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Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.







SUNUŞ Sevg!l! Komşularım,

“Eş!t H!zmet-Tem!z S!yaset” anlayışıyla göreve gelen Ş!şl! Beled!yes! 
yönet!m! olarak, toplumcu beled!yec!l!k amacıyla hazırladığımız 2020–
2024 Stratej!k Planı’nı s!zlere takd!m ed!yoruz. Bu çalışmada !lk olarak 
mahalle toplantılarıyla her mahallen!n sorun, talep ve öner!ler!n! alarak 
yola çıktık. Amacımız, Stratej!k Plan’ı masa başında yazılan b!r met!n 
olmaktan çıkararak katılımcı b!r anlayışla komşularımızın ve s!v!l toplumun 
öner!ler!n! alarak oluşturmaktı, öyle de yaptık. N!tek!m 188 dernek ve vakıf 
tems!lc!s!yle 18 toplantı yapılarak azımsanamaz b!r başarıya !mza atıldı.

Farkımız Ş!şl!’m!z!n 25 mahalles!ne ve her b!r komşumuza aynı önem! 
ve özen! gösteren, kent hakkını esas alan, sosyal adalet! kılavuz 
ed!nen, b!rl!kte yönet!m !ç!n katılımı vazgeç!lmez kabul eden temel 
anlayışımızdadır.

Şüphes!z, sürdürülen kent h!zmetler!n! aksatmadan, !lçe sak!nler!ne kal!tel! 
ve yaygın h!zmet götürmey! amaçlayarak, komşularımızın yaşamlarını 
kolaylaştırmak, B!rleşm!ş M!lletler’!n 2030 Sürdürüleb!l!r Kalkınma 
Amaçları çerçeves!nde, !nsan! gel!ş!m hedefler!nde en üst sıraları 
gözetmek günlük sıradan amacımız olacaktır. 

Beş yıl !ç!n planladıklarımız, “Başka b!r yerel yönet!m mümkün” !dd!asını ve 
hedef!n! gözetmekted!r. Projeler!m!zden h!zmetlere, !nsan kaynaklarından 
bütçe uygulamalarına kadar her adımda amacımız, Ş!şl!’y! b!r bütün olarak 
kapsayan toplumcu beled!yec!l!k projeks!yonumuz olacaktır. Eş!t h!zmet! 
sağlayab!lmek !ç!n mahalle ve sokağın ses!n! d!nlemek, mahalle mecl!sler! 
!le söz ve kararını !leten komşularımızla yetk!y! de paylaşarak yerel !kt!darı 
mahalleye !nd!rmek yönet!m anlayışımızın esasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle ekonom!k açıdan ger! kalmış mahallelerde h!zmet öncel!ğ!m!z!n 
yanında, dezavantajlı grupların kent hakkı talepler!n! görmek ve yer!ne 
get!rmek h!zmet anlayışımızın b!r parçasıdır. S!v!l toplumla !şb!rl!ğ!, Kent 
Konsey!’n!n Ş!şl!’dek! ses!n! duymak ve gereğ!n! yapmak beş yıllık yönet!m 
sürec!m!z!n ayrılmaz parçası olacaktır.

Stratej!k Plan’ın yaşama geçmes! özgür Ş!şl! hayal!m!z!n ayrılmaz 
b!r parçasıdır. Stratej!k Plan ve uygulamaları, günlük yaşamda !nsan! 
gel!şm!şl!k açısından b!r aşama kayded!leb!lmes!n! mümkün kılıyor ve 
komşularımıza kültür, sanat, eğlence ve spor talepler! açısından nefes 
almanın ötes!nde key!fl! b!r yaşam sunuyorsa anlamlı olacaktır. Kültür ve 
sanatın Ş!şl!’n!n mahalle ve sokaklarında yen!den canlanması, İstanbul’da 
bu açıdan çek!m merkez! olması plan hedef!m!z olacaktır. Sokaklarında 
özgürlüğün h!ssed!ld!ğ! ve yaşandığı Ş!şl!, İstanbul ve Türk!ye açısından 
özgürlük farkındalığının yaşandığı yer olacaktır.

Dönem sonuna geld!ğ!m!zde #Ş"şl" Hep"m"z"n duygusunu b!rl!kte 
h!ssedeb!lmek amacıyla 2020–2024 Stratej!k Planı’nı b!lg!ler!n!ze sunarım.

MUAMMER KESKİN
Beled!ye Başkanı
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M İ S Y O N

V İ Z Y O N

T E M E L  D E Ğ E R L E R

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE 
KATILIMCI YÖNTEMLERLE 
TASARLANAN HİZMETLERİMİZİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAYIP 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRAN, 
TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ GÖZETEN, 
YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN, 
YENİLİKÇİ, ŞEFFAF, ULAŞILABİLİR, HESAP VEREBİLİR 
BİR BELEDİYE OLMAK.

KOMŞULARIMIZIN SOKAK VE MEYDANLARINDA 
KENDİLERİNİ GÜVENDE VE ÖZGÜR HİSSETTİKLERİ, 
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN 
TÜM MAHALLELERİNDE YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRDİĞİ, 
EKOLOJİK VE KÜLTÜREL MİRASI KORUYAN, 
ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞME DÜZEYİNE SAHİP, 
KOMŞULARIMIZLA BİRLİKTE YÖNETİLEN 
BİR ŞİŞLİ.

