düzenler, Müdürlük ihale işlemlerini
gerçekleştirir.

BÜRO

Büro içi çalışmalar

HAZIR EKİP 
Merkezdeki telsiz, telefon görevini yürütür. Gelen şika-

yet ve müracaatları  ilgili ekiplere iletir. Acil hizmetlerde so-
rumlu ekibin görevini yerine getirir.
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Telsiz hizmetleri

EVRAK EKİBİ 
İlçe dahilindeki, ruhsata bağlanacak işyerlerine ait ev-

rakların süre takip ve gereği, ile ruhsata bağlanamayanların
faaliyetten men görevini yerine getirir. Asker Aile yardımı ta-
lebinde bulunanların soruşturmalarını yürütür. 1608 sayılı
kanuna göre Belediye Encümenince alınmış sanat ve ticaret
icrasından men kararlarını uygular.5259 S.K. göre Mülki
Amirlik tarafından verilen kapama kararlarını uygular. İşyer-
lerinin hafta tatili ruhsatları ile ilgili evrakları takip eder.

Asker ailesi sorgulama çalışmaları                   

Ruhsatsız faaliyetten dolayı mühürleme 

DENETİM EKİBİ 1 
Tüm İlçe dahilindeki sıhhi, Gayri Sıhhi işyerleri ile

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence  yerlerinde,  sağlık ve  hij-
yen  açısından,  Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve KHK.’lerde
işyeri ilgililerinin yerine getirmekle yükümlü  oldukları husus-
larda denetim yapar, vatandaştan bu yönde gelen şikayet
ve müracaatları değerlendirir, Hafta Tatili ruhsatlarının de-
netimlerinin yapar ve vatandaşlardan gelen  şikayetleri de-
ğerlendirir, 4207 S.K. gereği işyeri ilgililerine Kanun
maddelerine uymaları konusunda tebligat yapar, uymayan-
lar hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak düzenler.
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini tespit ederek, tutanak
düzenler, 4077 sayılı Kanun, 5259 Sayılı Kanun, 5393 Sa-
yılı Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 Sayılı Ka-
nunlarla Zabıtaya verilmiş olan  yetkiler çerçevesinde
denetlemeler yapar, yasaklara uymayanlar hakkında cezai
yaptırımlar uygulanmak üzere tutanak tanzim eder.  
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Denetim ekiplerinin kantin denetimleri 

Denetim ekiplerinin işyeri denetimleri

PAZAR EKİBİ 
İlçe dahilindeki tüm pazarlarda fatura, etiket kontrolü

yapar. Pazarlarda satılan malların hal çıkışlı olmasına dikkat
eder. Pazar başı, Pazar sonu ve ortalarındaki işgallere
engel olur. Vatandaşların pazarlarla ilgili şikayet ve müra-
caatlarını değerlendirir.Pazarın kapanış saatlerine uymala-
rını temin eder. Pazarcıların çöplerini toplaması konusunda
uyarılarda bulunur. Gelirler Müdürlüğü Tahsildarlarının pa-
zardaki tahsilat çalışmalarına yardımcı olur. Kanun, tüzük,
Yönetmelik ve KHK.’lerde belirtilen yasaklara uymayanlar
hakkında cezai uygulamalar yapar.

YAPILAN İŞLEMLER
1-İlçe sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarla-

rında tezgah kurma belgesi olmadan tezgah açan        tüm
esnafların tespitleri yapılarak belgelerini almaları ve önceki
yıllara ait borçların ödenmesi sağlandı.

2-Sarıyer Merkez, İstinye Dereiçi, Rumelihisarüstü,

Ömürtepe, Koru mahallesi pazarlarının tezgah sınırları boya
ile çizilmek suretiyle belirgin hale getirilerek esnafların faz-
ladan tezgah açmaları ve tezgah önüne taşmalarına mani
olundu.

3-Pazar başı ve sonunda önlemler alınarak seyyar satıcı
faaliyetleri engellendi.

4-PTT Evleri Pazarı içinde kalan sokakların kapanma-
sına sebep olan tezgahlar kaldırılarak araç ile rahatça giri-
lebilecek şekilde yeniden düzenleme yapıldı.

5-Rumelikavak pazarı içinde kalan okulun bahçe kapısı
önündeki tezgahlar kaldırılarak araç girebilecek şekilde ye-
niden düzenleme yapıldı.

6-İstinye Dereiçi Pazar başı ve etrafında bulunan esnaf-
lara ait araçlar Belediyemiz merkez şantiye arazisine park
ettirilerek araçları ile gelen vatandaşın araçlarını park etme-
leri için alan düzenlemesi yapıldı.

7-İlçemiz dahilinde kurulan 13 adet semt pazarının kro-
kili listeleri, tezgah resimleri, ayrıca pazarcı       esnafının ,
Pazar tahtacılarının ve Pazar çaycılarının fotoğraflı bilgileri
alınarak Müdürlüğümüzde kayıt   altına alındı.

8- 29.03.2009 tarihinden itibaren semt pazarlarındaki es-
naflardan 280.553 TL işgaliye bedeli, 278.381 TL Tezgah
Kurma Belge bedeli, Pazar içindeki tezgah tahsis işlemle-
rinden 109.250 TL gelir elde edilmesi sağlandı. 

9-Belediye Emir ve Yasaklarına uymayan 166 Pazar es-
nafına 25.611 TL para cezası uygulandı.

10- Pazarlarda yeni tezgah açmak için müracaat eden
esnafların tamamına pazarlarda boş yer olmaması sebe-
biyle olumsuz yanıt verilmiş, mevcut esnafların ilave tezgah
talepleri kabul edilmemiş, pazarlardaki mevcut durum ko-
runmuştur.

Pazar ekiplerinin düzenleme çalışmaları
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Pazar denetimleri

ÇARŞI EKİBİ 
Sarıyer Merkez ve civarında Belediye hizmetlerinin taki-

bini yapar. Sarıyer ve civarından ekibe intikal eden şikayet
ve müracaatları değerlendirir. İşyeri önlerindeki kaldırım iş-
gallerine engel olur. Kabahatler kanununa aykırı harekette
bulunanlara cezai işlem yapar.

YAPILAN İŞLEMLER
1-Sarıyer ve civarındaki esnaflara ait işyeri önü işgalle-

rine mani olundu.
2-Sarıyer Merkez sahilindeki Anıt Parkında daha önce

faaliyet gösteren esnafın düzenlemesi  yapılarak mağduri-
yetleri giderildi.

3-Sarıyer Merkezdeki vatandaştan gelen şikayetler de-
ğerlendirildi.

4-Sarıyer Merkezdeki seyyarların düzenlemeleri yapıldı.
İzinsiz faaliyet gösterenlerin faaliyetlerine son verildi.

Sarıyer Merkez’de seyyar düzenlemeleri                               

İNŞAAT EKİPLERİ 
775 gecekondu kanunu ve 3194, 2960 sayılı kanunlar

çerçevesinde İlçe dahilindeki inşaat faaliyetlerini denetler.
Gecekondu yapımına mani olmak amacıyla gerekli tedbirleri
alır ve gecekonduları tespit ederek yıkımlarını sağlar. Kaçak

inşaatların tespitini yaparak İmar Müdürlüğüne ihbarda bu-
lunur. İmar Müdürlüğünce yapılacak kaçak inşaat yıkımla-
rına nezaret eder. Kaçak inşaatların mühür fekki işlemlerini
yapar.  Kaçak hafriyat ve dökümlerle ilgili Kabahatler Kanu-
nuna aykırı harekette bulunanlara cezai işlemler uygular.

I NOLU İNŞAAT EKİBİ: Rumelihisar, Fatih Sultan Meh-
met Mh., Baltalimanı , R.Paşa,Emirgan  mahallelerindeki
kaçak inşaat ve gecekondu denetiminden sorumlu.

İzin verilen mantolama ve çatı tamirleri

127SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

> >  Z A B I TA M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü



II NOLU İNŞAAT EKİBİ: Yeniköy, Ferahevler, İstinye,
Tarabya, Pınar, Poligon mahallelerindeki kaçak inşaat ve
gecekondu denetiminden sorumlu.

İzin verilen çatı ve mantolama faaliyetleri

III NOLU İNŞAAT EKİBİ: K.Burnu, Cumhuriyet Mh.,
Ömürtepe, Maden, Çayırbaşı, K.Karabekir, PTT Evleri ,
A.Evler, Ş.Evler mahallelerindeki kaçak inşaat ve gece-
kondu denetiminden sorumlu.

IV NOLU İNŞAAT EKİBİ:   Mücavir alandaki (köyler)
kaçak inşaat ve gecekondu denetiminden sorumlu.
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İzin verilen çatı ve tadilat faaliyetleri

V NOLU İNŞAAT EKİBİ: Bahçeköy merkez ve Rumeli-
feneri köylerindeki  kaçak inşaat ve gecekondu denetimin-
den sorumlu.

İzin verilen
mantolama
faaliyeti

TRAFİK EKİBİ
Sarıyer ilçe sınırları dahilinde 2918 Sayılı Karayolları

Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde Belediyelere verilmiş olan
yetkileri kullanır. Bu yönde vatandaştan gelen şikayet ve
müracaatları değerlendirir.

YAPILAN İŞLEMLER
1- Vatandaşların şikayetleri üzerine ve Ekip tarafından

cadde, sokak, meydan v.s alanlara bırakılan hurda vaziyet-
teki (plakası mevcut olmayan) veya plakalı olup trafik sor-
gulamasında hurdaya ayrıldığı tespit edilen araçların
kaldırılma işlemlerini temin eder. İlgilileri tespit edilenler hak-
kında ceza tutanağı düzenler.

2- Trafikte aracı kalan ve belediyemize müracaat ederek
aracının çekilmesi talebinde bulunan  vatandaşların araçla-
rının uygun yerlere çekilmesine yardımcı olur.  

3- Belediye asfalt çalışmaları esnasında çalışma yapılan
bölgede  engel teşkil eden araçların kaldırılmasına yardımcı
olur.

Hurda araçları kaldırma çalışmaları

SEYYAR EKİPLER 
İlçe dahilinde seyyar faaliyetlerine mani olur, ana cadde

üzerindeki tüm işgalleri engeller ve zabıta ekiplerinin talep-
leri doğrultusunda ve yetkili makamların talimatlarıyla  diğer
ekiplerin çalışmalarına iştirak eder. İlçe dahilindeki çeşitli
mahallelerde yerleşmiş olan göçebe vatandaşların emniyet
ekipleri ile müşterek yapılan çalışmalarla kaldırma ve böl-
geden uzaklaştırma işlemlerini gerçekleştirir. İlçe sınırları
içinde dilencilik yaparak geçimini temin etmeye çalışan şa-
hısları toplayarak  Büyükşehir Belediye Başkanlığı dilenci
kampına teslim eder ve haklarında 5326 Sayılı Kanun doğ-
rultusunda cezai işlem uygular. İlçe dahilinde  reklam amaçlı
asılmış olan tabelalar, afiş ve pankartların izin dahilinde ası-
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lıp asılmadığının kontrolünü  sağlayarak , izinsiz asılmış
olan ilanların yasal hale getirilmesini, yasal hale getirilen ve
ilan reklam vergisini ödenenlerin uygunluğunu denetler.
Uygun görülmeyenlerin kaldırılma işlemlerini gerçekleştirir.

Göçebe vatandaşları kaldırma çalışmaları

Kaldırım işgalleri

GECE EKİBİ:
Gece Zabıta Müdürlüğüne gelen şikayet ve müracaatları

değerlendir, gece işlem yapılamayan şikayetlerin gündüz
ekiplerince değerlendirilmesini temin eder. Gece merkez
telsiz görevini yürütür. 

DİĞER MÜDÜRLÜKLERCE 01.04.2009-20.08.2010 
TARİHLERİ ARASINDA ORGANİZE EDİLEN VE 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREV 
ALDIĞI ETKİNLİKLER  VE ÇEVRE DÜZENİ İÇİN 
YAPTIĞI FAALİYETLER
1- Fener alayında gerekli önlemler alındı. Vatandaşın

Fener alayı yürüyüşüne nezaret edildi. (2009-2010)

2-İstinye tersane  ramazan etkinlikleri ve konserlerde
nizam intizam temin edildi.(2009-2010)

3-K urban bayramı kurban satış ve kesim yerlerinde ge-
rekli düzenlemeler yapılarak nizam intizam temin
edildi.(2009-2010)

4-19 mayıs etkinliklerinde personel görevlendirildi.(2009-
2010)

5-23 nisan etkinliklerinde personel görevlendirildi.
(2009-2010)

7-1 Eylül barış konserinde personel görevlendirmesi ya-

pılarak gerekli tedbirler alındı. (2009-2010)

8-Yaz kampında  personel görevlendirildi görevlen-
dirme(2009-2010)

9-Beş ramazan iftar çadırında nizam intizam temini
(2009-2010)

10- Fen işleri müdürlüğünün asfalt çalışmalarında trafik
düzenlemelerine yardımcı olundu (2010)

11-Halka açılan Kilyos Plajında güvenlik ve nizam inti-
zam temini için personel görevlendirildi. (2010)

12- Sahil güzergahındaki parklarda piknik yapan vatan-
daşların mangal yakarak ve çöplerini atarak meydana ge-
tirdikleri çevre kirliliğini engellenmesi amacıyla uyarılarda
bulunuldu ve bu hususta tüm parklara bu hususlara dikkat
etmeleri konusunda uyarı levhaları monte ettirildi. Ayrıca
özellikle akşam saatleri ve hafta sonları söz konusu parklar
kontrol altında tutularak vatandaşın kurallara uymaları temin
edildi. (2010)

13- Vatandaşın bağışı ile temin edilen bitkilerle  Veteriner
Müdürlüğünün Kısırkaya’daki Hayvan barınağının yeşillen-
dirilmesine katkıda bulunuldu. (2010)

14-İlçe Dahilinde yeni kurulma aşamasında tespit edilen
Baz İstasyonlarının kurulmalarına mani olundu.(2010)

15- Aşiyan ve Maslak’ta İlçemiz sınırlarının başlangıç
noktalarında bulunan 2 adet vasfını kaybetmiş pano Basın
Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalış-
malar sonucu yenilenmiştir.

16- TÜZAV ve Zabıta Müdürlüğü önderliğinde 12 İlçe Be-
lediye Zabıta Müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantı ve ko-
ordinasyon neticesinde, 02.08.2010 tarihinde Taksim
meydanında Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 54.ncü yılı kut-
lamalarına katılım sağlandı.(2010)

17- İstanbul’un turizm memleketlerinden biri olan ilçe-
mize gelen turistlere yardımcı olunması amacıyla personel
ve Lojistik desteği tamamlanan Turizm Zabıtası birimi gö-
reve başlatılmıştır. (2010)

18-Daha önceki tarihlerde  proje halinde sunulan Trafik
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Zabıtası birimi hayata geçirilmiş. Bu birimin görevlerini be-
lirleyecek Trafik Yönergesi Meclis’nce onaylanmıştır. Trafik
Zabıtası ekibinin pilot olarak seçilen Sarıyer Merkez, Bü-

yükdere ve İstinye’de parklanmanın engellenmesi ve trafiğin
akışının sağlanması yönünde olumlu neticeler alınmaktadır.
Trafik çekicimiz yenilenerek hizmete sunulmuştur.

20- Çalışan personelin sık yaşadığı sorunlardan biri olan
sırt ve bel ağrılarının giderilmesi için yapılması gereken ko-
nularda Zabıta Müdürlüğünde yapılan eğitim seminerine ka-
tılım sağlandı. (05.08.2010)

ÇALIŞMALAR VE PERSONELİN VERİMLİLİĞİNİN 
ARTTIRILMASINA YÖNELİK YAPILABİLECEKLERE 
AİT ÖNERİLER VE TALEPLER 

1- Sarıyer Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personel-
den Görevde Yükselme Eğitimi’ne katılıp başarı sağlayan-
ların terfileri gerçekleştirilmiştir.
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2- Zabıta Personel sayısının belediye kadrosu içinde
geniş bir yer tutması sebebiyle, terfi, intibak, eğitim ve diğer
özlük haklarının bizzat denetimimizde olması amacıyla
diğer Belediyelerde  olduğu gibi Müdürlüğümüz içinde Per-
sonel birimi oluşturulması düşünülmektedir. Bu amaçla ge-
rekli çalışmalara başlanmıştır.