 # EVRENSEL ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK
 # TOPLUMSAL ADALET VE EŞİTLİK
 # KATILIMCILIK VE BİRLİKTE YÖNETİM
 # ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK
 # ULAŞILABİLİRLİK VE ÇÖZÜM ODAKLILIK
 # YENİLİKÇİLİK VE KOLEKTİF YARATICILIK
 # SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE VE VERİMLİLİK
 # ÇEVRE BİLİNCİ VE EKOLOJİK DUYARLILIK
 # KÜLTÜREL MİRASA SAYGI

1– BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



13ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

STRATEJİK
AMAÇLAR

Hak ve eş#tl#k 
temell# b#r 
yaklaşımla 

toplumsal gel#ş#m 
desteklenecek 

ve refah 
artırılacaktır.

Katılımcı, şeffaf, 
hesap vereb#l#r 

b#r anlayışla etk#n 
ve mal# yapısı 

güçlü, kurumsal 
performansı 
yüksek b#r 

yönet#m model# 
gel#şt#r#lecekt#r.

Kapsayıcı b#r kültür 
ve sanat pol#t#kası 

oluşturularak, 
Ş#şl#’n#n tar#h# 

ve kültürel 
b#r#k#m# geleceğe 

taşınacaktır.

Sürdürüleb#l#r b#r 
çevreye sah#p, 

tüm canlılar #ç#n 
yaşanılab#l#r ve 
sağlıklı b#r kent 
tasarlanacaktır.

Yaşamı 
kolaylaştıran, 

yerel ekonom#y# 
destekleyen, 

#novat#f ve güvenl# 
b#r Ş#şl# #ç#n #nsan 

odaklı ve çok yönlü 
kentsel gel#ş#m 
sağlanacaktır.

1 2 3 4 5

Jacques 
Pervititch’in 
Şişli için 

hazırladığı sigorta 
planlarından 

bir pafta
1925





2
TEMEL 
PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ



Restorasyon sonrası 
Bomonti Bira Fabrikası
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2– TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönem! 
Başlangıç Değer! 

31 Aralık 2019

Temel Performans 
Göstergeler!

Plan Dönem! 
Sonu 

Hedeflenen 
Değer! 

31 Aralık 2024

Yapılacak 
Anket Sonucu PG 1.1.2: Sosyal yardımlardan memnun!yet oranı %85

3600 PG 1.3.1: Evde sağlık ve bakım alanında toplam yıllık h!zmet sayısı 20000

2853 PG 1.6.4: Spor faal!yetler!ne katılan çocuk sayısı 3600

9 PG 1.4.1: Açılan kreş ve gündüz bakımev! sayısı 25

6 PG 1.7.1: Hak temell! ve ayrımcılık karşıtı ver!len kurum !ç! ve kurum dışı eğ!t!m sayısı 12

0 PG 1.5.2: İst!hdam Merkezler!nde çalıştırılan n!tel!kl! personel sayısı 24

1 PG 2.1.1: 25 mahalleye yönel!k düzenlenen toplam fest!val ve fuar sayısı 5

2 PG 2.3.1: Ş!şl!l! ve alanında ön plana çıkmış sanatçılarla düzenlenen yıllık etk!nl!k sayısı 12

9 PG 2.3.2: Ş!şl!’n!n köklü (s!nema, t!yatro ve serg! alanı) kurumlarıyla canlandırma amacıyla 
yürütülen toplam kurumsal !şb!rl!ğ! sayısı 12

500 PG 2.4.1: Kültür-sanat faal!yetler!ne eğ!t!m ve rehab!l!tasyon amacıyla katılan dezavantajlı k!ş! sayısı 1100

0 PG 2.5.3: Kar amacı gütmeyen kültür-sanat gruplarıyla toplam !ş b!rl!ğ! sayısı 32

21 ton PG 3.1.2: Ger! Dönüşüme Gönder!len (P!l dah!l) Elektron!k Atık M!ktarı 32 ton

600 PG 3.2.2: D!k!len toplam b!tk! sayısı 5000

300 PG 3.3.1: Yen!lenen çöp konteyner sayısı 500

70 PG 3.5.3: Çevre ve !kl!m değ!ş!kl!ğ! !le mücadele alanında eğ!t!m ver!len personel sayısı 300

11 PG 4.1.2: Sosyal donatı alanları toplam sayısı 15

200 PG 4.2.3: Ş!şl! genel!nde Kentsel Dönüşüm kapsamında k!ra yardımına başvuran hane sayısı 275

0 PG 4.3.2: Otopark kapas!tes!nde toplam araç sayısı 10.000

1 PG 4.4.2: İlçe genel!nde pazar yer! sayısı 6

0 PG 4.6.2: Sosyal !novasyon ve kuluçka merkezler!nde 18 yaş üstü kayıtlı k!ş! sayısı 200

0 PG 4.6.5: İnovasyon ve yaratıcı atölyelere kayıtlı 6–18 yaş arası b!rey sayısı 200

Yapılacak 
Anket Sonucu PG 5.1.1: Beled!ye h!zmetler!nden memnun!yet düzey! %85

0 PG 5.4.1: Düzenlenen h!zmet !ç! eğ!t!m sayısı 16

0 PG 5.5.3: Kardeş Beled!ye ve eşleşme programları kapsamında !mzalanan toplam protokol sayısı 9

Yapılacak 
Anket Sonucu PG 5.6.4: Belediyenin kurumsal imajından vatandaşın memnuniyet düzeyi %90

Bomonti Bira Fabrikası 
yeni yıl kartı, 1911
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3– STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 
2020–2024 STRATEJİK 

PLANI’NDA AMAÇ VE HEDEFLER 
YENİLİKÇİ VE KATILIMCI BİR 

ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ 
VE YENİ STRATEJİLERE 

ALTYAPI OLUŞTURACAK 
ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR. 

STRATEJİK PLAN, ŞİŞLİLİLERİN 
BEKLENTİLERİNİ VE 

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN, 
YENİ TEKNOLOJİLER 

DOĞRULTUSUNDA 
GÜNCELLENEN VE YURTİÇİ 

VE YURTDIŞINDAKİ İYİ 
UYGULAMALARI TAKİP EDEN BİR 
ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ OLARAK ELE 

ALINMALIDIR.
BELEDİYENİN AR-GE BİRİMLERİ 

15 YILLIK BİR VİZYONU 
YANSITACAK ŞEKİLDE VE 

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 
ÇERÇEVESİNDE GÜNCELLEME 
ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEREK, 

ÜST YÖNETİMİ SÜREKLİ OLARAK 
BİLGİLENDİRECEKTİR.

22 N#san 2019
Stratej"k Planlama-Ön Hazırlık
Ş#şl# Beled#ye Başkanı Sayın Muammer Kesk#n, ön hazırlık çalışmalarını 
başlatarak Stratej#k Planlama ek#b#n# ve planın genel kurgusunu bel#rlem#şt#r.

13 Mayıs 2019
Genelge
Stratej#k Plan hazırlama genelges# yayımlanmıştır.

23 Mayıs 2019
Stratej"k Planlama Ek"b"
B#r#m bazında mülakat düzenlenerek Beled#ye’n#n Stratej#k Planlama ek#b# 
oluşturulmuştur.

29 Mayıs–1 Temmuz 2019
Mahalle Toplantıları
Müdürler#n, başkan yardımcılarının ve Ş#şl# Beled#ye Başkanı Sayın Muammer 
Kesk#n’#n katılımıyla 25 mahallede toplam 16 toplantı gerçekleşt#r#lm#şt#r. 
Mahalle nüfusuna göre (İnönü Mahalles#) 50 #le (Mahmut Şevket Paşa 
Mahalles#) 900 k#ş#n#n katıldığı toplantılarda Ş#şl#l#ler#n beklent#ler# kayıt 
altına alınmıştır.

8–18 Temmuz 2019
Dış Paydaş Anal"z"
S#v#l toplum kuruluşları davet ed#lm#şt#r:
Toplam 400 vakıf ve dernek, d#j#tal davet#ye ve telefon görüşmes#yle 
Beled#ye’ye davet ed#lm#şt#r. 16 temat#k oturumda 188 dış paydaş 
tems#lc#s#n#n katılımıyla #ht#yaç ve beklent#ler toplanmıştır. Çalıştayların 
ortalama süres# 30 dak#ka sunum, 90 dak#ka soru/cevap ve öner#ler bölümü 
olarak bel#rlenm#şt#r. S#v#l toplum kuruluşlarından gelen toplam 39 adet 
proje tekl#f# Stratej#k Hedef Kartlarına dah#l ed#lm#şt#r.
Ş#şl#’n#n okul, k#l#se ve s#nagogları z#yaret ed#lm#şt#r.

Ş#şl#’n#n öneml# kültür-sanat kurumlarının tems#lc#ler# ve yönet#c#ler#yle 
çalıştaylar düzenlenm#şt#r. Bu kapsamda #lg#l# Stratej#k Hedefler üzer#nde 
ayrıntılı çalışma gerçekleşt#r#lm#şt#r. Özell#kle kültür-sanat faal#yetler#n#n 
d#ğer faal#yet alanlarına sosyal anlamda etk#s# görüşülerek, uzun vadede 
gerçekleşt#r#leb#lecek kurumsal #şb#rl#ğ# doğrultusunda Hedef Kartları #çer#ğ# 
oluşturulmuştur.

S#v#l toplum kuruluşları tekn#k rapor hazırlamıştır: Engell# hakları, demokrat#k 
haklar, deprem, kadın hakları, kentleşme g#b# konularda s#v#l toplum 
kuruluşları tarafından hazırlanan tekn#k raporlar #ncelenm#ş ve arş#vlenm#şt#r.

23 Temmuz–19 Ağustos 2019
Stratej"k Planlama Ek"b" ve 
Müdürlerle Tekn"k Toplantılar
Harcama b#r#mler# yönet#c#ler#yle gerçekleşt#r#len çalışma toplantılarında 
rut#n faal#yetler, durum anal#z# ve yen# çalışma programları ayrıntılı b#r şek#lde 
görüşülmüştür. Toplam 27 müdürlüğün harcama yetk#l#s#, yönet#c#s# ve tekn#k 
personel#yle proje ve faal#yetler sorgulanmış ve performans göstergeler# 
taslağı hazırlanmıştır.
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5–7 Ağustos 2019
Odak Grup Toplantıları
“Ş#şl#’de Kadın Olmak”, “Ş#şl#’de Genç Olmak”, “Ş#şl#’de Anne Olmak”, 
“Ş#şl#’de Yaşlanmak” ve “Ş#şl#’de Çalışmak” temalı odak grup toplantıları 
düzenlenm#şt#r. Toplantılar sonrası, raporlama metoduyla katılımcıların 
#ht#yaç ve beklent#ler# ortaya koyulmuştur.