3- Müdürlüğümüz binasının dar bir alanda olması sebe-
biyle  Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi açısından
yeterli gelmemesinden dolayı ekiplerin yapmış olduğu  ça-
lışmalar neticesinde, seyyar, Pazar ve işyeri önlerindeki iş-

galler, durdurulan kaçak inşaatlardan alınan
malzemeler ile yıkımlardan tahliye edilen mal-
zemelerin konması için 250 m2’lik bir depo oluş-
turulmuştur. Ancak çalışmalarımızın verimliliği
açısından yapılan çalışmalardan alınan bu tür
malzemelerin teslim edileceği büyük çaplı bir
depoya acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde
çalışmalarımız devam etmektedir.

4- Zabıta Müdürlüğü çalışmalarındaki mem-
nuniyeti, şikayetleri ve talepleri ve önerileri  be-
lirlemek  amacıyla (Emniyet teşkilatı içinde
oluşturulan toplum destekli polis birimi gibi) Za-
bıta Müdürlüğü personeline ulaşamayan veya
bu taleplerini bir şekilde dile getiremeyen vatan-
daşlarla evlerinde, mahallelerinde, işlerlerinde

birebir muhatap olarak,  onların sorunlarını paylaşmak  ve
bu taleplerini yerlerine ulaştırmak amaçlı Toplum destekli
zabıta birimi oluşturulması düşünülmektedir. Bu amaçla 2
motosiklet 4 personelden oluşan ekip faaliyete geçmeye
hazır hale getirilmiştir.

5- Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak idari uygulamalara
esas teşkil edecek Sarıyer Belediyesi Emir ve Yasakları Uy-
gulama Yönetmeliği belediyemiz meclisinde onaylanmış,
belediyemizin web sitesinde ve yerel gazetede yayımlana-
rak halkımıza duyurulmuş olup, uygulamaya geçilmiştir.
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
TEMEL AMACI
Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence

yerlerinin ruhsatlandırma, denetleme ve takip hizmetlerini
yürütmek,Sıhhi ve Gayrı Sıhhi Müesseselerin çevre ile
uyumlarını sağlamak,bilimsel ve teknolojik gelişmelerden
yararlanarak sanayileşme ,şehirleşme arasındaki dengenin
imar planları çerçevesinde yönlendirici görevleri yapmaktır.

Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin
önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan
ruhsat verilmesi sağlanmaktadır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEYİŞİ  
İşyeri Açmak isteyen vatandaşlarımızın Müdürlüğümüze

müracaatı durumunda Ruhsat Denetim Müdürlüğünde ça-
lışan elemanlarca güler yüzle karşılanarak açacağı işyerinin
nevi öğrenildikten sonra getireceği evraklar listesi verilir. İş-
yeri sahipleri evrakları tamamlayarak Müdürlüğümüze tes-
lim ettikten sonra harçlar yatırılır. Sıhhi Ruhsatlar aynı gün
düzenlenir, vatandaşa teslim edilir. 30 gün içinde ruhsat dü-
zenlenen işyerinde yapılan kontrollerde eksiklik varsa 15
gün ek süre verilir, bu süre sonunda eksikliklerini tamamla-
yan işyerlerindeki ruhsat kesinleşir. Ruhsat işlemlerindeki
istenilen evrakların sayısı azaltılarak vatandaşlara kolaylık-
lar sağlanmaktadır. Amacımız Sarıyer’deki esnafımıza yasal
çerçeve içinde daha kolay nasıl ruhsat veririz bu çaba içinde
çalışarak hizmet etmektir.

ARŞİV ÇALIŞMALARIMIZ
Yıllardır sayısal düzeni belli olmayan arşivimiz taranarak

ruhsat  sayılarını belirledik. Bu taramada terk-i ticaret etmiş
ve şu anda işyeri olarak faaliyet göstermeyen ama beledi-
yede ruhsatlı görünen 3500 adet geçici ruhsat mevcuttur.
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan denetim elemanları
mahalle mahalle denetim yapmak kaydıyla terk-i ticaret ve

faal olan ruhsatların tespiti yapılmaktadır. 450 adet faal ol-
mayan terk-i ticaret yapmış işyerinin ruhsatları Belediye
Başkanlığınca iptal edilmiştir.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ HİZMETİMİZ
Bütün insanlar bir gün engelli olabilir düşüncesi ile ha-

reket ederek bölgemizde engelli esnafımız varsa veya işyeri
açmak isterse engelli vatandaşın işyerine giderek bütün
ruhsat işlemleri orada yapılmak kaydıyla hizmet veriyoruz.
İşyeri ruhsatı verirken özellikle umuma açık halkın genelinin
kullandığı işyerinde engelli vatandaşların rahatlıkla girebi-
lecekleri ortamı sağlıyor,engelli girişi olmayan işyerlerine de
ruhsat verirken muhakkak kolay girip çıkabilecekleri koşullar
sağlanıyor.

FIRINLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
Bölgemizde bulunan fırınların Fırıncılar Odası ile birlikte

koordineli çalışarak Sarıyer halkına daha sağlıklı ve hijyenik
koşullarda ekmek üretip hizmet vermenin çabası için fırın-
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larımızda sürekli denetimler yapılmaktadır.Ayrıca işyeri
açma ve hafta tatili ruhsatlarının alınması sağlanıp beledi-
yemiz gelirlerine katkı sağlanmaktadır. 

RESTORANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
İstanbul’un gözdesi olan Sarıyer İlçemizde turizm ala-

nında hizmet veren restoranlarımızın denetlenmesi sağlık,
hijyen koşullarına dikkat edilmesi adına restorantçı esnafı-
mızla birlikte çalışarak sorunların çözümünde ortak ve fay-
dalı çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLGEMİZDE BULUNAN ÖZEL OKULLAR VE 
SAĞLIK KURULUŞLARI
Bölgemizde bulunan özel okullar, özel hastaneler, özel

klinikler, eczaneler, bankalar ve ticari faaliyet gösteren bütün
işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatına kavuşturmak
için önce iyi niyet, çalışma azmi,  birey ve toplumun hakla-
rına saygılı yasalara uygun halde davranış mükellefimizin
memnuniyeti bizim önceliğimizdir.

ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ
Bölgemizde bulunan İstinye Park , Carrefour ve Migros

alış-veriş merkezindeki esnafımızı denetleyerek işyeri açma

ve hafta tatili ruhsatlarını almaları konusunda ciddi bir ça-
lışma yaparak gelirlerimizin artmasına katkı sağlamıştır.

BÖLGEMİZDE BULUNAN PLAJLARLA İLGİLİ 
ÇALIŞMALARIMIZ
İlçemizde bulunan plajların ruhsat işlemleri yapılırken

plajlarda bulunması gerekli ambulans,doktor,acil müdahale
ekipmanı ve çalışanların sağlık raporu ve adli sicil belgeleri
sağlandıktan sonra ruhsat müracaatları sonuçlandırılıyor.

HAFTA TATİL RUHSATI
Yıllık olarak yenilenen 394 sayılı kanunun 4 ve 8 inci

Maddesine giren hafta sonu çalışma ruhsatı geçen yıllarda
vatandaşın hafta sonu ruhsatı almak için Müdürlüğümüze
3 defa gelmek zorunda kalıyordu.03.01.2011 tarihinde baş-
lattığımız yeni uygulamayla bir defa gelerek harcını yatır-
dıktan sonra elemanlarımızca bütün imza işleri elden takip
edilerek anında ruhsat alabiliyorlar. Vatandaş açısından çok
olumlu bir hizmet olup, bununla esnafımızın hem maddi
hem de zaman kaybını önlemiş oluyoruz. Bu alanda temel
amacımız vatandaşımıza daha nasıl iyi hizmet verebiliriz
çabası içindeyiz.

DENETİMLER
Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ele-

manlarının Pazar günleri çalışarak Pazar günleri açık esna-
fımızın 394 sayılı kanunun 4 ve 8 inci maddesi gereği hafta
tatili ruhsatlarını almaları sağlanmaktadır. Bu konuda zaman
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sorunu olan veya engelli olan mükelleflerimizin işyeri açma
ve hafta tatili ruhsatları işyerlerine götürülerek hizmet veril-
mektedir. Ayrıca Pazar ruhsatını yenilemeyen veya unutan
vatandaşlarımıza e-mail yoluyla mesaj çekerek hatırlatıyo-
ruz.

ÖLÇÜ AYAR HİZMETLERİMİZ
Müdür lüğümüz

bünyesinde bulunan
Ölçü Ayar hizmeti-
mizle Sarıyer gene-
linde bulunan esna-
fımızın terazilerinin
ayar ve ölçümlerini
yaparak hizmet sun-
maktayız.

BAŞARILI OLMAMIZIN SIRRI
İlçemizde bulunan esnafımızla uyumumuz karşılıklı say-

gımız Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızın güveni ve
desteği, personelimizin işini sevip iş olarak değil hizmet ola-
rak görmesi Müdürlüğümüze başarıyı getirmektedir. Bu ba-
şarıyı da aşağıda belirtilen tabloyla kanıtlıyoruz.

2010 YILINA AİT AYLIK HARÇ DÖKÜMÜ
OCAK  :   241.634 TL.
ŞUBAT  :   115.155 TL.
MART   :   148.338 TL.
NİSAN  :  148.207 TL.
MAYIS  :    51.279 TL.
HAZİRAN :   90.629 TL.
TEMMUZ : 137.504 TL.
AĞUSTOS : 102.051 TL.
EYLÜL :   78.341 TL.
EKİM   :   41.289 TL.
KASIM  : 130.560 TL.
ARALIK : 98.267 TL.
TOPLAM HARÇ MİKTARI : 1.385.949 TL.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
2010 YILINA AİT VERİLEN RUHSAT SAYISI VE
HARÇ DÖKÜMÜ
SIHHİ RUHSAT SAYISI : 597 ADET
UMUMA AÇIK RUHSAT SAYISI : 105 ADET
GAYRI SIHHİ RUHSAT SAYISI : 57 ADET  
TOPLAM İŞYERİ AÇMA RUHSAT SAYISI : 759 ADET
HAFTA TATİLİ RUHSAT BELGE SAYISI : 765 ADET
MESUL MÜDÜR BELGE SAYISI : 18 ADET

2010 YILINDA ALINAN HARÇ BEDELLERİ:
İŞYERİ AÇMA HARÇLARI : 958.381.00 TL.
HAFTA TATİL HARÇLARI : 419.648.00 TL.
MESUL MÜDÜRLÜK HARÇLARI : 7.920.00 TL.  
TOPLAM HARÇLAR : 1.385.949.00 TL. 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 
2009 YILINA AİT RUHSAT SAYISI VE HARÇLARIN TOPLAMI

2009 YILI            
İŞYERİ AÇMA RUHSAT SAYISI: 423 ADET
HAFTA TATİL RUHSAT SAYISI: 418 ADET
MESUL MÜDÜR BELGE SAYISI: 25 ADET

TOPLAM 866 ADET
İŞYERİ AÇMA HARÇLAR: 314.252.98 TL.
HAFTA TATİLİ HARÇLARI: 227.702.00 TL.
MESUL MÜDÜR HARÇLARI: 7.950.00 TL.
TOPLAM HARÇ: 549.904.98 TL.

2010 YILI 
ÖLÇÜ AYAR MEMURLUĞU FAALİYETLERİ

MÜRACAAT EDEN MÜKELLEF SAYISI : 160 ADET
MUAYENE YAPILAN ÖLÇÜ AYAR SAYILARI:
ELEKTRONİK TERAZİLER :    279 ADET
MASA TERAZİSİ :        3 ADET
İBRELİ TERAZİ :        2 ADET
KANTAR :        6 ADET
BASKÜL :     36 ADET
PİRİNÇ TARTI :       7 ADET
DEMİRDÖKÜM TARTI :     16 ADET
TOPLAM :  349  ADET
2010 YILINDA ALINAN ÖLÇÜ AYAR HARCI : 7.252.00 TL.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



Müdürlüğümüz 13.01.2010 tarih ve M.34.6.SAR.0.10-
301.02/7-476  No’lu Sarıyer Belediye Meclisi kararı ile onay-
lanmış İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği çerçevesinde;

Kalem Birimi
Arşiv Birimi
Durum-Proje Tasdik Birimi
Yapı Denetim Birimi
Harita Birimi
Planlama Birimi
Emlak-İstimlak Birimi
Makine-Elektrik Biriminden oluşmaktadır.

Teşkilatlanma: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 müdür yö-
netiminde, 1 Bölüm Sorumlusu, 8 Birim Sorumlusu ve Ba-
kanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararı ile tespit edilen
Norm Kadro esaslarına göre oluşan personelden yapılan-
dırılmıştır. Müdürlüğümüzde 58 personel görev yapmakta-
dır.

Kullanılan Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Müdürlüğümüzde MS Office programı ve CAD program

olarak Netcad kullanılmaktadır.

Birimler ve Faaliyetleri
Kalem Birimi: 
Müdürlüğümüze gelen dilekçe ve resmi evrakların kayıt

işlemlerinin yapılması, birimlerden gelen evrakın bilgisayar
ortamında çıkış işlemlerinin yapılması, personelin izin ve
özlük işleri yazışmalarının hazırlanması ve arşivlenmesinin
yapılması, işçi ve sözleşmeli personelin aylık puantaj cet-
vellerinin hazırlanması, Müdürlük Birimlerinden gelen faali-
yetlerin toplanması ve düzenlenmesini sürdürmektedir.

Kalem Birimi 2010 Faaliyetleri

Arşiv Birimi:
Kayıt işlemi tamamlanarak Kalem Birimi’nden gelen ev-

rakı, pafta, ada, parsel bilgilerine göre ilgili dosyalara ekle-
mek, dosya ve evrakın ilgili birimlere ve Müdürlüklere
zimmetle dağılımını sağlamak, Müdürlüğün imar işlem dos-
yalarını oluşturulan arşiv sistemi standartlarında düzenlen-
mektedir.

Arşiv Birimi 2010 Faaliyetleri

Planlama Birimi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve/veya
plan tadilatları doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı – Uygulama İmar Planı ve/veya bu
planlara ilişkin tadilatlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
Başkanlığımızca ve ilgililerince hazırlanan 1/1000 ölçekli
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Koruma Amaçlı Uygulama Planı - Uygulama Planı ve/veya
bu planlara ait plan tadilatı tekliflerine ilişkin ilgili kurum ve
kuruluşlardan alınacak görüşlere ilişkin işlemleri yürütmek,
onay sürecinde gerekli yazışmaları yapmak. 

Onay sonrası  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı veya planların tadilatlarının askı işlemlerinin yü-
rütülmesi, farklı tarihlerde onaylanan 1/5000 ölçekli ve
1/1000 ölçekli planlara açılan davalara ilişkin olarak bilgi ve
belgenin gönderilmesi, kişi ya da kurumlar ile Belediyemizin
diğer birimlerinden iletilen taleplerle ilgili işlemler yapılmak-
tadır.

Planlama Birimi 2010 Faaliyetleri
Çalışmaları Devam Eden KAİ Planları
1) (1000 hektar) İ.B.Ş.B.Başkanlığınca 14.2.2009 onay

tarihli 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi
K.A.N.İ.Planı Başkanlığımıza iletilmiştir.

Gümüşdere Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı sınırları içerisinde kalan 1000  hektarlık alanın
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarına
esas 1/1000 ölçekli Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu ve Yer-
leşime Uygunluk haritaları onay aşamasındadır. Kurum gö-
rüşleri tamamlanmış olup; 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı
çalışmalarına sürmektedir.

2) (280 hektar ) İ.B.Ş.B.Başkanlığınca 20.11.2009 tari-
hinde onaylanarak Başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli
Rumelifeneri Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi
K.A.N.İ.Planı çalışmalarına başlanmıştır.

1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı altlık çalışmaları sürmekte
olup; kurum görüşleri yazışmaları hazırlık aşamasındadır.