1–30 Temmuz 2019
Anket Araştırması
Bu araştırma Ş#şl#’de yaşayan 18 yaş ve üstü 2500 k#ş#yle, Ş#şl# Beled#yes#’n#n 
sunduğu h#zmetler# nasıl değerlend#rd#kler#n# ve Beled#ye’den beklent#ler#n# 
ölçmen#n yanı sıra Ş#şl# halkının gerek mahalleler#nde gerek Ş#şl# genel#nde 
beled#ye h#zmetler# açısından yaşadığı sorunları tesp#t edeb#lmek amacıyla 
yapılmıştır.

Mahalle 
toplantılarından 

Belediyedeki
çalışma
toplantılarından

Müdürler, 
başkan yardımcıları ve 
Şişli Belediye Başkanı 

Sayın Muammer 
Keskin’in katılımıyla 

25 mahallede 
toplam 16 toplantı 

gerçekleştirildi. 
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DURUM 
ANALİZİ
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4– DURUM ANALİZİ

4.A. KURUMSAL TARİHÇE Ş#şl#, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan #k# boğaz köprüsünün Avrupa yakasındak# çı-
kış noktalarında konumlanan, İstanbul’un köklü b#r tar#he sah#p merkez# #lçe-
ler#nden b#r#d#r. 1954’te #lçe olan ve geçm#şten bugüne 25 mahalles# bulunan 
Ş#şl#, doğuda Beş#ktaş, kuzeyde Sarıyer, batıda Eyüp ve Kağıthane, güneyde 
Beyoğlu #le çevr#l#d#r.

Bölgede yerleş#m#n artmaya başladığı 19. yüzyılın #k#nc# yarısından #t#baren ba-
tılılaşma ve modernleşme süreçler#n#n s#mges# hal#ne gelen #lçe, her dönemde 
tar#h# ve kültürel zeng#nl#ğ#yle d#kkat# çekmeye devam etm#şt#r.

İlçen#n adının kaynağına da#r en yaygın görüşe göre, ş#ş yapımıyla uğraşan ve 
“Ş#şç#ler” d#ye anılan b#r a#len#n burada yaptırdığı “Ş#şç#ler#n Konağı”nın zaman-
la “Ş#şl#ler#n Konağı” olarak anılmaya başlanmasıyla #lçen#n adı “Ş#şl#” olarak 
bel#rg#nleşmeye başlamıştır. 

İlçen#n en esk# mahalles# olan “Tatavla”nın (Kurtuluş) 16. yüzyılda kuruldu-
ğu düşünülmekted#r. Özell#kle Kanun# I. Süleyman (1520–1566) dönem#ndek# 
den#z fet#hler# sırasında Ege ve Akden#z’dek# adalardan tutsak ed#len zanaat-
kârların #skân ed#ld#ğ# Tatavla ve c#varına zamanla İstanbul’a t#caret amacıyla 
gelen yabancılar da yerleşm#şt#r. 1800’lü yılların ortalarına kadar öneml# baş-
ka b#r yerleş#m#n bulunmadığı Ş#şl#’dek# gen#ş kırlık alanlarda ve bahçelerde 
sebzec#l#k ve meyvec#l#ğ#n yanı sıra ç#çekç#l#k de yapılmıştır. 

Ş#şl#’n#n tar#hsel evr#m#, doğal b#r uzantısı olarak gel#şt#ğ# Beyoğlu’ndan bağım-
sız düşünülemez. İlçen#n gel#ş#m d#nam#ğ#nde Beyoğlu’nu tamamlaması kadar, 
buraya 18. yüzyılda yapılan asker# kışlaların ve yarattıkları hareketl#l#ğ#n de 
rolü büyük olmuştur. 

1870’tek# büyük Beyoğlu yangınında evs#z kalan Levantenler#n ve gayr#müs-
l#mler#n Harb#ye çevres#nde #nşa ed#len kâg#r b#nalara taşınması, Ş#şl#’n#n ge-
l#ş#m#n#n en öneml# d#nam#kler#nden olmuştur. Osmanlı’nın son dönem#ndek# 
öneml# pol#t#k süreçler#n ve dönüşümler#n #lçeye b#re b#r yansıdığı görülmek-
ted#r. Pad#şah Abdülmec#t’#n (1839–1861) #lan ett#ğ# Tanz#mat Fermanı’nda 
yabancılara özel mülk ed#nme hakkının ver#lmes# ve bugün “Teşv#k#ye” adıyla 
anılan bölgede #skânın teşv#k ed#lmes#, özell#kle azınlıkların bölgede yerleş-

Şişli’nin en eski 
mahallesi olan 

Kurtuluş’ta (Tatavla) 
bayram yeri, 1870
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meler#n# hızlandırmıştır. İlçen#n gel#ş#m d#nam#ğ#nde b#r başka öneml# adım, 
Pad#şah Abdülmec#t’#n #mparatorluğun sınır bölgeler#nde yurtlarını kaybede-
rek İstanbul’a sığınan göçmenler# #skân etmek üzere, bugünkü Ş#şl#’n#n kuzey-
doğusundak# boş alanları tahs#s etmes#d#r. Bu yerleş#m bölges# de pad#şahın 
adına atıfla “Mec#d#yeköy” olarak adlandırılmıştır. 

Nüfusun artmasıyla çeş#tl# kamu b#nalarının yapılması da hızlanmış, 1862’de 
Mekteb-# Harb#ye, 1895’te Darülaceze, 1898’de Etfal Hastanes# g#b# kamusal 
n#tel#kl# b#nalar h#zmete g#rm#şt#r. Bomont# B#ra Fabr#kası 1900’ler#n başında 
kurulan ve semte karakter#n# veren öneml# #şletmelerden b#r#d#r. Matbaa-# Os-
man#ye’y# kuran Osman Bey de Harb#ye #le Ş#şl# arasında b#r araz# satın alarak 
bu araz#de b#r konak yaptırmıştır. Osmanbey semt#n#n adı bu konaktan gel#r.