ONAYLANAN K.A.U.İ.PLANI TADİLATLARI
1) 11.4.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi ,

Kilyos-Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planına  itirazlardan;  Demirciköy,
1104 ada 2 ve 5 parseller’e ilişkin ; Sarıyer İlçe Belediye

Meclisinin 08/11/2007 tarih 2007/70 sayılı  kararı, Büyükşe-
hir Belediye Meclisinin 16/09/2009 tarih 1171 sayılı kararı,
III Numaralı  K.T.V.K.Bölge Kurulunun  09/03/2010 tarih,
4200 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca da 28/03/2010  tarihinde onaylanan 1/1000
ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği (F22-d-02-a-1-c, F22-d-02-
a-1-d) Paftaları 03/05/2010-03/06/2010 tarihleri arasında
bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Askı süresi bitiminde uygula-
maya geçilmiştir.

2) 11.4.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi,
Kilyos-Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planına  itirazlardan; Demirciköy,
242 parsel’e ilişkin ;  Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin
08/11/2007 tarih 2007/72 sayılı  kararı, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 16/09/2009 tarih 1321 sayılı kararı, III Numaralı
K.T.V.K.Bölge Kurulunun  29/04/2010 tarih, 730 sayılı kararı
ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da
24/05/2010  tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P
Değişikliği (F22-d-02-a-4-a) Paftası  22/06/2010-22/07/2010
tarihleri arasında  bir ay süre ile askıya  çıkarıldı. Askı süresi
bitiminde uygulamaya geçilmiştir.

3) 11.4.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi ,
Kilyos-Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planına  itirazlardan ; Demirciköy 1
pafta 1104 ada 3 ve 276 parsellere ilişkin ; Sarıyer İlçe Be-
lediye Meclisinin 8.11.2007 tarih 2007/73 sayılı kararı ,  Bü-
yükşehir Belediye Meclisinin 16.9.2009  tarih 1170 sayılı
kararı-14.9.2010 tarih 1816 sayılı kararı  , III Numaralı
K.T.V.K.Bölge Kurulunun  9.3.2010 tarih, 4199 sayılı kararı
ile de düzeltildiği şekliyle uygun görülerek,  Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığınca da  6.10.2010 tarihinde onaylanan
1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P değişikliği (F22d02a1c-
F22d02a4b)  Belediyemizde 26.11.2010-27.12.2010 tarih-
leri arasında  bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Askı süresi bi-
timinde uygulamaya geçilmiştir.

4) 11.4.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi ,
Kilyos-Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planına  itirazlardan ve İstanbul 9.
İdare Mahkemesinin 25.9.2008 tarih E:2007/1221
K:2008/1744 sayılı kararına istinaden ; Kilyos 1 pafta 309
parsele ilişkin ;  Sarıyer İlçe Belediye Meclisi’nin 10.09.2009
tarih, 2009/66 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin
09.02.2010  tarih, 2010-356 sayılı kararı, İstanbul III Numa-
ralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
06.07.2010 tarih ve 4521 sayılı kararı ile uygun bulunarak,
Büyükşehir Belediye Başkanınca da  22.08.2010 tarihinde
aynen onaylanan  1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı değişikliği
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(F22d-01a-2b/1b-1a) Belediyemizde, 04.10.2010-
04.11.2010  tarihleri arasında  bir ay süre ile askıya çıkarıldı.
Durum Proje Birimi ile İ.B.Ş.B.Başkanlığına askı bilgisi ile-
tilmiştir.

5) Zekeriyaköy, 4 pafta 140 parsel’e mahreç verilmesine
ilişkin ;  Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 1.2.2010 tarih 11
sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.4.2010
tarih, 869 sayılı kararı, İstanbul III Numaralı K.T.V.K.Bölge
Kurulunun 15.6.2010 tarih 4469 sayılı kararı ile uygun bu-
lunarak, Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.7.2010 tari-
hinde aynen onaylanan 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı
değişikliği (F22d6b1a)  Belediyemizde 5.8.2010–5.9.2010
tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı sü-
resi bitiminde uygulamaya geçildi. 613 tl Plan tasdik ücreti
tahsil edilmiştir.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ’NE İLİŞKİN İŞLEMLER
Kıyı Kenar Çizgisi Gümüşdere-Kısırkaya K.A.N.İ.Pla-

nında kalan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2.9.2009
tarih, 6305 sayısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli  Kısırkaya
kıyı kenar çizgisi paftaları 21.12.2009-21.1.2010 tarihleri
arasında askı süreci bitiminde tutanak Bayındırlık ve İskan
Bakanlığına iletilmiştir.

PLAN TADİLATI ÇALIŞMALARI
1) Kilyos Köyü,  F22A21C3D pafta, 905 ada, 6, 7, 8, 9,

10 parsellere 7m.yol tadilatına ilişkin ;  İlçe Belediye Mecli-
sinin 11.6.2010 tarih 2010/57 sayısı ile uygun karara bağ-
lanan K.A.U.İ.Planı değişikliği  teklifi  1/1000 ölçekli Plan
paftaları ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

2) Çatı Eğimi %45-İstanbul İmar yönetmeliği  : Büyükşe-
hir Belediye Başkanınca 9.5.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli
Zekeriyaköy-Uskumruköy Mevki K.A.N.İ.Planı değişikliğinin
alt ölçeği olan ve İlçe Belediye Meclisinin 6.8.2010 tarih
2010/75 sayısı ile uygun karara bağlanan  1/1000 ölçekli
K.A.U.İ.Planı 16.madde Notu değişikliği paftaları ile dosyası
Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

3) Çatı Eğimi %45- İstanbul İmar yönetmeliği : Büyükşe-
hir Belediye Başkanınca 9.5.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli
Kilyos Demirciköy Rumelifeneri Mevki K.A.N.İ.Planı deği-
şikliğinin alt ölçeği olan ve İlçe Belediye Meclisinin 6.8.2010
tarih 2010/73 sayısı ile uygun karara bağlanan 1/1000 öl-
çekli K.A.U.İ.Planı 10.madde Notu değişikliği paftaları ile
dosyası Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

4) Uskumruköy 233 ada 6 parsel ile 234 ada 6 parsele ,
12m’lik yol düzenlenmesine ilişkin ;  Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin  6.8.2010  tarih, 2010/72 sayısı ile uygun karara

bağlanan K.A.U.İ.Planı değişikliği  teklifi  1/1000 ölçekli Plan
paftaları ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

5) Zekeriyaköy 252 ada 1 parsel  trafo alanına ilişkin ;
Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 6.8.2010 tarih, 2010/74 sa-
yısı ile uygun karara bağlanan K.A.U.İ.Planı değişikliği  tek-
lifi  1/1000 ölçekli Plan paftaları ile dosyası Büyükşehir
Belediyesine  iletilmiştir.

6) Zekeriyaköy Kasapçayırı 132 ada 2 parsel konut-yeşil
alan yer değişikliğine ilişkin Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin
8.10.2010 tarih, 2010/116  sayısı  ile uygun karara bağlanan
1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı değişikliği teklifi Plan paftaları
ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

7) İstinye 61 pafta 389 ada 6 parselde Sarıyer İlçe Mec-
lisinin 5.3.2010 tarih, 24 sayısı ile uygun karara bağlanan
1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı değişikliği teklifi  Plan paftaları
ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

8) Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Yorgan Çiftliği Mevkii,
F22d01c2a pafta, 177 ada 2 parsel, 255 ada 1 parsel ;
F22d01c2d pafta, 256 ada 1 parsel ; F22d01c2d pafta, 196
ada 17-18 parseller, 257 ada 1-2 parseller, 259 ada 2 par-
sel, 260 ada 2 parsel sayılı yerler ile bir kısım Park alanını
kapsayan alan , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca
25.5.2010 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planı
değişikliğinin alt ölçeği olan ve  Sarıyer  İlçe Meclisinin
05.11.2010 tarih, 123 sayısı ile uygun karara bağlanan
1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı değişikliği  teklifi Plan paftaları
ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

9) Tarabya 74 pafta 1108 ada 43 parselin, taks:0.15,
15.50m yapılanma şartlarında  ticaret alanı lejantı ; Sarıyer
İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 2010/97 sayılı ve
06.12.2010 tarih, 2010/127 sayılı kararı ile tadilen  uygun
karara bağlandığından , 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı deği-
şikliği teklifi Plan paftaları ile dosyası Büyükşehir Belediye-
sine  iletilecektir.

10) Mirgün 169 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli
K.A.N.İ.Planı Değişikliğinin alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli
Plan tadilatı Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 6.9.2010 tarih,
2010/86 sayılı kararı ile uygun görülmediğinden, Vakıflara
bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

11) Sarıyer İlçesi, Maden mahallesi, 1072 (eski 926) ada
60 parselin uygulaması sonucunda oluşan  1662 ada 1 par-
sel ve 1663 ada 9 parsel  sayılı yerlere ilişkin yol istikameti
ile Park alanı 1/1000 K.A.U.İ.Planı değişikliği teklifi  Sarıyer
İlçe Belediye Meclisinin  05.11.2010 tarih, 2010/124  sayısı
ile uygun  görülmediğinden, İlgilisine bilgilendirme yazısı ile-
tilmiştir.
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İLÇE BELEDİYESİNDEN ÖNERGE İLE ÇIKAN 
PLAN TADİLATLARI: 
1) Maden 15m Yol kaydırılması önergesi İlçe Belediye

Meclisinin 8.1.2010 tarih 9 sayısı ile karara bağlanmış olup,
Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İ.B.Ş.B.Başkanlığının
yazısı ile  1/5000 ölçekli Plana ilişkin kurum görüşlerinin
alınması istendiğinden, III Numaralı K.T.V.K.B.Kurulu,
İ.B.Ş.B.Başkanlığı (Zemin Deprem, Ulaşım Planlama, Park
Bahçeler) İğdaş, İski kurum görüş yazıları istenmiştir.

2) İstinye- Ferahevler Mahallesi F22D11B3A pafta 1371
ada 9 ve 10 parsellerin Kreş Alanından çıkartılarak Konut
alanına alınmasına ilişkin önerge Sarıyer İlçe Belediye Mec-
lisinin 5.2.2010 tarih 16 sayılı ve 6.9.2010 tarih, 2010/85 sa-
yılı kararları ile 1/5000–1/1000 tadilatı uygun
görüldüğünden, Plan paftaları ile dosyası Büyükşehir Bele-
diyesine iletilmiştir.

3) Darüşşafaka (F22D11C1B pafta) 47 ve 67 parsellerde
Telekom alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin önerge İlçe
Belediye Meclisinin 5.3.2010 tarih 25 sayısı ile uygun karara
bağlandığından, Plan paftaları ile dosyası Büyükşehir Be-
lediyesine iletilmiştir.

4) İstinye 1376 ada 5 parseldeki  Trafo Alanı’nın 393 ada
2 parsele kaydırılmasına ilişkin önerge Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin 5.4.2010 tarih 38 sayısı ve 08.10.2010 tarih,
2010/117 sayılı kararları ile uygun görüldüğünden , Plan
paftaları ile dosyası Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

PLAN İTİRAZLARI : 
Kilyos Demirciköy Rumelifeneri 11.1.2010 Onay Tarihli,

1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planına yasal askı süreci içinde ya-
pılan itirazlar konularına göre tasnif edilerek bilgi yazısı
ekinde Plan paftaları 3194 sayılı İmar Kanunu  ve 5216 sa-
yılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddeleri ve yö-
netmelikler doğrultusunda  incelenip karar alınmak üzere
İlçe Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlk etapta 12 dosya ile 29 adet itiraz, İlçe Belediye
Meclisine iletilmiştir.  

1) 11.01.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli  Kilyos-Demir-
ciköy -Rumelifeneri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
itirazlarından ;  Demirciköy 131–132 parsellere  8 m. yol dü-
zenlemesine ilişkin ; Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin
2.8.2010 tarih, 2010/61 sayısı  ile uygun karara bağlanan
K.A.U.İ.Planı değişikliği  teklifi  1/1000 ölçekli Plan paftaları
ile dosyası Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

2) 11.01.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli  Kilyos-Demir-
ciköy -Rumelifeneri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

itirazlarından;  Kilyos 1044 ada 8 parsel de Yola cep düzen-
lemesine ilişkin, Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 2.8.2010
tarih, 2010/64 sayısı  ile uygun karara bağlanan 1/1000 öl-
çekli K.A.U.İ.Planı değişikliği  teklifi Plan paftaları ile dosyası
Büyükşehir Belediyesine  iletilmiştir.

3) Rumelifeneri 1 pafta 9 parsel - 8 m yolun iptaline iliş-
kin itiraz Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 6.9.2010 tarih,
2010/84 sayılı kararı ile uygun görülmediğinden Dosyası
bilgi için Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgilisine bilgi-
lendirme yazısı iletilmiştir.

4) Rumelifeneri 102 ada 4 parsel -Yeşil Alan düzenleme-
sine ilişkin itiraz Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 2.8.2010
tarih, 2010/63 sayılı kararı uygun görülmediğinden Dosyası
bilgi için Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgilisine bilgi-
lendirme yazısı iletilmiştir.

5)  Çatı Eğimine ilişkin itirazlar Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin 2.8.2010 tarih, 2010/62 sayılı kararı ile itirazlar
uygun görülmediğinden, Dosyası bilgi için Büyükşehir Be-
lediyesine iletilmiştir.

6)  Demirciköy 7–8 pafta, 127–170–130–156–157–158–
161–134–159–122 parseller ile Kilyos pafta 100 parsel G
(Günübirlik) lejantına itirazlar Sarıyer İlçe Belediye Meclisi-
nin 2.8.2010 tarih, 2010/66 sayılı kararı ile itirazlar uygun
görüldüğünden; Dosyası Büyükşehir Belediyesine iletilmiş-
tir.

7) Rumelifeneri F22D02B3C pafta, 92 parsel 15m Plan
yolu itirazı, Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 6.9.2010 tarih,
2010/81 sayılı kararı ile itiraz uygun görülmediğinden , Dos-
yası bilgi için Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. . İlgilisine
bilgilendirme yazısı iletilmiştir

8) Demirciköy 7–8 pafta (yeni F22A22D4D pafta) 118
parsel, Kilyos, F22D01B2A pafta 1052 ada 2 parsel
18.madde uygulamasına ilişkin itiraz, Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin 6.9.2010 tarih, 2010/78 sayılı kararı ile itirazlar
uygun görülmediğinden, Dosyası bilgi için Büyükşehir Be-
lediyesine iletilmiştir. İlgililerine bilgilendirme yazısı iletilmiş-
tir.

9) Muhtarlık İtirazları, Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin
6.9.2010 tarih, 2010/79 sayılı kararı ile itirazlar uygun gö-
rülmediğinden, Dosyası bilgi için Büyükşehir Belediyesine
iletilmiştir. İlgililerine bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

10) Demirciköy 7–8 pafta (yeni F22A21C3C pafta) 136
parsel itirazı, Sarıyer İlçe Belediye Meclisinin 6.9.2010 tarih,
2010/82 sayılı kararı ile itirazlar uygun görülmediğinden;
Dosyası bilgi için Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgili-
lerine bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

11) Kilyos, 77–78–79–80–84–85–86–87–88–89–96–
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137–310 ile 311 ve 2 parseller itirazı Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin 6.9.2010 tarih, 2010/80 sayılı kararı ile uygun gö-
rülmediğinden; Dosyası bilgi için Büyükşehir Belediyesine
iletilmiştir. İlgilisine  bilgilendirme yazısı iletilmiştir.

12) Rumelifeneri, F22D02B3C- F22D02B3B pafta, 89–
94–104–105 parseller itirazları Sarıyer İlçe Belediye Mecli-
sinin 04.10.2010 tarih, 2010/98 sayılı kararı ile itiraz uygun
görülmediğinden; Dosyası bilgi için Büyükşehir Belediye-
sine iletilmiştir. İlgililerine bilgilendirme yazısı iletilmiştir. 

İkinci etapta 5 dosya ile 35 adet itiraz İlçe Belediye
Meclisine iletilmiştir.  

1) Rumelifeneri  Ketenderesi F22d 2b2c pafta, 110 ada
1-2-3 parseller, 111 ada 2 parsel, 102 ada 4 parsellerin, Plan
onama Sınırı  ve  Orman Alanı lejantına itirazları; Sarıyer
İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarih, 2010/118 sayısı
ile uygun  karara bağlandığından Dosyası  Büyükşehir Be-
lediyesine iletilmiştir.

2) Rumelifeneri  Ketenderesi 105 ada 4 parsel, 106 ada
1 parsel, 111 ada 1-2 parseller, 110 ada 1 parsellerin, Dere
Taşkın Alanı lejantı/ sınırları  lejantı itirazları; Sarıyer İlçe
Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 2010/100 sayılı kararı
ile  uygun görülmediğinden; Dosyası  bilgi için Büyükşehir
Belediyesine iletilmiştir. İlgililerine bilgilendirme yazısı iletil-
miştir.

3) Rumelifeneri Ketenderesi, f22D2B2C pafta, 107 ada
3 parsel, 110 ada 1 parsel, 111 ada 2 parsel,  102 ada 1
parsel, 103 ada 1 parselin  Dere Taşkın Alanı lejantı/ sınırları
+ Orman Alanı lejantına itirazları ; Sarıyer İlçe Belediye
Meclisinin  01.11.2010 tarih,  2010/119 sayısı ile uygun ka-
rara bağlandığından Dosyası  Büyükşehir Belediyesine ile-
tilmiştir.

4) Rumelifeneri  Ketenderesi, F22D2B2C pafta, 104 ada
1 parsel  ;  F22D3A1D pafta 109 ada 1 parsel, 109 ada 2
parsel (2 adet itiraz )  Park Alanına itirazlar Sarıyer İlçe Be-
lediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 2010/101 sayılı kararı
uygun görülmemiştir.Dosyası bilgi için  Büyükşehir Beledi-
yesine  iletilmiştir.

5) Plan notlarında bulunan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'' notuna itiraz (1 adet itiraz )  Sarıyer
İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2010 tarih, 2010/120 sayılı
kararı ile itiraz 5000 ölçekli plan tadilatı gerektirdiğinden
uygun görülmediğinden, İlgilisine bilgi yazısı iletilmiştir.

Toplam 17 adet dosya ile 64 adet itiraz ilçe belediye
meclisine iletilmiş olup ; İ.B.Ş.B.Başkanlığından gelen ce-
vabi yazılara göre ilgililerine bilgi yazısı iletilmektedir.

YAZIŞMALAR
1) 25.6.1999–11.6.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sarı-

yer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı Plan notlarının 4.3.6 Bodrum Kat-
ları ile 4.3.4 Çıkmalar maddesinin, 2960 sayılı yasa ve İs-
tanbul İmar Yönetmeliğine göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Plan Notu Değişikliği teklifi 5216 sayılı yasa kapsa-
mında İ.B.Ş.B.Başkanlığına iletilmiştir.

2) III Numaralı K.T.V.K.B.Kurulu yazışmaları -
İ.B.Ş.B.Başkanlığı yazışmaları - hukuk işleri yazışmaları-
Kurum içi derkenar yazışmalar - vatandaş - İSKİ - İĞDAŞ
yazışmaları Plan paftaları +dosya (meclis kararları , süreç
bilgi ve belgeleri ) iletilerek bilgi yazışmaları yapıldı.

3) Demirciköy DSİ ve İSKİ Uzunya Deresine ilişkin
1/5000–1/1000 ölçekli Plan paftaları iletilerek görüş istendi.
(30.9.2010) 

ZEKERİYAKÖY 140 PARSEL PLAN 
TASDİK ÜCRETİ      :613.000 TL

Planlama Birimince Yapılan Rapor+ Sunum 
Çalışmaları
1) SKEP İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YENİLENDİ VE YENİ

PROJELER EKLENDİ. 
2) 3. KÖPRÜ VE GECEKONDU MAHALLERİ HAK-

KINDA SUNUM RAPORU HAZIRLANDI.
3) KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN SARIYER 2B

ARAZİLERİ İLE İLGİLİ KADASTRAL DURUMUN SAYISAL
VERİLERİ ALINDI.

4) BELEDİYE HİZMET ALANI İLE İLGİLİ EKO BİNA
SERTİFİKASI İÇİN FOTOGRAF ÇEKİMİ YAPILDI VE
SUNUM HAZIRLANDI.

5) SARIYER İLÇESİNDE PLANLANAN YATIRIM PRO-
JELER İLE İLGİLİ RAPOR ÇALIŞMASI YAPILDI.

6) İ.T.Ü. TEKNOKENT ALANI İLGİLİ BİLGİLENDİRME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANDI.

7) ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARINA
YÖNELİK RAPOR HAZIRLANDI.

8) SARIYER BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ MÜDÜR-
LÜKLER İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM RAPORU HAZIR-
LANDI.

9) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT
İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI OLUŞTURULDU.

10) SARIYER İLÇESİ GENELİ JEOLOJİK DURUM,
DEPREMSELLİK VE BİNA NİTELİKLERİ HAKKINDA SA-
YISAL ALTLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

11) İSTİNYE BORSA ÖNÜ KAVŞAĞI, YOL KAVŞAK
UYGULAMA PROJESİ ( 31. ETAP ) HAKKINDA BİLGİLEN-
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DİRME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANDI.
12) İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI RA-

PORU İÇİN VALİLİK MAKAMINA BİLGİLENDİRME YA-
PILDI.

Durum-Proje Tasdik Birimi:
Kişilerin, resmi ve özel kurumların imara ilişkin dilekçe

ve yazılarını inceleyerek cevap yazmak, Meriyetteki 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Uygulama
Planlarına ve Yönetmeliklere uygun imar durumu belgesi
düzenlemek vatandaşların sözlü ya da mail ortamında ileti-
len sorularına karşılık imar durumu ve plan hakkında bilgi
vermek Kanunlar, İmar Planları, Plan Notları ve Yönetme-
likle belirlenen şartlarda yeni binalara ait Avan Proje, Uygu-
lama Projesi ve Statik Projelerinin onaylarını yapmak, Avan
projelerin bölgenin sit alanı olması sebebiyle Anıtlar Ku-
rulu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne onaya gönde-
rilme işlemleri, Avan Proje onayı sonrasında Uygulama
projesi onaylama sürecinde projelerin mer-i mevzuatta zo-
runlu olan İSKİ, İTAFİYE, UKOME, ELEKTRİK KURUMU,
MESLEK ODA ONAYLARI vb işlemlerinin parsel ilgililerine
yaptırılmasını sağlamak, ruhsat işlemine esas evrakların te-
minini sağlamak ve incelemek Belediyeye ait yapılacak Hiz-
met Binalarının (Nikah Salonu, Kültür Merkezi, Semt Konağı
vb.) yer seçimi ve projelerini üretmektedir.

Durum-Proje Tasdik Birimi 2010 Faaliyetleri
Ayrıca Durum Proje Tasdik Birimi’nde, Belediye Himzet

Binalarına ait Avan Projelerinin tasarımı ve çizimi sonra-
sında İstanbul III No.lu KVTVK Bölge Kurulu’na, İ.B.B. ilgili
birimlerine avan proje onaylarının sunumunu ve takibini
yapar. Avan proje onay işlemleri tamamlanmış Belediye Hiz-
met Birimlerinin İtfaiye, İSKİ, UKOME v.b. kurumlarda uy-
gulama öncesi onayları için gerekli evrak ve onayı
yaptırarak, Proje/Ruhsat aşamasına getirilir ve söz konusu
hizmet bina parseli Sarıyer Belediyesi İmar Yetki Sınırları
içinde ise Ruhsat Belgesi düzenlenmesi için Müdürlüğümüz
Yapı Denetim Birimi’mize, Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde
ise Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

Durum-Proje Tasdik Birimince 2010 Yılında 
Yapılan Diğer  Faaliyetler 
Sarıyer Belediye Hizmet Ana Binası
Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi,387 Ada, 60 parsel sayılı

yerde Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Çevreci bir yaklaşım
ile daha çok Avrupa’da benimsenmiş, dünyaca kullanılan
İngiliz BREEAM sertifika sistemi kriterlerine uygun, çevreye
duyarlı, ihtiyacı olan elektriğin bir kısmını kendi rüzgar tür-
binleri ile kendi üretecek, yağmur suyunu ve gri suyu topla-
yarak, bünyesinde yeniden kullanacak, hizmet alanlarının
büyük bir bölümü doğal ışık ile aydınlatılacak ve tüm hiz-
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metleri tek noktada sağlayarak vatandaşına kolaylık sağla-
yacak ve çevreci yaklaşım ile kendi ilçesinde çevreci yapılar
yapılmasında model, diğer yerel yönetimler arasında öncü
ve dünyada ise yerel yönetim hizmet binası olarak da bir ilki
gerçekleştirecektir. Bu hizmet binasının çevreci bir bina ola-
rak tasarlanması ve yapılması    Sn. Başkanımız Şükrü
GENÇ tarafından öngörülmüş olduğundan, bu doğrultuda
ve bu anlayışta Müdürlüğümüzce çevreci bir yaklaşımla ta-
sarlanan, BREEAM Sertifika Kriterlerine uygun olarak ha-
zırlanan, Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Avan Projemiz,

İstanbul III Nolu Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur. Sunduğumuz
Avan Proje 16.02.2010 tarihinde ilgili kurulca aynen kabul
edilip onaylanmıştır. 

Ayrıca, Müdürlüğümüz, Maliye Bakanlığı ile gerekli ya-
zışmaları yaparak, arsanın Hazineye ait kısmının Sarıyer
Belediyesi’ne kesin devir işlemini, binanın ihale edilerek in-
şaata başlanması esnasında yapılacağı hususunda muta-
bakata varmıştır. Binanın ihale edilerek, inşaata
başlanabilmesi için de ön tahsis süresini 19.07.2012 yılına
kadar uzatılmasını sağlamıştır.

Sürdürebilir çevre anlayışı ile çevreci bina olarak tasar-
ladığımız, İngiliz BREEAM Sertifika Kriterlerine uygun sis-
temlere sahip Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Projesi,
İSKİ, BEDAŞ vb Kurum görüş ve onaylarını da tamamlaya-
rak 15.04.2010 tarihinde 51 sayı ile de ruhsat almıştır.

Sarıyer Belediyesi Ana Himzet Binasının Toplam
76255m2 inşaat alanına sahip olup, bünyesinde belediye-
mize ait tüm birimleri barındırmakla birlikte, meclis salonu,
kütüphane, spor salonu, sergi holleri, çok amaçlı salon, be-
lediye çalışan personeli için kreş alanlarını içermektedir. Ay-
rıca 24000m2 kapalı otopark alanına sahip olup, konum
olarak da toplu ulaşım sistemleri aracılığı ile vatandaşın ula-
şımını rahatlıkla sağlayabileceği bir noktadadır. 

Sarıyer Belediyesi Kreş Binası
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi, 538 ada, 76 parsel sayılı
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yerde bulunan Belediye Himzet Alanı lejantında kalan yerde
50 çocuk kapasiteli kreş projesi hazırlanmış ve uygulama
için Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Sarıyer Belediyesi Nikâh Salonu Binası 
Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 386 ada, 11 parsel no’lu

yerde belediyemize ait 5437m2’lik Belediye Hizmet Alanı le-
jantlı yerde ve Derbent metro istasyonu üzerine denk gelen
alanda, yapılması düşünülen Sarıyer Belediyesi Nikah Sa-
lonu Binasına ait projeler, Müdürlüğümüzce hazırlanarak,
12.05.2010 ve 3030 sayılı yazımızla İstanbul III No’lu  Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına su-
nularak, 09.11.2010 tarih ve 4766 sayılı kurul kararı ile
Nikah Salonu Projesi aynen onaylanmıştır. Onaylanan Sa-

rıyer Belediyesi Nikah Salonu Binası’na ilişkin ruhsat işlem-
leri devam etmektedir. 

Sarıyer Belediyesi Nikâh Salonu yaklaşık 1000 kişiye
hizmet verecek olup, toplam inşaat alanı ise 4936 m2’dir.
Binanın direk metro bağlantısı olup, toplu taşıma ulaşım yol-
ları üzerindedir. 

Semt Konakları
Bahçeköy Mahallesi, Kâzımkarabekir Mahallesi, Kireç-

burnu Mahallelerinde semt konağı yerler tespit edilerek,
projeleri hazırlanmıştır.

Hazırladığımız Projelerden Örnekler
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Diğer Hizmet Binası Projeleri
1) Kadın Sığınma Evi için uygun parselin tespit ve proje

çalışmaları başlamıştır.
2) Zekeriyaköy’de huzurevi yapılması için proje çalışma-

ları devam etmektedir. 
3) Gümüşdere’de organik tarım çıraklık merkezi yapıla-

bilmesi için planlama süreci devam eden Koruma Amaçlı
Uygulama Planlarında ayrılan parselde proje çalışması ya-
pılabilmesi için planların onay süreci beklenmektedir. 

4) Zekeriyaköy 257 Ada – 1 (şahıs parseli) parselde en-
gellilere yönelik mesleki eğitim merkezi yapılması için proje
çalışmaları devam etmektedir. 

5) Kilyos’ta 10.300 m2’lik tescil dışı eğitim belediye hiz-
met alanı lejandında kalan yerde, su ürünleri ve balıkçılık
mesleki eğitim merkezi kurulabilmesi için çalışmalar devam
etmektedir. 

6) Gümüşdere – Kısırkaya 1/5000 Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı’nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu alanında engelliler mesleki eğitim merkezi yapıl-
ması için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planı plan onayı beklenmektedir. 

7) Çayırbaşı 538 ada, 40 parsel’de Hastane Binası ya-
pılması için İl Özel İdaresi’nce projeler hazırlanmış Bu yıl
içinde Sağlık Bakanlığı’nca ihale edilerek inşaat başlatıla-
caktır. Hastane Binasının Yapımına ilişkin olarak İl Sağlık
Müdürlüğü ile koordineli çalışarak projeye hız verilmiş, ha-
zırlanan projeler belediyemiz tarafından süratlice onaylan-
mış, ilgili bölge kurulunda projenin takibi yapılarak projede
ruhsat aşamasına gelinmiştir. Sağlık Müdürlüğünce yapıla-
cak yapım ihalesine ilişkin süreç Müdürlüğümüzce raporla-
nıp, Başkanlık Makamına düzenli olarak iletilmektedir. 

8) Uskumruköy’de 192.000 m2’lik tescil dışı alanda
bölge parkı ve spor alanında gençlere yönelik spor kom-
pleksi teklif projesi tamamlanmış olup proje uygulama pro-
jesi  çalışmaları başlatılacaktır. 

9) Zekeriya köy, 3 pafta, 1406 parseldeki Semt Kona-
ğı'na okuma binası bloğu eklendiği için bloğun vaziyet pla-
nındaki yerinden dolayı  tadilat projesi hazırlandı, projeler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylandı ruh-
sat işlemleri devam etmektedir.

Turizme Yönelik Proje Çalışmalarımız
Sarıyer Belediyesi’ne Turizm Bakanlığı’nca devri yapılan

Turban Tesisleri Parselleri 11.04.2007 Tasdik Tarihli 1/1000
Ölçekli Kilyos ve Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında, Parsellerin, Tu-
rizm Tesis Alanları (T1) lejant   aqua parklar, kafeterya, lo-

kanta, kültürel açık alanlar, kabin, iskele, açık otopark vb.)
mevcut yapılar hariç olmak üzere; max.TAKS: 0.05, max.H:
4.50 m. (tek katlı) olarak yapılabilir. Bunun dışında III. De-
rece Sit Alanı’nda kalan kısımlarda mevcut yapılar hariç;
max.TAKS: 0.10, max.KAKS: 0.35, max.H: 10.50 m. dir.Bu
alanlarda turizme yönelik konaklama tesisleri, plaj tesisleri,
kafeterya,  lokanta, kültürel tesisler ve bölgenin günlük alış-
veriş ihtiyacının karşılanması amacıyla ticaret birimleri yer
alabilir.Parsellerin Turizm Tesis Alanları ( T2 ) lejantında
kalan kısmında max TAKS: 0.40, max.KAKS: 0.80,
max.H:10.50 m. (max. 3 kat) olmak üzere turizme dönük (
otel, motel, pansiyon) yapılar yapılabilir. Parsellerin, Ticaret
Alanı lejantında kalan kısmında ise bölgenin günlük ihtiyaç-
larını karşılamaya yönelik ticaret birimleri ile restoran ve
konferans  salonları yer alabilir. Max.KAKS: 0.35,
max.H:6.50 m.dir. hükümleri bulunmakta olduğundan par-
sellere ilişkin olarak bölgede var olan potansiyel aktif iş gü-
cünü faaliyete geçirmek (bölge insanının iş istihdamı) ve
mevcut durumu mali kaynağa dönüştürerek belediyeye kay-
nak yaratmak ile birlikte bölgeyi markalaştırmak ve vizyon
kazandırmak amacı için  proje çalışmaları Müdürlüğümüzce
devam ettirilmektedir. 