Tanz#mat’la b#rl#kte, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğ#t#m-öğret#m ve sağlık 
alanlarındak# düzenlemeler hız kazanmıştır. Harb#ye, Maçka’dak# Mekteb-# 
Hayr#ye ve daha sonra okula dönüştürülecek olan Florance N#ght#ngale önem-
l# kurumlar olurken, Ş#şl#’de eğ#t#m-öğret#m ve sağlık kuruluşları asıl olarak 
azınlıklarca #nşa ed#lm#şt#r. Fransız Lape ve Pasteur Hastaneler#, Notre Dame 
de S#on ve Sa#nt M#chel Okulları, Ermen# Surp Lusavor#çyan, Mıh#taryan ve Nor 
Tıbrotz okulları, Surp Agop Hastanes#, Surp Vartanas K#l#ses#, Bulgar Hastane-
s# bu dönem#n öneml# kuruluşlarıdır. 

31 Mart İsyanı’nın bastırılması anısına yaptırılan ve İstanbul’dak# öneml# anıt-
lardan b#r# olan Ab#de-# Hürr#yet de Ş#şl#’n#n öneml# s#mgeler#nden b#r#d#r. Ş#şl# 
#lçes#n#n b#rçok mahalles#n#n adı kend# dönemler#nde öneml# görevlerde bu-
lunmuş, bu mücadeleye katılmış Mahmut Şevket Paşa, Hal#l Rıfat Paşa, İzzet 
Paşa g#b# paşaların adlarıyla anılmaktadır.

Ş#şl#’n#n gel#şmes#nde, ulaşım kadar elektr#k ve havagazı g#b# “modern hayat 
konforlarının” erkenden yayılmasının da rolü olmuştur. Yerleşmen#n Ş#şl#’ye 
doğru uzanması 1881’den #t#baren atlı tramvayın Taks#m’den Pangaltı’na ve 
b#raz daha #ler#ye, bugünkü Ş#şl#’n#n ortalarına doğru gelmes#yle hızlanmış, 
1913’te elektr#kl# tramvay #şlemeye başlamış, Ş#şl#, Beyoğlu’ndan sonra İstan-
bul’un elektr#k ve havagazı almaya başlayan #k#nc# semt# olmuştur. Böylece 
Ş#şl# “lüks ve modern hayat” özlem#n#n s#mges# hal#ne gelm#şt#r.

20. yüzyılın başlarında, Ş#şl#’n#n özell#kle Teşv#k#ye ve N#şantaşı semtler#, sa-
raya mensup k#ş#ler#n ve yönet#c#ler#n konaklarıyla donanmıştır. Bugün #lçeye 
tar#h# karakter#n# veren caddelerden Halaskargaz# Caddes# boyunca evler#n, 
konakların sıklaşması ve #lk apartmanların bel#rmes# de 1910-1920 dönem#n-
de gerçekleşm#şt#r.

İlçede Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhur#yet dönem#ne geç#ş# s#mgeleyen 
şüphes#z en öneml# olay, Mustafa Kemal’#n Samsun’a doğru yola çıkmadan 
önce, bugün Atatürk Müzes# olarak korunan b#nada kalmış olmasıdır. 

Harbiye semtine 
adını veren ve 

bugün askeri müze 
olarak faaliyet 

gösteren 
Mekteb-i Harbiye

[orta sıra] 
Şişli Etfal Hastanesi, 

1899; Fransız Lape 
(La Paix) Hastanesi; 
Notre Dame de Sion 

Fransız Lisesi. 
[en altta] 

Saint Michel 
Fransız Lisesi
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Bugün Ş#şl#’n#n b#rçok mahalles# 19 Mayıs, Cumhur#yet, İnönü, Hal#de Ed#p Adı-
var g#b# o dönem# hatırlatan #s#mlerle anılmaktadır. 

Ş#şl#’n#n gel#ş#m# Cumhur#yet dönem#n#n başlarında da kes#nt#s#z devam etm#ş-
t#r. Halaskargaz# Caddes#’ne paralel g#den Ab#de-# Hürr#yet Caddes#’n#n batı-
sında Bomont# B#ra Fabr#kası ve bahçes#n#n bulunduğu sırtlara doğru, semt#n 
1920’ler sonrasında hızla yapılaşan kes#mler# yer almaktadır. 

1930–1940 arasında başta Halaskargaz# olmak üzere semt#n ana caddeler#n#n 
#k# yanında, çoğu günümüze kadar gelen, dönem#n#n en lüks apartmanları b#-
t#ş#k n#zamda kurulmuş, böyle b#r apartman yerleşmes# Ab#de-# Hürr#yet Cad-
des#’n#n batısında kalan ve en ünlüler# Hanımefend# Sokağı, Per#han Sokağı, 
Sıracev#zler Caddes# olan sokaklarda da büyük b#r hızla gel#şm#şt#r. 1933 yılın-
da Cemal Reş#t Rey’#n besteled#ğ# ünlü Lüküs Hayat operet#, zeng#n ve modern 
yaşam özlem#n# d#le get#r#rken “Ş#şl#’de b#r apartıman; yoksa eğer hal#n yaman” 
d#zeler#yle dönem#n bu gel#şmes#n# belgeler.

Cumhur#yet dönem#nde tasarlanan Moltke Planı, Ş#şl#’ye Batı ölçüler#ne göre 
gel#şme doğrultusu veren #lk plan olmuştur. Fransa’dan gelen Agache, Lam-
bert, Prost ve Almanya’dan gelen Elgötz, Batı ölçüler#nde kente yen#l#k get#ren 
m#mar ve plancılardır. Bunlardan özell#kle Prost’un hazırladığı planlar İstan-
bul’a olduğu kadar Ş#şl#’ye de öneml# özell#kler kazandırmıştır. Prost planına 
uygun olarak geometr#k dokulu yollar, ağaçlandırılmış bulvarlarla b#t#ş#k dü-
zen yüksek yapılar ve Harb#ye, Osmanbey, N#şantaşı #le Maçka’dak# düzenle-
meler bu dönemde gerçekleşt#r#lm#şt#r.

1950’ler yoğun göçün yaşandığı b#r dönem olacak ve bu gel#şmeler de Ş#şl#’n#n 
değ#ş#m#ne damgasını vuracaktır. 1950’de Prost’un danışmanlığında toplanan 
İmar Müşav#rl#ğ# Heyet#’n#n hazırladığı sanay# planı, Kağıthane, Bomont# ve 

Şiişli Camii

Prömiyeri 1933’te 
gerçekleşen ve 1985’e 

kadar aralıklarla, 
o tarihten bu yana 

da kesintisiz olarak 
sahnelenen Lüküs 

Hayat operetinin afişi
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Dolapdere semtler#nde örgütlü sanay# alanları planlanarak yen# yerleş#m b#-
r#mler#n#n doğmasına neden olmuştur.

1950’lerden sonra göç olgusundan Ş#şl# de nas#b#n# almıştır. İlçen#n kuzey#nde 
Çağlayan ve Gültepe g#b# gecekondu semtler# bel#rm#ş, Kağıthane’n#n nüfusu 
da hızla artmaya başlamıştır. Bu sırada Beyoğlu #lçes#ne bağlı b#r bucak olarak 
yönet#len Ş#şl#, 1954’te 6324 sayılı yasa #le #lçe statüsü kazanmıştır.

1960’tan sonra yen# yerleş#m b#r#mler#, evler ve fabr#kalar #nşa ed#lm#şt#r. 
1960’larda emekl# subaylar ve gazetec#ler #ç#n yapılan s#telerle Esentepe ve 
Gayrettepe semtler# ortaya çıkmış, Mec#d#yeköy’dek# bahçel# evler#n yer#n# 
apartmanlar almaya başlamıştır. 1970’lere gel#nd#ğ#nde nüfus 100.000’# aş-
mış durumdadır. Y#ne bu dönem# tak#ben yen# alışver#ş merkezler#, mağazalar 
yapılmış, Halaskargaz#, Rumel# ve Val#konağı Caddeler# 1980’lerde İstanbul’un 
ve belk# de Türk#ye’n#n en gözde alışver#ş merkez# hal#ne gelm#ş, bu gel#ş#m 
daha sonra Mec#d#yeköy, Gayrettepe ve Esentepe’y# de #ç#ne almıştır. Büyük-
dere ve Yıldız Posta Caddeler# kenarında üzer#nde #kametgâh olarak kullanılan 
apartman da#reler#, g#derek #şyerler#ne dönüşmüştür.

Bu gel#şmeler Kağıthane ve çevres#ndek# gecekondu mahalleler#ne h#zmet gö-
türmey# güçleşt#r#nce, Ş#şl# #lçes#n#n mücav#r bölges# olan Kağıthane’de İstan-
bul Beled#yes#’nden ayrı olarak beled#ye teşk#latı oluşturulmuştur. Ş#şl# #lçes#n-
dek# gel#şmeler 1980’lerde de sürmüş, Ayazağa ve Kağıthane köy statüsünden 
çıkmıştır; 1987’de Kağıthane #lçes# kurularak, Ş#şl#’den ayrılmıştır. 1980’ler#n 
ortalarına gel#nd#ğ#nde yarım m#lyonu aşan Ş#şl# nüfusu, 1987’de Kağıthane’n#n 
#lçe yapılarak Ş#şl#’den ayrılmasıyla yarı yarıya düşmüştür.

1970’lerde oto tam#rhaneler#n#n Dolapdere’den kaldırılması amacıyla Çel#kte-
pe’n#n kuzey#nde b#r sanay# s#tes# kurulmuş, daha sonra aynı bölgen#n çevre-
s#nde Sanay# Mahalles# adlı yen# yerleşme oluşmuştur. 1990’lar ve 2000’lerde 
Büyükdere Caddes# üzer#ne yapılan yüksek katlı, rez#dans ve #şyer# amaçlı ola-
rak #nşa ed#len b#nalarla, Ş#şl# yen# b#r değ#ş#m sürec# #ç#ne g#rm#şt#r. 12 Kasım 
2012 tar#h#nde çıkartılan 6360 sayılı yasa #le Ş#şl#’n#n coğraf# büyüklüğünün 
üçte #k#s#n# oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleler# Ş#şl#’den alınarak 
Sarıyer #lçes#ne bağlanmıştır.