Turizme Yönelik Diğer Projeler
1) Büyükdere, Tarabya ve İstinye koylarının düzenlen-

mesi ve festival alanı haline getirilmesini sağlamak ama-
cıyla bu proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2009-2010 yılı
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Yatırım Planı’na alınmış, takip ve koordinasyon çalışmaları
bu yönde devam etmektedir.

2) İstinye koyunda yat limanı yapılması için İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ile belediyemiz arasındaki koordinasyon
çalışmaları devam etmekte projeye ilişkin süreç bilgileri
Başkanlığımıza rapor edilmektedir. 

3) Büyükdere Tarihi Vapur İskelesi’nin restore edilerek
kamu kullanımına uygun hale getirilmesi için devir işlemleri
gerekli mevzuat araştırması ve ilgili kurumdaki yetkili kişi-
lerle şifahi görüşmelere devam etmektedir. 

4) Büyükdere sahili tarihi yerleşimini kapsayan kısımda
otantik el sanatları sergi ve satışı projelendirme çalışmaları,
Büyükdere Köyiçi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım ve
Sokak Sağlıklaştırma projesinin İl Özel İdaresi’nce ayrılan
katkı payı kapsamında yaptırılmış,  tamamlanmış olup,
proje kurul onayı sürecine dahil edilmiştir. 

Makine-Elektrik Birimi:
Kişilerin, resmi veya özel kurumların makine ve tesisat

ile ilgili dilekçeleri ve  yazıları incelenerek dilekçe ve yazıla-
rına yanıt vermek, Müdürlüğe onay için müracaatı yapılan
makine elektrik tesisat vb. teknik projelerin mer-i mevzuat
çerçevesinde inceleyerek onaylamak, asansör ve yürüyen
merdivenlerin ruhsat müracaatlarının değerlendirmek, kont-
rolünü yapmak, uygun görülenlerin ruhsatlarının hazırla-

mak, ayrıca yürüyen merdiven ve asansörlerin yıllık periyo-
dik fenni muayenelerini yapmak ve tasdiklemek, inşaatı
biten yapılara, ısı yalıtım, tesisat iskan muayene raporu dü-
zenlemek, ayrıca işyerlerine ait çalışma ruhsat projelerinin
mahallinde kontrolü işlemlerini yapmak ve onaylamak.

Makine-Elektrik Bürosu 2010 Faaliyetleri
185 adet yapı tesisat proje onayı yapılmıştır.
2.661.295,86 TL gelir elde edilmiştir.

31 adet yapı iskan kontrolü yapılmıştır. 
2.017.330,60 TL gelir elde edilmiştir.
3 adet ısı yalıtım muayene vizesi onayı yapılmıştır.
2.821,92 TL gelir elde edilmiştir.
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10 adet asansör işletme ruhsatı onayı yapıldı. 115.115
TL gelir elde edilmiştir.

24 adet asansör periyodik fenni muayene onayı yapıldı.
69.290 TL gelir elde edilmiştir.

57 adet işyeri işletme ruhsat projesi onayı yapıldı.
95.954,46 TL gelir elde edilmiştir.

Harita Birimi:
Belediye Kanunu ve Mer-i İmar mevzuatı gereği; Uygu-

lama İmar Planına göre tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas,
irtifak hakkı tesisi veya terkini, inşaat istikamet rölevesi, kot
kesit belgesi kontur-gabari plankote onayı vb işlemlerle Ka-
dastro paftalarının güncelleştirilmesi İmar Kanunun 18.
Maddesi uygulamalarını yapmak vb. işlemeler yapılmakta-
dır.
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Harita Birimi 2010 Faaliyetleri
1- İNŞAAT RUHSATINA ESAS İŞLEMLER
A- Kot-kesit  
B- İnşaat istikamet rölevesi
C- Plan kote ve Ağaç revizyonu
D- Tevhid-İfraz
(Ekteki çizelgede detaylar gösterilmiştir.)
2- TEMEL ÜSTÜ VİZESİ İŞLEMLERİ.
Ruhsatlı inşaatlarda subasman seviyesine gelmiş yapı-

ların parsel içi konumu ( çekme mesafeleri ) ile subasman
kotunun ruhsat projesine uygunluğunun kontrolleri  yapıl-
mıştır. Bu sayı 76 adettir.

3- İMAR PLANLARINA GÖRE UYGULAMASI YAPIL-
MIŞ ALANLAR DAKİ İMAR YOLLARININ İSTİKAMETLE-
RİNİN BELİRLENMESİ.

Örnek : Zekeriya köy 1464-1465-1466-1474-1475 adalar
arasındaki imar yolu.

4- DOĞAL YAPILARIN ARAZİDEKİ KONUMUNUN BE-
LİRLENMESİ.

Örnek : Kilyos köyündeki  yağışlar sonucu taşan dere
yatağı,  ıslah çalışması  için arazide yapılan ölçüm sonucu
belirlenmiştir.        

ARAZİ ÇALIŞMALARINA ÖRNEK: 
USKUMRUKÖY 836 PARSEL

PLANKOTESİ ALINMIŞ ARAZİ MODELİ 
(836 PARSEL)
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3194 Sayılı Yasanın 18. Madde İmar Uygulamaları
1. Zekeriyaköy Kasapçayırı Mevkii eski 295, 296, 297

parsellerde yaklaşık 7 halka açık alanda imar uygulaması
yapılmış, 104 adet tapu üretilmiştir.

2. Sarıyer Reşitpaşa Mah. 1048 ada 6 parselde, yaklaşık
2 halka açık alanda imar uygulaması yapılmış, 85 adet tapu
üretilmiştir.

2010 yılı içinde 110 adet tapu dağıtılmış ve 39.834.00
TL. parselasyon ücreti tahsil edilmiştir.

YOL  APLİKASYON ÇALIŞMALARINA ÖRNEK :
1464-1465-1466-1474-1475 ADALAR ARASINDAKİ

İMAR YOLU APLİKASYONU.

İMAR YOLUNUN AÇILMIŞ HALİ
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ARAZİ ÇALIŞMALARINA ÖRNEK : KİLYOS’TA 
TAŞAN DERENİN ISLAH ÇALIŞMALARINDA 
DERE  YATAĞININ APLİKASYONU
DERE YATAĞININ HALİHAZIR HARİTASI

ARAZİ ÇALIŞMASI SONUCU DERE YATAĞININ 
GÖRÜNÜMÜ

Yapı Denetim Birimi:
Onaylı projelere göre meriyetteki imar mevzuatının ilgili

maddeleri gereği inşaat ruhsatlarını vermek, su basman se-
viyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesi vermek, inşaatın
onaylı projesine göre uygun olarak inşaatların denetimini
yapmak, kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili yasal işlem
yapmak ve sonuçlandırmak. İnşaatın temel üstü ve tüm kat
safhalarında alınan beton numunelerini bayındırlık bakan-
lığının onayladığı labaratuarlarda inceletip uygunluğunu
kontrol etmek, parsellere ait Zemin Etüd raporlarının uygun-
luğunun incelemesini yapmak. Basit tamir, onarım izinlerini
vermek. Denetim firmalarının ve elemanlarının sicillerini tut-
mak ve Bakanlığa bildirmek denetim firmalarının hak ediş
tahakkuklarını ve yıl sonu tespit tutanaklarının hazırlanma-
sını sağlamak, projelerine uygun inşa edilmiş binaların
iskan belgelerini düzenlemek.

Yapı Denetim Bürosu 2010 Faaliyetleri
1) YAPI RUHSATI
- Parsel sayısı olarak : 215 adet
- Bina sayısı olarak : 559 adet
2) YAPI KULLANMA İZNİ ( İSKAN İZNİ ) 
- Parsel sayısı olarak : 44 adet
- Bina sayısı olarak : 95 adet
3) Temelüstü vizesi : 70 adet
4) Bahçe duvarı veya tel çit izni : 8 adet
5) Onaylanan zemin etüdü : 181 adet
6) 1 No’lu Yapı Tatil Tutanağı : 48 adet
7) 2 No’lu Yapı Tatil Tutanağı : 7 adet
8) Encümene sunulan evraklar : 89 adet
9) YAPI DENETİM FİRMALARI İLE İLGİLİ 
EVRAKLAR
- Hakediş evrakları : 242 adet
- Seviye tutanak evrakları : 230 adet
- Diğer yazışmalar : 18 adet
10) YAZIŞMALAR
- Resmi kurumlara yazılar :           1065 adet
- Şahıslara yazılan yazılar : 320 adet

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YAPI RUHSAT BİLGİLERİ 
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TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER
1) Yapı ruhsatı harç ve ücretleri 4.620.467,- TL
2) İskan harç ve ücretleri 1.048.000,-TL
3) Zemin etüdü ücretleri 60.393,- TL
4) Temelüstü ücretleri 1.149.598,- TL
5) Bahçe duvarı veya telçit izni ücretleri     16.575,- TL
6) Otopark ücretleri 233.257,- TL
7) Encümen para cezaları 481.875,- TL
TOPLAM GELİR 7.610.165,- TL

Emlak ve İstimlak Birimi:
Belediyenin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan bütün

taşınmazın envanterini kayıt altına almak bu işlemleri sürekli
güncelleştirmek, bu gayrimenkullerin sorunlarını tespit
etmek, belediyece kullanılmayan mülklerini gerektiğinde il-
gili yasalar çerçevesinde değerlendirerek günümüz rayiç fi-
yatlarından Belediyeye kaynak yaratacak projelere
dönüştürmek, 2886 sayılı yasalarla belirlenmiş sınırlarda
kamulaştırma yapmak, Mülkiyeti belediyeye taşınmazlarla
ilgili 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 75. Maddesine göre
Ecrimisil bedeli tahakkuk ettirmek. Mevcut İmar Planları ge-
reği yol ve yeşil olarak ayrılan alanların Belediyeye bedelsiz
terkin işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması Kamu-
laştırma Yasası kapsamında kamulaştırma ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi ve takibi yapılmaktadır.

Emlak ve İstimlak 2010 Birimi Faaliyetleri
KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Sarıyer İlçesi Kilyos

köyü 1 pafta 333 parsel sayılı (100.580m²) alanlı taşınmazın
42.350m² (Alan-1) kısmı üzerinde bulunan kamp yeri, plaj
alanı ve tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g mad-
desine göre 2,5  ay süreyle 106.250-TL’ye kiraya verilmiştir. 

2-Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Sarıyer İlçesi Kilyos
köyü 1 pafta 333 parsel sayılı taşınmazın 20.600m²(Alan-
2) ile 901 ada 1 parsel sayılı taşınmazın (Alan-3) kısmı üze-
rindeki tesis ve plaj alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
51/g Maddesine göre 2 (iki) ay süreyle 405.000-TL’ye kiraya
verilmiştir.
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3- Sarıyer İlçesi Reşitpaşa Mahallesi, Cengiz Topel Cad-
desi, Cami Sokak, Doğanevler İlköğretim Okulu yanı 151
ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.532m² alanı kapsayan
kısmı üzerinde bulunan park alanında mevcut Ahşap Tesis
Binası (63m²), teras (90 m²), wc (6m²) taşınmaz için 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre 3(üç) yıllı-
ğına Aylık  500-TLx12= 6.000’den kiraya verilmiştir.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Molla Çelebi Sok.
64 pafta, 275 ada, 4 parsel sayılı 182m² alanlı taşınmaz
2886 Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre 3 (üç) yıl sü-
reyle Aylık 2.200-TLX12=26.400-TL’den kiraya verilmiştir.

5- Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi eski
koru yolu mevkii, Emirgan Caddesinde Belediye Sosyal tes-
islerinin 8.500-TLx12=102.000-TL olmak kira artışı yapıl-
mıştır.

6- Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan Sarıyer
İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Açelya sokak park alanında
bulunan kafeterya (Mutfak,Salon-80m2+veranda-65m2)
alanlı taşınmazın 1 yıl kira süresi uzatımı ve 2.000-TLX12=
24.000-TL olmak üzere kira artışı yapılmıştır.

7- Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi Dere
içi Parkında kain kafeterya /büfenin 2.030_TLX12= 24.360-
TL olmak üzere kira artışı yapılmıştır.

8-  Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Poligon Mahal-
lesinde Halı sahanın 2.650-TLX12=31.800-TL olmak üzere
kira artışı yapılmıştır.

9- Merkez Mahallesi Sarıdağ üstünde bulunan Park içe-
risindeki Büfe ile halı saha 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
51/g maddesine göre 3 yıl süreyle aylık 320-TLX12=3.840-
TL ‘den kiraya verilmiştir.

10- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Yeniköy Bağlar
Mevkiinde kain Park içerisindeki halı saha ve hizmet bina-
sının 2000-TLx12=24.000-TL olmak üzere kira artışı yapıldı.

11- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Pınar Mahal-
lesinde park içerisinde kafeteryanın kira süresi 1 yıl uzatı-
larak 4.180-TLx12=50.160-TL olmak üzere kira artışı
yapılmıştır.  

12- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Sarıyer Züm-

rütevler’de park içerisinde bulunan büfenin 650-
TLX12=7.800-TL olmak üzere kira artışı yapılmıştır.

13- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Yeniköy Bağ-
lar’da Park içerisindeki büfenin 800-TLx12=9.600-TL olmak
üzere kira artışı yapılmıştır.

14- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait İstinye Mahal-
lesinde Park içerisindeki kafe ve tesis binasının 7.150-TL
X12= 85.800-TL olmak üzere kira artışı yapılmıştır.

15- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Reşitpaşa Ma-
hallesinde Binanın 4.000-TLx12=48.000-TL olmak üzere
kira artışı yapılmıştır.

16- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Cumhuriyet
Mahallesinde Hizmet binası ve halı saha Binanın 2886 sa-
yılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre 3(üç) yıllığına
Aylık 5.000-TLx12= 60.000’den kiraya verilmiştir.

17- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Uskumruköyde
kain büfe ve hizmet binası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
45. maddesine göre 10(on) yıllığına Aylık 181.000-TLx10=
1.810.000’den kiraya verilmiştir.

18- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Zekeriyaköyde
kain spor tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g mad-
desine göre 3(üç) yıllığına Aylık 2.600-TLx12= 31.200’den
kiraya verilmiştir.

GENEL TOPLAM : 2.856.410-TL Kira Geliri. 

KİRALANAN TAŞINMAZLAR

1- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne talebi
üzerine BİGEV faaliyetlerinde kullanılmak üzere Fatih Sul-
tan Mehmet Mahallesinde iş yeri vasıflı taşınmaz 2.840-
TLX12 = 34.080-TL’den kiralanmıştır.

2-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kurs faaliyetlerinde
kullanmak üzere Ferahevler Mahallesinde iş yeri vasıflı ta-
şınmaz 631.51-TLX12 = 7.578.12-TL’den kiralanmıştır.

3-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne SADEM (Sarıyer
Aile Danışmanlığı Merkezi) faaliyetlerinde kullanılmak üzere
Büyükdere Mahallesinde iş yeri vasıflı taşınmaz 1.708.47-
TLX12 = 20.501.64-TL’den kiralanmıştır.
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4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine Mülki-
yeti Maliye Hazinesine ait Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi,
İstinye Koyu Mevkiinde 375 ada 1-2-3-4 parseller üzerinde
Ramazan Ayı süresince Belediyemiz tarafından 50 gün sü-
reyle 4.600-TL’den sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler dü-
zenlenmesi amacıyla kiralanmıştır. 

5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne BİGEV (Bilişim
Gençlik Evi Kütüphaneleri) faaliyetlerinde kullanılmak üzere
Rumelihisarı Mahallesine iş yeri vasıflı taşınmaz 3.157.56-
TLX12 = 37.890.72-TL’den kiralanmıştır.

6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine çeşitli
Sportif faaliyet hizmetlerinde kullanılmak üzere İstinye Ba-
yırı Atış Poligonu üstünde bulunan Çamlıca Güreş İhtisas
Spor Kulübü Derneğine ait “İbrahim CEVAHİR SOSYAL
TESİSLERİ” içerisinde yer alan yarı Olimpik Yüzme Ha-
vuzu, Jakuzi, Tenis kortu, Sauna, Hamam, Masaj salonu,
Fitnes salonu, Soyunma odaları ve bahçenin bulunduğu
Tesis aylık 16.419.32-TLX12=197.031.84-TL’den kiralan-
mıştır.

7- Belediyemiz çeşitli kültürel, sosyal ve yönetim hizmet-
lerinde kullanılmak üzere Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahal-
lesi Tuncay Artun Caddesi Salihbey sokak No:2'de kain
yaklaşık 1500m² alanlı 6 katlı iş yeri vasıflı taşınmaz aylık
18.945-TLX12=227.340-TL’den kiralanmıştır.

GENEL TOPLAM: 529.022-TL Kira Tahakkuk 

SATIŞI YAPILAN VE DEVAM EDEN TAŞINMAZLAR
1-Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi 50 pafta 380 ada 45

parsel sayılı taşınmazın İmar uygulaması sonucunda doğan
Belediyemiz adına Yoldan ihdas 57.62m² alanlı taşınmazın
ilgilisine 288.100-TL’den satışı yapılmıştır.

2- Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi 440 ada 1 parsel sa-
yılı taşınmazın İmar uygulaması sonucunda doğan Beledi-
yemiz adına Yoldan ihdas 2.292.53m² alanlı taşınmazın
ilgilisine satışı yönünde işlemler devam etmektedir.

3-Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi 73 pafta 440 ada 20
parsel sayılı taşınmazın İmar uygulamasından doğan ve
Sarıyer Belediyesi adına ihdas edilen 1240.59m² alanlı yol-
dan ihdas taşınmaz bitişik parsel maliklerine 3194 sayılı
İmar Kanunu 17. maddesine göre satış işlemleri devam et-
mektedir.

ECRİMİL İŞLEMLERİ
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmazın fuzulen

işgalinden dolayı şagiller adına tarh ettirilecek Ecrimisil be-
delleri ile ilgili yasal çalışmalara başlanmıştır.

TAŞINMAZ ŞARTSIZ HİBE
1- Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesinde kain İmar planla-

rında Park alanı içerisinde kalan toplam 39 kişiden
17.301m² yer şartsız hibe olarak devri alınmıştır. 

TAHSİSİ VE DEVRİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR
1-5793-4706 sayılı kanuna istinaden trampa işlemi kap-

samında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünden Hazineye
geçen taşınmazlardan Sarıyer İlçesinde kalan taşınmazların
Belediyemiz adına devir alınabilmesi yönünde Belediye
Başkalığına yetki verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu
18/e maddesine istinaden alınan Meclis kararı ve imzalanan
taahhütname İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Baş-
kanlığına gönderilmiş olup, cevabi yazı beklenmektedir.

2-Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Sarıyer İlçesi,
Gümüşdere köyünde işgalsiz taşınmazların plan fonksiyonu
doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla bedelsiz olarak
tarafımıza devredilmesi için ilgili kurumdan talep edilmiştir.

3- Mülkiyeti Maliyeye ait 387 ada 60 parsel sayılı taşın-
mazın 1061/1200 hissesinin Belediye Hizmet Alanı olarak
kullanılmak üzere 2 yıl süreyle ön tahsisi yapılan yerin kesin
tahsise dönüştürülmesi için yazı yazıldı.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer Tarabya Mahallesi
437 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 70,27m² alanlı kısmının
trafo tesis alanı olarak kullanılmak üzere Türkiye Elektrik
Dağıtım A.Ş’ne 25 (yirmibeş) yıllığına irtifak hakkı kurulmuş-
tur.

5- Mülkiyeti İBB’ne ait Tarabya Mahallesinde 441 ada 2
parsel sayılı taşınmazın plan amacı doğrultusunda değer-
lendirilmek üzere Belediyemize tahsisi talep edilmiştir.

6-Mülkiyeti İBB’ne ait İstinye Mahallesinde kain 386 ada
4-5 parsel ile 388 ada 3 parsel sayılı taşınmazların “Hayva-
nat Bahçesi ve Rekreasyon Alanı” doğrultusunda değerlen-
dirmek üzere belediyemize tahsisi talep edilmiştir.

7- Mülkiyeti Orman Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazın “
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi” olarak değerlendirilmek
üzere tahsisi talep edilmiştir. 
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8- Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul Valiliği İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne tahsisli Uskumruköy 3 pafta 842
ada ve 856 parsel sayılı “Huzurevi” lejantında kalan taşın-
mazın tahsis işlemi iptal edilmiştir. 

9- Mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğüne ait Çayırbaşı Mahal-
lesinde kain 530 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerine “Park”
olarak düzenlenmek üzere tahsisi talep edilmiştir. 

1- KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARDAN YILLIK: 
2.856.410-TL Kira Geliri.

2- KİRALANAN TAŞINMAZLAR YILLIK: 
529.022-TL Kira Tahakkuk 

3- SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZLAR: 
288.100-TL Satış Bedeli

4- ECRİMİL BEDEL İŞLEMLERİ  9 Adet  dosya: 
235.000-TL        

5- TAŞINMAZ ŞARTSIZ HİBE İŞLEMİ 39 Kişiden:
17.301m²  Park Alanı  

6- TAHSİSİ VE DEVRİ TALEP EDİLEN 
TAŞINMAZLAR 9 Adet Taşınmaz 

Emlak ve İstimlak Birimi 2010 yılı Gelir Tablosu(TL)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
BİRİMLERE GÖRE TOPLAM TAHSİL EDİLEN 
TUTARLAR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
TAHSİL EDİLEN TUTARLARIN BİRİMLERE 
GÖRE DAĞILIMI
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YENİ YAPILAN PARKLARIMIZ: 
2010 Yılı içerisinde toplam 8 adet yeni parkın yapımı bi-

tirilmiştir.
• Pınar Mahallesi Okul Altı Parkı

• Kasap Çayırı Parkı

• Uskumruköy Parkı

• Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Park
• Ferahevler Kaymakamlık Yanı Park

• Baltalimanı Demirtaş Ceyhun Parkı

• Pınar Mahallesi Aşık Veysel Parkı
• Yeniköy 394 Ada 70 Parsel Yanı Park

SEMT EVLERİ VE KIZILAY BİNASI: Toplam 3 adet
semt evinin bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

• Bahçeköy Semt Evi

• Kazım Karabekir Paşa Semt Evi

• Kireçburnu Semt Evi
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• Kızılay İstinye Binası

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN ALANLAR :
• Büyükdere Balıkçılar Önü Düzenleme Çalışmaları
• Büyükdere Ek Hizmet Binası Önü Yeşil alan Düzen-

leme Çalışmaları
• Sarıyer Merkez Meydan Düzenlemesi

• İstinye Eski Tershane Alanı Düzenlemesi
• Reşitpaşa Altı Nokta Körler Derneği Bahçe Düzenle-

mesi

• Yusuf Ziya Öniş Stadı Eski çimlerin sökülerek parkları-
mızda kullanılması Çalışması

• Sarıyer Spor Kulübü Bahçe Düzenlemesi

• İstinye Kızılay Bahçesi Çevre Düzenlemesi
• Rumeli Kavağı Sahil Güvenlik Bahçesi Çevre Düzen-

leme Çalışmaları
• Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hasta-

nesi Bahçe Düzenlemesi
• Kalender Ordu Evi Pergola Çalışması

BELEDİYEMİZE AİT ALANLARDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR:
• Büyükdere Başkanlık Binası Bahçe Düzenleme Çalış-

maları
• Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı Çevre Düzenlemesi
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• İstinye Mevlana Parkı Havuz Yenileme Çalışmaları

• İstinye Sahil Parkı Çim Serimi

• Maden Atatürk Parkı Cafe İnşaatı

• Cumhuriyet Mahallesi Yaşam Evi Bahçesi Düzenle-
mesi

• Tarabya Şalcıkır Parkı Oyun Grubu Yenileme Çalış-
ması

• Yeniköy Albay Osman Parkı Çim Serimi
• Ferahevler Çelik Çıkmazı Parkı Çim Serimi
• Reşitpaşa Ek Hizmet Binası Bahçe Düzenlemesi
• Reşitpaşa Esentepe Sitesi Parkı Çim Serimi
• Reşitpaşa Diyaliz Önü Parkı Çim Serimi

• Yenimahalle Dalyan Parkı Panel Çit Montajı
• Bakım ve Onarımı Yapılan Jimnastik Alanları

OKULLARIMIZDA VE PARKLARIMIZDA 
YAPILAN-YENİLENEN BÜSTLER: 
Toplam 4 adet büst yenilendi, 3 adet yeni büst yapılmıştır.
• Rumeli Hisarı Türkan Şoray İlköğretim Okulu Atatürk

Büstü

• Kilyos Kamil İlhan Parkı Atatürk Büstü
• Kazım Karabekir Paşa Semt Evi Atatürk Büstü
• Bahçeköy Semt Evi Atatürk Büstü
• Kireçburnu Semt Evi Atatürk Büstü
• Sarıyer Hüseyin Kalkava Lisesi Atatürk Büstü
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• Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Anıtı

• Sarıyer Merkez Çeşme Yenileme Çalışmaları

• Rumeli Hisarı Tarihi Çeşme Tadilatı ve Çevre Düzenle-
mesi

OKULLARIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:
• Derbent Hatemoğlu İlköğretim Okulu Bahçe Düzenle-

mesi

• Bahçeköy Türkan Efe İlköğretim Okulu Oyun Grubu
Montajı

• FSM Dumlupınar İlköğretim Okulu Anfi Tiyatro Yapımı

• Rumeli Hisarı Şair Nigar İlköğretim Okulu Bahçe Dü-
zenlemesi

• Rumeli Hisarı Türkan Şoray İlköğretim Okulu Bahçe
Düzenlemesi

• Darüşşafaka Lisesi Zemin Tamiri
• Sarıyer İlköğretim Okulu Bahçe Düzenlemesi
• Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi Bahçe Düzenlemesi
• İstinye Şükran Ülgezen Anadolu Meslek Lisesi Bahçe

Düzenlemesi
• Yeniköy Org. M. Emin Alpkaya İlköğretim Laboratuar

Masaları Montajı
• İstinye 100. Yıl Rotary Anadolu Lisesi Basketbok Po-

taları Montajı
• İstinye Mehmet-Sevim Ulusal İlköğretim Okulu Bahçe

Düzenlemesi
• Zekeriya İlköğretim Okulu Bahçe Düzenlemesi
• Uskumruköy Ali Akkanat Anadolu Lisesi Bahçe Düzen-

lemesi

DİNİ TESİSLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:
• Baltalimanı Camisi Panel Çit Yapımı
• İstinye Kurşunlu Camisi Minber Yapımı
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ORGANİK TARIM DENEME PROJESİ
Yazlık sebze üretimi yapılmıştır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ATÖLYELERİNDE İMALATLAR, 
BUDAMA, YABANİ BİTKİ TEMİZLİĞİ VE 
BİTKİLENDİRME-ÇİM SERİMİ FAALİYETLERİ :
ÜRETİM:
• Banklar: 419 adet
• Çöp Kovası: 100 adet
• Piknik Masası: 35 adet
• Saksı: 126 adet
• Pergola                        3 adet
BUDAMA
• Ağaç: Belediyemize  620 adet ağaç budama ve kesim

talebi gelmiştir.
Taleplerin 503 adeti karşılanmıştır.
Budama: 1.444 adet ağaç budanmıştır.
Kesim: 374 adet kurumuş ve tehlike arz eden ağaç ke-

silmiştir.
Nakil:6 adet ağaç başka yerlere nakledilmiştir.

• Çalı:
Form Budaması: 5.330 adet
Çit ve Nebatları:4.078 adet

PARKLARIMIZDA VE İLÇE GENELİNDE 
ÇİM VE YABANİ OT BİÇİMİ
• Müteahhit Firma:
Makineyle Çim Biçimi :1.709.520 m²/Yıl
Tırpan yapılan Alan   : 99.765 m2/Yıl

Sert Zemin Temizliği Yapılan Alan: 82.396 m²/Yıl
• Ot Kesim Ekibimiz:
Toplam : 149 adet vatandaş talebi.
Gerçekleştirilen : 108 adet talep karşılanmıştır. 

BİTKİLENDİRME – ÇİM SERİMİ
• Hazır Rulo Çim Serimi: 7.135 m²
• Ağaç: 435 adet
• Süs Çalısı: 2.977 adet
• Mevsimlik Çiçek: 385.732 adet

• Lale Soğanı: 80.000 adet
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2011 YENİ PARK PROJELERİMİZ:
• FSM Karanfildere Parkı

• FSM Bilge Sokak Parkı

• İstinye İbn-i Sina Parkı ve Semt Evi

• Kilyos 939 Ada 1 Parsel Parkı 

• PTT Evleri Park ve Semt Evi
• Sarıyer Merkez Cami Meydan Düzenlemesi

• Cumhuriyet Mahallesi Parkı
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YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
MÜDÜRLÜĞÜ
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BÖLÜM 1: TANITIM
GENEL BİLGİLER:
1-Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü Kuruluş Amacı:
Meclis ve Encümen Kararlarının yazımı ve muhafazası,

başkanlık adına yazışmaların yapılması, belediyenin gelen
giden evraklarının kayıt altına alınması ve dağıtımı, asker
aile yardımı işlemlerinin yapılması ana görevleri arasında-
dır.

2-Misyonumuz: Müdürlük olarak “Geleceğin Sarıyer’i
için çalışan belediyemize yasaların vermiş olduğu yetki ve
görevler çerçevesinde çalışmalarımızla katkı sunmak. —
Özgün hizmet anlayışı ve güncel teknolojik kullanımının ya-
nında mevcut ihtiyaçlar için çözümler üretmek ve bu çözüm-
leri geliştirmek.

3-Vizyonumuz: Başarılı, dinamik ve yetkin bir personel
kadrosuyla çalışmak ve mükemmel bir hizmet anlayışı oluş-
turmak.

4-Performans Hedefimiz: Sahip olduğumuz kaynakları
etkin ve verimli kullanmak. —Çözüm üreten ve bu çözümleri
geliştiren, mükemmel hizmet anlayışı sunmak.

TEŞKİLAT YAPIMIZ: Yazı İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür - 1
Birim Sorumlusu – 7 Memur ve 4 Firma çalışanı olarak ya-
pılandırılmıştır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 
YER ALAN BİRİMLER 
1-Evrak Kayıt Bürosu
2-Meclis Bürosu
3-Encümen Bürosu
4-Asker Ailelerine Yardım Bürosu’ndan oluşmaktadır.

KULLANILAN BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüzde MS Office Programı – Sampaş Paket

programı ve Network ağ bağlantılı multi  fonksiyonlu fax ma-
kinesinden yararlanılmaktadır. 

BÖLÜM 2: FAALİYETLERİMİZ
Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 büro bulunmakta olup,

bunlardan;

GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU
» Belediye Başkanlığına çeşitli kamu kurum ve kuruluş-

larından gelen tüm resmi evraklar ile vatandaş öneri, istek

ve şikayetlerini içeren dilekçeler kabul edilir, konu itibari ile
ilgili birim adı yazılarak kayıtlarının yapılmasından sonra
Başkan Yardımcısı tarafından havale edilir daha sonra ev-
raklar Zimmet Defteri ile ilgili birime imza karşılığında veri-
lir.

» Belediye Başkanlığı adına gelen remi evrakların ve va-
tandaş taleplerinin havale edilen müdürlük tarafından yasal
süresi içerisinde cevaplandırılıp, cevaplandırılmadığının
kontrolünü yapar ve Müdürlüklerle koordine kurar.