[üstte] 
Harbiye, 1958 

(Ara Güler)
[sağda] 

Halaskargazi Caddesi 
Gültekin Çizgen 

Arşivi 



28 XXXŞişli’nin hâlâ ayakta olan sembolik 
binalarından Maçka Palas, 1922 
yılında Vincenzo Caivano tarafından 
İtalyan asıllı mimar Guilio Mongeri’ye 
yaptırıldı. 20. yüzyıl başlarında 
İstanbul’da daire daire kiraya verilmek 
üzere apartman olarak yapılan ilk 
binalardan biriydi.

Maçka Palas’ı Şişli ve hatta İstanbul’un 
önemli binalarından biri yapan ise 
sakinleri ve konuklarıydı.

Türkiye edebiyatının önemli kadın 
yazarlarından Safiye Erol ve Kerime 
Nadir, Türkiye müziğinin tanınmış 
isimlerinden Refik ve Fahire Ersan, 
mimar Ali Esad Göksel, Berrin Gönül, 
Roni Marguiles, Türk futbolunun 
efsane isimlerinden Turgay Şeren, 
İsitklal Marşı’nın bestecisi Zeki Üngör, 
gökbilimci Abdülfeyyaz Tevfik ve 
Prens Reşit Benayat dört kapılı, dört 
asansörlü ve 64 daireli binanın ünlü 
kiracılarından bir kısmıydı. 

Ölümüne dek Maçka Palas’ta 
yaşayan şairi âzam Abdülhak Hamit 
Tarhan’ın her hafta düzenlediği 
edebiyat sohbetleri de binayı 
dönemin aydınlarının uğrak yerine 
dönüştürmüştü.

Bugün Park Hyatt Istanbul, Maçka 
Palas adıyla otel olarak hizmet veren 
bina, Şişli’nin ve İstanbul’un mimari 
miraslarından biri olarak yaşamına 
devam ediyor. 
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Ş#şl#’n#n günümüzde merkez# sayılab#lecek Ş#şl# Cam## 1949’da açılmıştır. Y#ne 
1949 yılında İsmet İnönü tarafından h#zmete açılan İstanbul Radyoev# de #lçe-
n#n s#mgeler#ndend#r. 1862’de kurulan Mekteb-# Harb#ye b#nasının b#r bölümü 
bugün Asker# Müze olarak kullanılmaktadır. Müzen#n yakınında 1981’de kuru-
lan ve Türk#ye’n#n en büyük orduev# olan Harb#ye Orduev# h#zmet vermekted#r. 

Özel s#nema ve t#yatro salonlarının yanında Lütfü Kırdar Kongre Salonu, Ce-
mal Reş#t Rey Konser Salonu, Açıkhava T#yatrosu, Şeh#r T#yatroları Harb#ye 
Sahnes#, Asker# Müze, İstanbul Tekn#k ve Yıldız Tekn#k Ün#vers#teler#n#n bazı 
b#r#mler# Ş#şl# İlçes#’n#n sınırları #ç#nde yer almaktadır.

Ş#şl# kuruluşundan #t#baren yabancıların ve azınlıkların rağbet ett#ğ# b#r semt 
olmuştur; Cumhur#yet’ten sonra bu yapı b#r ölçüde değ#şse de, halen İstan-
bul’un azınlıkların bell# ve g#derek azalan b#r oranda bulunduğu nad#r semtle-
r#ndend#r.

Atatürk’ün Samsun’a 
doğru yola çıkmadan 

önce kaldığı ve bugün 
Atatürk Müzesi olarak 

hizmet veren bina
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4.B. 2015–2019 DÖNEMİ 
STRATEJİK PLANININ 
DEĞERLENDİRMESİ

Ş#şl# Beled#yes#: 2015–2019 Kurumsal Yapı
Beş amaçla hazırlanan 2015–2019 Ş#şl# Stratej#k Planı faal#yetler#n#n ortalama 
gerçekleşme oranı %68 olarak hesaplanmıştır.

Faal#yetler#n gerçekleşme oranı düşük olmakla beraber her geçen yıl artmış-
tır. Faal#yetler#n gerçekleşmeme etkenler# arasında, personel#n mot#vasyon 
eks#kl#ğ#, faal#yetler#n sah#plen#lememes# ve bütçe yeters#zl#ğ# sayılab#l#r. 

2015–2019 Ş#şl# Stratej#k Planı sürdürüleb#l#r ve güçlü mal# yapı hedef# çer-
çeves#nde, “gel#r ve g#der bütçes# gerçekleşme oranlarının asgar# %90 düze-
y#nde gerçekleşt#r#lmes#” stratej#k hedef# açısından değerlend#r#ld#ğ#nde, 2015 
yılı har#ç, bütçe açığının g#derek arttığı görülmekted#r. Gel#r bütçeler#n#n düşük 
gerçekleşmes#, gel#rler#n toplanmasında aksamalar olduğunu göstermekted#r. 
G#derler#n beklenenden çok daha yüksek gerçekleşmes# #se bütçe d#s#pl#n#n-
den uzaklaşıldığının #şaret#d#r. 