» Kamu kurum ve kuruluşlarından belediyemiz ilan pa-
nosunda duyurulmak üzere gönderilen ilan ve duyuruların
işlemlerini yapar neticesini kuruluşlara bildirir.

» Belediyemiz Müdürlüklerinden Belediye dışına giden
tüm yazı ve tebligat gibi evraklar zimmetle teslim alınır.
Giden Evrak Defterine kaydını yaparak İlçe Belediye Baş-
kanlıkları ve diğer resmi kuruluşların kuryelerine, kurye-
mizce zimmetle teslim edilir.

» Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen posta evrakları
için de Posta İrsaliyesi düzenlenerek, posta makinesinden
geçirilerek ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara iletilmek üzere
P.T.T. ye teslim edilir.

» Başkanlık Makamından Müdürlüğe intikal eden teklif,
yazı, emirleri alır cevaplarını hazırlayarak ilgili yerlere gön-
derir; takibini yapar sonuçlandırılmasını sağlar, sonuç hak-
kında ilgililere cevap yazısını hazırlar.

» Belediye Başkanlığımızca yapılan ihalelere katılanların
teklif zarfları alındı belgesi düzenlenerek teslim alınır ve
ihale komisyonuna tutanakla teslim edilir.

» Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak
, ilgili birimlere gönderir.

» Müdürlüğün avans ve ayniyat işlemlerini yapar.

» Bütçe kanununa göre her yıl Müdürlüğün bütçesini ha-
zırlayarak ilgili birime gönderir.

» 4109 sayılı kanununun ilgili hükümleri gereği Beledi-
yemiz dahilinde askere gidenlerin Asker Aile Yardım Maaşı
beyanları üzere kabul edilir. İlgili kurumlarla gerekli yazış-
malar yapıldıktan sonra encümene sunulur. Belediye Encü-
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meninde değerlendirilir ve Encümen
Kararı ile birlikte dosya ödeme emri
hazırlanarak ödeme yapılması için il-
gili birime gönderilir. İlgilisine de teb-
ligat yapılır. 

MECLİS BÜROSU:
» Belediye Başkanı tarafından be-

lirlenen meclis gündemi yasal süresi
içerisinde Teslim-Tesellüm Tutanağı
hazırlanarak Meclis Üyelerine tebliğ
edilir, İnternet ve Belediye İlan Pano-
sunda asılmak suretiyle de halka du-
yurulur.

» Meclis Gündeminde görüşüle-
cek olan konular Meclis Kayıt Defte-
rine kayıt edilir ve meclise sunulması
sağlanır.

» Meclisten komisyonlara havale edilen dosyalar teslim
edilir ve takibi yapılır,

» Komisyonlarda görüşülerek karara bağlanan ve tekrar
meclise sevki yapılan raporların çoğaltılmasını ve meclis
üyelerine dağıtımı yapılır. 

» Meclis Toplantılarında Meclis Üyeleri tarafından verilen
ve Başkanlık Makamına havale edilen sözlü ve yazılı öner-
gelerin takibini, yazışmalarını yaparak ilgililerine yazılı bilgi
verir, 

» Meclis Üyelerinin meclis toplantılarına ve Komisyon
toplantılarına katıldıklarına dair puantajlar hazırlanarak ilgili
birime gönderilir.

Meclis Toplantılarında yapılan tüm konuşmalar kasete
alınır, kaset çözülerek yazıya dökülür ve Meclis Tutanakları
arşivlenir. 

» Tutanaklara uygun olarak Meclis Kararları, Karar Özet-
leri yazılarak, Meclis Başkanı ve Divan Katibi üyelerine im-
zalattırılır.

» Meclis Kararları yasal süresi içerisinde ilgili makam-
lara, gereğinin yapılması için de dosyası ile birlikte ilgili mü-
dürlüğüne imza karşılığı teslim edilir. 

» Meclis Kararları (komisyon raporu, teklif yazısı ve ek-
lerinin asılları) Müdürlüğümüzde de kalır ve karar numara-
sına göre arşivlenir.

ENCÜMEN BÜROSU:
» Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine havale

edilen konular Encümen kayıt defterine sırasıyla kaydedilir.

» Encümene havale edilen konuların yasal süresi içeri-
sinde görüşülmesi sağlanır, encümen gündemi oluşturulur,
dosyalar encümen toplantı salonunda hazır edilir.

» Alınan kararlar Encümen Zabıt Defterine yazılır ve en-
cümen üyelerine imzalatılır.

» Kararlar, bilgisayar ortamında da yazılır ve asılları en-
cümen üyelerine imzalatılır. 
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» Başkanlık Makamınca Encümene havale edilen dos-
yalar “aslı gibidir” onaylı Encümen kararları ile birlikte ilgili
müdürlüğüne imza karşılığı teslim edilir. 

» Encümen Kararları bir asıl, bir suret (Müdürlük teklifi
ve ekleri) olmak üzere müdürlüğümüzde kalır ve karar num-
arasına göre arşivlenir.

ASKER AİLELERİNE YARDIM BÜROSU :

Asker ailelerinden muhtaç olanlar hakkındaki 4109 sayılı
kanuna istinaden, muhtaç olduğu tespit olunan ve ilgili ka-
nunda yararlanacağı belirtilen aile fertlerine askerlik süre-
since Valilik İl İdare Kurulunca tespit olunan meblağ kadar
maaş bağlanmıştır
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• 2011 Yılı Analitik Bütçe Çalışması
Müdürlüğümüze ait 2011 yılı analitik bütçe çalışması

oluşturulmuş ve tamamlanmış olup SAMPAŞ programına
yüklenmiştir.

• Sarıyer İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan 
Kamu Parselleri 
Sarıyer Belediyesi sınırları içinde yer alan kamu parsel-

leri ile ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürü ile görüşme yapılmış;
bilgi ve belge toplama ile birlikte araştırmalara başlanmıştır.
İlçemize ait bütün kamu parsellerinin güncel durumları
(şerhler, tapu tahsisleri, kamulaştırmalar vb.) tapu müdür-
lüğünden temin edilmiştir. Kamu parsellerinde yer alan ge-
cekondu alanları; plan kararları, ilgili kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde, mahalle bütününden parsel bazına kadar ini-
lerek tek tek çalışılmaktadır. Gecekondu Çalıştayı toplantı-
larında çalışılan bölgelerle ilgili sunumlar yapılarak
katılımcıların görüşleri doğrultusunda çalıştay raporları oluş-
turulmaktadır.

• Sarıyer Belediyesi Gecekondu Çalıştayı Toplantıları 
ve Uluslararası Atölyeler
Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu ve bu platformun

üniversite hocalarından oluşan danışman grubuyla birlikte,
Sarıyer’de yaşam alanlarının hukuki güvenceye kavuşturul-
masına yönelik olarak yapılan Sarıyer      Gecekondular Ça-
lıştayı toplantılarına katılınmıştır. Bu çalıştayda mahallelerin
mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik olarak senaryolar
üzerinde çalışılmaktadır. Son çalıştay toplantısı Derbent
Mahallesi ile ilgili olarak 2010 Ekim ayında gerçekleşmiştir.
Bunun yanı sıra yerinde dönüşüm çalışmalarına yönelik al-
ternatif modeller geliştirmek amacıyla IHS (International
Housing Studies) Rotterdam Üniversitesi ve Mimar Sinan
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile birlikte Sa-
rıyer’deki gecekondu mahalleleriyle ilgili ortak bir atölye ça-
lışması ile mahalle gezileri organize edilmiş ve örnek alan
olarak Pınar Mahallesi çalışılmıştır. 10 farklı ülkeden gelen

uzman akademisyenler, mimarlar ve şehircilerle birlikte ya-
pılan atölye sonucunda ortak bir çalışma raporu yazılmıştır.  

Bunun yanı sıra Portekiz’den gelen akademisyenler, ma-
halle dernekleri ve Mimar Sinan Üniversitesi’nden gelen
akademisyenlerin oluşturduğu atölye grubuna Sarıyer’deki
gecekondu alanlarının oluşum tarihi ve bu alanlardaki dö-
nüşüme alternatifler getirmek üzere kurulan Gecekondu ve
Sosyal konutlar Müdürlüğü hakkında bilgilendirme yapıldı.

• TReC- Etkileşimli Şehir Ağı 
“Play The City-Yapyaşa” Atölyesi
Hollanda Delft Üniversitesi ve TReC organizasyonunun

İstanbul 2010 Kültür Ajansı ile birlikte gerçekleştirdiği “Yap
yaşa” atölyesine, Sarıyer Mahalle dernekler Platformu üye-
leri ile birlikte katılım sağlandı. Atölyede, TOKİ’ nin sunduğu
dönüşüm modeliyle, mahallede yaşayanlarında katılım sağ-
layabildiği alternatif dönüşümlerin nasıl olacağını anlatan
“Yap yaşa” oyunu üzerinden, bu dönüşüm modellerine de-
taylı bir bakış ortaya kondu. Akademisyenler, gayrimenkul
değerleme uzmanları, şehircilik ve mimarlık yüksek lisans
öğrencileri, mahalleliler, belediyede çalışan şehirci ve mü-
hendislerin geniş yelpazeli katılımlarıyla gerçekleşen atöl-
yede “yerinde dönüşüme” yönelik ufuk açıcı tartışmalar
yapıldı.

• Analiz Çalışmaları
Sarıyer İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi’nde

yer alan konut alanı fonksiyonu verilen gecekondu alanları-
nın büyük bir kısmında mülkiyet, bina sayısı, kat adedi,
mevcut yoğunluk ve plandan gelen yoğunlukların karşılaş-
tırmaları gibi analiz çalışmalarının büyük bir kısmı bitirilmiş-
tir. Bu analizler sonucunda mahalleler hakkında ortak bir
analiz raporu hazırlanmıştır.
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• Ada Bazında Örnek Yerleşim Düzeni Analizleri
Örnek adalar seçilerek ve bu adaların parselasyon işlemi

yapılmış durumu ile parselasyon işlemi yapılmamış durumu
blok yerleşim düzeni ile analiz edilmiştir. Bu çalışmayı daha
sağlıklı hale getirebilmek için yerinde tespit ve hane halkının
durumuna yönelik anket soruları hazırlanmıştır. Ayrıca bu
adalar ile ilgili uygulama örneği oluşturmak için hak sahipli-
liğini belirlemeye yönelik emlak kayıt taraması da yapılmış-
tır.

Örnek Analiz 1: 
Yoğun konut imarlı gecekondu alanlarının tamamında

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’ndan gelen TAKS=0,15 şartın-
dan dolayı uygulama sorunları yaşanmaktadır. 

1 numaralı örnekte; Gecekondu alanlarında mevcut plan
şartlarına göre parselasyon işlemi yapıldığında oluşan
durum ve yapılanma irdelenmiş olup, 2960 sayılı Boğaziçi
Kanunu’ndan gelen yapılanma şartı olan TAKS:0,15’ e göre
parselasyon yapılmıştır. Yapılan işlem sonucunda oluşan
parselasyon ve ada düzenin de birçok olumsuzluğun yer al-
dığı ortaya çıkmıştır; 

• Mülkiyet sorunu çözüme kavuştuğunda 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulandığında en az 2 en
çok 9 ortalama 7 adet yapı sahibi ortak bir tapuda hisselen-
dirilebilmektedir.  

• Bu durum inşaat yapım aşamasında sorunlar yarat-
makta, izale-i şuyuu (ortaklığın giderilmesi) davalarının açıl-
masına ve şahısların mevcut haklarını kaybetmeleri gibi
sorunlara neden olmaktadır.  

• Parselasyon yapılması çevre bazında estetik bir bütün-
lüğün oluşturulmasına fırsat vermemekte ve binalar ara-
sında işlevsiz alanlar ortaya çıkmaktadır. 

• Mevcut yapılanması yoğun olan parsellerde planlardan
gelen yapılanma hakkı düşmektedir. Örneğin mevcut top-
lam inşaat alanı 1600m² olan bir parselin plandan gelen ya-
pılanma hakkı 1375 m² olmaktadır. Mevcut yapılanması
düşük yoğunluklu olan parsellerde ise plandan gelen yapı-
lanma hakkı daha fazla olmakta, bu durum da parseller
arası yapılanmada eşitsizliğe yol açmaktadır.

• Parselasyona göre yapılanmada örneğin otopark so-
runları ortaya çıkmakta ve fiziksel ve sosyal olarak güvenli
ortak mekanlar yaratılamamaktadır. 

• Aynı kamu parseli içinde olup donatı alanında (yol, yeşil
alan, okul vb.)   kalan yapı sahipleri ise parselasyon sıra-
sında hak sahibi olamamaktadır.  

Örnek Analiz 2:

Kamu parsellerindeki konut imarlı tüm gecekondu alan-
larında; “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uygu-
lama Yönetmeliği’nin Uygulama Esasları Bölümündeki 9. ve
10. Maddeleri” ne göre:

• Parselasyon yapmak yerine parsel bütününden gelen
ada bazında site şeklinde blok yerleşimi yapılması ve yapı-
ların hak sahipliği oranında kat mülkiyeti esaslarına göre ta-
pulandırılması daha adil bir çözüm sağlayacaktır.

• Parsel bütününden yapı adalarına indirgenmiş bir çö-
zümde kişiler sahip olacakları hak sahipliği oranında, daire
veya dairelerin arsa payına göre bedel ödeyeceklerdir.

• Parsel bütününde yapılan uygulama site şeklinde ola-
cağı için normal parselasyon sonucu yapılan dairelere göre
menkul değeri en az iki misli olacaktır adalardaki bloklar
arasında ortak yeşil alanlar tanzim edilebilir, blokların ve
ortak yeşil alanların alt kısımlarında kat otoparkları yapıla-
bilir.
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• Ada içlerinde ortak mekanların yer alması mahalledeki
sosyal ilişkilerin devam etmesini, özellikle çocuklar için gü-
venli mekanlar oluşmasını sağlayacak ve sosyalleşme aracı
olan ortak, güvenli mekanlar yaratılabilecektir. 

• Aynı kamu parselinde olup donatı alanlarında kalan
(yol, yeşil alan, okul vb.) yapı sahipleri, kadastral parsel bü-
tününden gelen yapı adalarına indirgenmiş çözümde hak
sahibi olabileceklerdir.

• Bu önerinin en önemli özelliklerinden biri de, halkın sü-
rece katılımının sağlanmasına yönelik olarak kurgulama ya-
pılabilmesidir. 

Bu konuyla öneri modellere yönelik olarak detaylı çalış-
malarımız devam etmekte olup çözüme yönelik olarak plan
ve plan notlarında ne tür değişiklikler yapılması gerektiği
üzerinde çalışılmaktadır.

Balıkçılık Kurultayı’na Yönelik Veri Toplanması
26.12.2010 Pazar günü yapılan “Balıkçılık Kurultayı”na

yönelik olarak Sarıyer İlçesi’ndeki balıkçılık sektörünün
mevcut durumunu ortaya koymak için anket soruları hazır-
landı ve ilçe sınırları içindeki 7 adet su ürünleri kooperatifi
ile görüşüldü. Yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilerek
rapor haline getirilmiştir.

• Derbent Mahallesi 387 Ada 30 Parsel 
Bilgilendirme Toplantısı
Derbent Mahallesi’ndeki Milli Savunma Bakanlığı’na tah-

sisli 387 Ada 30 Parsel’in son durumuna yönelik toplantıya
dosya hazırlanıp, parselin üzerinde yaşayanlara sunum ya-
pıldı. Bu sunumda parselin mülkiyet tarihçesi, mahalle için-
deki konumu, mevcut 2003 tarihli imar planındaki yapılanma

ve işlev durumu gibi bilgiler verildi. Ayrıca, bu parselin üze-
rinde yaşayanlara satışının uygun olduğuna yönelik olarak
Koruma Kurulu’nda karar alınmıştır.

• Sarıyer İlçesi Gecekondu Mahalleleri 
Profil Anketleri
Gecekondu alanlarında uygulanmak üzere ekonomik,

sosyal, mülkiyet durumu ve binaların fiziksel durumlarını
ölçmek ve her mahalle için profil çıkarmak amacıyla mahalle
anketleri hazırlanmıştır. 

• Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Analiz Çalışmaları
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi analiz çalışmaları devam

etmektedir. Üniversite alanı ve Vakıf Bahçe ile ilgili mülkiyet
analizleri de ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Yukarıda anlatılan tüm çalışmalar Belediyemizin vizyonu
ve misyonu doğrultusunda;

Gecekondu alanlarının güvenli konut ve yaşam alanları
ihtiyacını, hak ve hukuka uygun bir şekilde, Sarıyer’de ya-
şayan vatandaşlarımızın da içinde yer alacağı bir projeyle,
sağlıklı ve hukuki güvenceye kavuşturmak amacıyla çözüm
projeleri geliştirilmektedir. 
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Müdürlüğümüze bağlı asfalt fabrikamız Sarıyer İlçesi dı-
şında (Şişli-Ayazağa) bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Fabrikamız mobil sistem olup,saatte 80 ton kapasite ile
sıcak asfalt üretmektedir.Günlük faaliyetimiz 700 tona kadar
çıkmaktadır,gerekirse fazla çalışma ile 1000.ton sıcak asfalt
üretilebilir.Fabrika bacası sulu ve kuru filtre sistemiyle ça-
lışmaktadır.

Üretimde kullandığımız hammaddeler (1 no’lu mıcır,taş
tozu.bitüm ve kalorifer yakıtı) olup,Kamu İhale Yasası gereği
ihaleleri yapılmaktadır

Asfalt fabrikamızın kullanım alanı 5.000.m2 olup,modern
tesis halindedir.

Müdürlüğümüz; 1 ad.Müdür,3 ad.Tekn.Elm.1 ad.kalem
memuru,toplam 5 ad.memur ve 6.ad.kadrolu işçimiz ile 2
ad.hizmet alım personelimiz ile görev yapmaktayız.

Asfalt fabrikamıza gelen her tür hammadde malzemeleri
ile çıkışı yapılan sıcak asfaltın miktarları fabrikamızda bu-
lunan 80 tonluk kantarımız tarafından tartılmaktadır,ayrıca
kantarımız 2 yılda bir Sanayi Bakanlığı yetkililerince fenni
muayenesi yapılmaktadır.

Asfalt fabrikamız her yıl ocak,şubat ve mart aylarında
üretim yapılmamaktadır,bu aylarda fabrikanın tamir,bakım
ve onarımları yapılmaktadır.Nisan ayından itibaren hazır
olan fabrikamız (şartlar uygun olursa) yıl sonuna kadar üre-

tim yapmaktadır.
Asfalt fabrikamızın tamir,bakım ve onarımları kendi per-

sonelimiz ve kendi imkanlarımızla atölyemizde yapılmakta-
dır.Büyük tamir ve onarımlarda ise ihale yoluyla firmalara
yaptırılmaktadır.
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STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ



5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ile
22.2.2007tarih ve28442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan
Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm
kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte yer alan dü-
zenlemeler çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından
11.12.2009 tarih 105 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji
Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği; 29.11.2010tarihinde Be-
lediye Meclisimizden geçerek, Poligon Mahallesi, Poligon
Caddesi No 2 de faaliyetlerine başlamıştır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü teşkilat 
ve personel yapısı:
Strateji Geliştirme Müdürü_Şef_Strateji Geliştirme Uz-

manı_Kalkınma uzmanı_ Dış İlişkiler Uzmanı_Proje Uz-
manı.AB ve Dış İlişkiler uzmanı ve Memurlardan
oluşmaktadır.      Belediye Yönetimimiz ilce için öngördüğü
şehircilik anlayışı ve sunduğu hizmetlerle yaşayanlarına
yüksek düzeyde yaşam standarttı sağlamayı, tarihi değer-
lerine kültürel varlıklarına kaynaklarına sahip çıkmayı gele-
ceğin planlanması politika ve hizmetler kapsamında
paydaşlarının kullanıcı memnuniyetine odaklı, araştırma ge-
liştirme kurumsal kapasite artırma proje hazırlama ve yöne-
timde şeffaflık, mali açıdan hesap verilebilirliği hedeflerinde
devamlılığın sağlanması ve yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini doğru bir liderlik ilkesi olarak benimsemiş ol-
ması dolayısı ile:

Müdürlüğümüz bu bağlamda sağlıklı kentler oluşu-
munda ilçenin bir bütün olarak yerinden katılımcı ve sürdü-
rülebilir şekilde çalışmaları yürütmek, koordine etmek Yerel
yönetimlerin kentsel ve çevresel faktörleri sürekli takip et-
mesi sonuçlara göre analiz edip fırsat ve tehditleri önceden
görüp stratejiler geliştirip ulusal ve uluslar arası kuruluşlar,
Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile birlik kurumları, yabancı, yerel
yönetim, üniversite ve sivil toplum örgütleri,AB adaylık sü-

recinde ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma ko-
misyonları.platform veya diğer oluşumlardan, Başkanlıkça
onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli kat-
kıyı sağlamak .

Belediyemiz yararına işbirliği çalışmalarını ulusal ve
uluslar arası mali kaynaklardan faydalanmak için proje ha-
zırlamak başvuru yapmak ve projeleri yürütmek. 

AB içindeki fon, kaynak oluşumlarını inceleyerek birim-
lerimizin ihtiyacı olan araştırma, faaliyetlerine katkı sağla-
mak. Belediyemizin uluslararası kabul görmüş bir yönetim
sistemiyle yönetilmesi için İSO (ULUSLAR ARASI STAN-
DARDİZASYON ÜRGÜTÜ)   kalite yönetim standardına
ulaşıp İSO 9000_İSO 9001 (Ürettiği ürün ve hizmetlerin
uluslar arası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun ola-
rak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonunda or-
taya koyduğu ve dolayısı ile ürün ve hizmet kalitesinin
sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesinin belgesi) nin
alınması için çalışmalara başlamıştır.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Sarıyer Belediyesi İş-
letmeler ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını
yürütmekte olan AB ve DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ Müdürlüğü-
müze bağlanmıştır. 

Birimin üstlendiği görevler:
• Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar

ile ilişkileri yürütmek,
• Yabancı ve yerli diğer yerel yönetim, üniversite ve sivil

toplum kuruluşları (STK) ile işbirliği sağlamak,
• Uluslararası ve ulusal fonlara yönelik proje başvurusu

hazırlamak ve yürütmek.
• İlçe’de AB ve dış ilişkiler konusunda bilinç oluşturmak

ve bilgilendirmek amacı ile etkinlikler düzenlemek,
• İlçe içerisindeki farklı paydaşlar ile koordinasyon sağ-

lamak ve ortak projeler gerçekleştirmek,
• Belediyenin kurumsal kapasitesini arttırıcı ve ilçenin

kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek.

Faaliyetlerimiz:           
• T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Bir-

liği Eğitim ve Gençlik  Programları Merkezi Başkanlığı’nın
yürütmüş olduğu Eylem 1.1=1.3=4.3 Gençlik Projesi için bir
proje hazırlanmıştır. 

• T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Bir-
liği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın
yürütmüş olduğu Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projesi için
bir proje hazırlanmıştır. Bu Proje’ye Bulgaristan’dan Euro-
pean Initiatives Institute, Bulgarian Euro Atlantic Youth Club,
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Center for Euro-Atlantic Researches ortak olarak alınmış-
tır.

• T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Bir-
liği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın
yürütmüş olduğu Eylem 4.3 Gençlik Kuruluşları ve Gençlik
Çalışanları için Eğitim ve Ağ Kurma Projesi için bir proje ha-
zırlanmıştır. Bu Proje’ye Fransa’dan Eurocircle, İtalya’dan
TDM 2000 Associazione, Bulgaristan’dan Pro Vision Inter-
national, Polonya’dan Volunteer Center in Kielce ortak ola-
rak alınmıştır.

• T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Bir-
liği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın
yürütmüş olduğu Eylem 1.1 Gençlik Projesi için bir proje ha-
zırlanmıştır. Bu Proje’ye Bulgaristan’dan Federation of
Constantinapolitans ortak olarak alınmı

• 14 Temmuz 2010 tarihinde Başkanlık binasına gelen
18 kişilik, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen
heyetin yer aldığı organizasyon takip edildi ve toplantıya ka-
tılındı.

Projeler:
• Sivil Toplum Diyalogu II - Balıkçılık ve Tarım Hibe Prog-

ramına proje hazırlandı ve başvurusu yapıldı.
• 1 Nisan 2010 son başvuru tarihli T.C. Başbakanlık Dev-

let Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-
ramları Merkezi Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu Eylem 1.1
_1.3_4.3 Gençlik Projesi için bir proje hazırlanmış ve gön-
derilmiştir.

• Merkezi Finans ve İhale Biriminin açmış olduğu“Yerel
Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi” hibe programına 2
ayrı proje hazırlanarak başvuru yapıldı.

Birimin Katıldığı Etkinlikler:
• İzmir’de AB Bölgeler Komitesi tarafından Ocak 2010

tarihinde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Belediye
Başkanı Sayın Şükrü Genç için hazırlık çalışmaları yapıldı

• KOSGEB-TOSYÖV işbirliği ile yapılan AB Mali Yardımı
konulu 2 günlük konferansa katılındı. Burada Belediye ta-
nıtıldı ve ileride ortak yapılabilecek projeler ile ilgili görüş-
meler yapıldı.

• Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu Stra-
tejik Yönetim seminerine katıldık.

• AB Birimi olarak, ABGS’nin düzenlediği “SİVİL TOP-
LUM İLE YENİ AB STRETEJİSİ VE ÜYELİK MÜZAKERE
SÜRECİMİZ” toplantısına katıldık.

• 21 Eylül’de İstanbul Kalkınma Ajansının düzenlemiş ol-
duğu İstanbul Bölge Kalkınma Plan hazırlık toplantısına Be-

lediyeyi temsilen katılındı
• 22-23 Ekim tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde

düzenlenen Güvenlik Konferansı’na katılındı. Bu konfe-
ransta Türk ve yabancı akademisyenler ile tanışılarak Be-
lediye çalışmaları tanıtıldı. 

• 11 Aralık 2011 ‘de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin
gerçekleştirdiği Sivil Toplum Gençlik ve Yerel Yönetimler AB
Üyeliği Yolunda Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı-4‘e katıl-
dık.

Birim Tarafından Gerçekleştirilmiş Etkinlikler
• 28.02.2010 Pazar günü Sarıyer’de Avrupa Kahvaltıları

adı altında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Eski AB Parlamen-
teri Ozan Ceyhun moderatörlük yaparken Almanya Bremen
Milletvekili Şirvan Çakıcı’da konuşmacı olarak katılmıştır.

• 11 Mayıs 2010 tarihinde Prof. Korel Göymen,” Avrupa
Birliği ve Yerel Yönetimler” konusunda seminer Konsolosluk
ve Üniversite Temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirdi. Ar-
dından Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birim açılışı yapıldı.

• 30 Haziran 2010 Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi
Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Birimi öncülüğünde Sarı-
yer-AB İlçe Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleş-
tirdi. Toplantıda yapılan öneriler ve alınan karalar şöyledir;

• -Kurul ile Sarıyer’in her alanda kalkınmasına katkı sağ-
layacak projelerin ortak akıl ve   kapasite ile üretilmesi ko-
nusunda mutabakat sağlandı     

• -Bundan sonraki toplantılara sendika ve meslek oda-
larının davet edilmesi önerildi.

• -Kurula katılan kamu, sivil toplum, üniversite ve özel
sektör temsilcilerinin kendilerine ait Avrupa bağlantılarını
Kurul ile paylaşması ve ortak bir ağ oluşturulması hakkında
görüş birliği sağlandı

• -AB ve Dış İlişkiler Birimi’nin Sarıyer-AB Koordinasyon
Kurulu sekretaryalığını üstlenerek ve ilgili çalışmaları Sarı-
yer Kent Konseyi ile koordine etmesine karar verildi
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• -Kurulun yıl içerisinde düzenli aralıklarla toplanmasına
ve II. Kurul toplantısının Eylül ayı içerisinde yapılmasına
karar verildi.

• -II. Toplantı öncesinde AB & Dış İlişkiler Birimi ile Kent
Konseyinin Kurul için taslak bir yönerge hazırlamasına ve
bu taslağın II. Toplantıda görüşülmesine karar verildi. 

• 29.09.2010 tarihinde Sarıyer- AB İlçe Koordinasyon
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 

• ABGS’e adına konuşma yapan M.Süreyya Süner, 2011
Mali Yardımları hakkında bilgi verdi Toplantıda Başkan Yar-
dımcısı Seçkin Özdemir’in açılış konuşmasının ardından
Sarıyer Avrupa Birliği İlçe Koordinasyon Kurulu’nun yönet-
meliği katılımcıların ortak kararı ile belirlendi.

• 25 Ekim 2010 tarihinde Ozan Ceyhun’un konuşmacı
olduğu, Yerel Yönetimler ve Muhtarlara Avrupa Birliği’nde
Olanaklar konulu bir seminer düzenlendi. 

• 15 Kasım 2010 tarihinden itibaren birimimiz ayda 2
defa olmak üzere AB Basın Bülteni hazırlamaktadır.     AB
Basın Bültenleri, Sarıyer-AB İlçe Koordinasyon Kurulu mail
grubuna, Müdürlüklere, Kent Konseyi Üyelerine, Kadın
Meclisi Üyelerine, Akademisyenlere mail yolu ile gönderil-
mektedir.

Kurumsal Gelişim ve Kalkınma:
İlçenin uzun dönemli ve bütünlüklü kalkınması için Sarı-

yer Belediyemiz öncülüğünde sosyal çevre ve ekonomik ya-
pısının sürdürülebilir katılımcı bir yaklaşım ile yol haritası
olacak ve Türkiye’de ilk defa bu şekilde hazırlanan Sarıyer
Kalkınma Eylem Planı (SKEP), AB ve Dış İlişkiler Birimi’nin
koordinasyonu altında Ocak 2010 tarihinde çalışmalarına
başlamıştır  SKEP Çalışmaları kapsamında birçok faaliyet
ve görüşme yapılmıştır. Bunlar;

11-12-13 Ocak 2010 tarihlerinde SKEP toplantıları İTÜ
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlendi. Bu etkin-
lik süresince koordinasyon ve organizasyon takip edildi.

Organizasyon sonrasında SKEP sonuç bildirgesi hazır-
landı ve yayınlandı.

Birimimizin organize etmiş olduğu SKEP 3.Grup Marka-
laşma, Tanıtım ve Yatırım Grubu’nun Sarıyer gezisi Üniver-
site öğrencileri ve Üniversite Hocaları ile birlikte yapılmıştır.

SKEP proje tabloları hazırlanarak gruplara dağıtıldı.
Gruplardan dönenen proje önerileri birimimiz tarafından tek-
rar düzenlenerek SKEP taslağına yerleştirilmiştir.

Hazırlanan SKEP taslağı Müdürlere dağıtılmış, geri
dönen değerlendirme ve öneriler incelenerek proje tablola-
rına yansıtılmıştı. SKEP hazırlıklarına katkı yapması için;
Prof. Naci Görür ile bağlantı kuruldu.

İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne gidilerek bir gö-
rüşme yapıldı Prof. Dr. Ayfer ERKEN ile İ.T.Ü’ de SKEP Afet
Yönetimi projeleri için bir değerlendirme toplantısı
yapıldı.İTÜ Natuk Birkan İlköğretim Müdürü Selçuk Dereci
ile istişare amaçlı görüşme yapıldı

• Temmuz 2010’da Belediye Başkan ve Başkan Yardım-
cıları ile bir SKEP değerlendirme toplantısı yapıldı.SKEP
Yürütme Kurulu ile birlikte değerlendirilen SKEP taslağı İlçe
Kaymakamlığına SKEP’ in değerlendirilmesi için Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Politika Formuna bir dosya hazırlanarak
gönderildi.

• SKEP içerik çalışmalarına başlandı. İlk taslak metin
Seçkin Başkan, İnan İzci ve Murat Ören’in de katıldığı top-
lantı ile değerlendirilmiş SKEP kitapçığı çalışmaları tamam-
lanarak Başkan ve Başkan Yardımcılarının değer-
lendirilmesine sunularak basım için gerekli işlemler başla-
tılmıştır.
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