Ş#şl# Beled#yes#, plan hedefler# bakımından dezavantajlı gruplara yönel#k 
çalışmalarda kayda değer başarılara #mza atmıştır. Roman, kadın, engell#, yaşlı, 
LGBTİ+ ve göçmen g#b# dezavantajlı gruplara ve yoksullara yönel#k çalışmaların 
sayısı ve n#tel#ğ# umut ver#c# olmuştur. Yaşlılara yönel#k çalışmaların mevcutta 
başarılı olduğu görülmekted#r. Sosyal destek h#zmetler#n#n etk#nleşt#r#lmes# 
hedef# kapsamında sunulan h#zmetler#n çeş#tl#l#ğ# ve n#tel#ğ#nde c#dd# mesafeler 
alındığı görülmekted#r. Ş#şl# Beled#yes#, Stratej#k Plan, faal#yet raporları 
ve performans programlarının oluşturulması bakımından kurumsallığa 
kavuşmuş görünmekted#r. Buna rağmen planlama, bütçeleme ve #zleme 
süreçler# arasında kopukluk tesp#t ed#lm#şt#r. Beled#ye başta AB fonları olmak 
üzere çeş#tl# fonlarla proje ve kaynak oluşturma konusunda yeterl# başarıyı 
gösterememekted#r. Bu konuda uzman eks#kl#ğ# kadar, #ç ve dış paydaşlar 
arasındak# koord#nasyon ve #şb#rl#ğ# eks#kl#kler# de bel#rley#c# olmaktadır.

Ş#şl# Beled#yes# 2015–2019 Stratej#k Planlama ve Uygulama
2020–2024 Ş#şl# Beled#yes# Stratej#k Planı hazırlanırken, 2019’da yayımlanan 
“Beled#yeler İç#n Stratej#k Planlama Rehber#”nde tanımlanan yöntem ve araç-
lar doğrultusunda Stratej#k Plan çalışmaları rev#ze ed#lm#şt#r. 2014’tek# Stra-
tej#k Plan’a göre hedef kartlarının sayısı sınırlı olduğundan, harcama b#r#mler#, 
faal#yetler#n# ve projeler#n# sınıflandırma aşamasında faal#yet alanlarını ve 
odaklarını yen#den tanımlamak durumunda kalmışlardır. Performans progra-
mından bağımsız olarak Stratej#k Plan bu yen# yöntem doğrultusunda hazır-
lanmıştır. Aynı zamanda rehber#n de öngördüğü g#b# Stratej#k Plan aşamasında 
katılım süreçler# ve yöntemler# seç#mlerden hemen sonra gel#şt#r#lerek eylem 
planı hal#ne get#r#lm#şt#r. Vatandaşın kend# mahalles#nde üst yönet#mle buluş-
ması, müdür ve başkan yardımcılarıyla doğrudan tekn#k anlamda görüşeb#l#-
yor olmaları ve bu çalışmalardan ayrıntılı b#r proje havuzu hazırlanması, va-
tandaş açısından öneml# b#r fark yaratmaktadır.

Bununla b#rl#kte, uzmanlık alanlarına göre kurumlarla ayrı ayrı görüşülerek 
f#k#r alışver#ş# amaçlı b#r tartışma zem#n# yaratılması, uzun vadel# kurumsal 
#şb#rl#kler#n#n gel#şmes#n#n #lk etabını oluşturmuştur. Faal#yet raporu başta 
olmak üzere, #zleme raporu hazırlık aşamasında paydaş anal#z# kapsamında 
kurumsal #şb#rl#ğ# başlatılan kurumlarla uzun vadel# b#r #let#ş#m ve katılım yön-
tem# öngörülmüştür. Vatandaşın katılımı ve kurumsal #şb#rl#ğ# çalışmalarının 
yoğunluğu b#r öncek# döneme göre gel#şt#r#lm#şt#r.

Stratej#k Plan’ın yazım aşamasından önce farklı proje havuzlarından alınan 
çalışma programları ara toplantılarla b#lg#lend#rme amaçlı Stratej# Gel#şt#rme 
Kurulu’na sunularak, hedef kartlarının altyapısı oluşturulmuştur. 2015–2019 

DURUM ANALİZİ
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4.C. MEVZUAT ANALİZİ

dönem#ne göre daha sınırlı mal# olanaklara sah#p olunması sebeb#yle, çalış-
ma programları büyük ölçüde rev#ze ed#lerek daha entegre hale get#r#lm#ş ve 
harcama b#r#m# yönet#c#ler#yle yapılab#l#rl#ğ# gerçekç# kr#terler çerçeves#nde 
sorgulanmıştır.

5393, 5216, 5747 ve 6360 Sayılı Kanunlar, beled#yeler#n kurumsal yapısını, 
görev, sorumluluk ve yetk#ler#n#, çalışma usuller#n# bel#rleyen temel yasal me-
t#nlerd#r. Bununla b#rl#kte, beled#yeler#n d#ğer mevzuatlarda sözü geçen görev 
ve yetk#ler# de bulunmaktadır. Bu mevzuatı kanunlar, bu kanunlara bağlı olarak 
çıkartılan yönetmel#kler ve beled#yeler#n kend# da#re ve müdürlükler#n#n #şle-
y#ş#n# düzenleyen beled#ye mecl#sler#nce onaylanan usul ve esaslara yönel#k 
yönetmel#kler oluşturmaktadır. Mevzuat, beled#yeler#n yetk# ve sorumlulukları 
6 temel alanda toplanarak ve en temel kanunlar göz önünde bulundurularak 
#zleyen sayfalardak# tablolarda göster#lm#şt#r. Burada sadece mevzuattan kay-
naklanan tesp#tlere ve #ht#yaçlara odaklanılmıştır. Beled#yeler#n #şley#ş#ndek# 
personel yeters#zl#ğ# ve yönet#m kapas#tes# g#b# problemler, mevzuat anal#z#n#n 
dışındadır. Burada bel#rt#len ve tartışılan mevzuatın dışında da doğrudan ya 
da dolaylı olarak beled#yeler#n yapmış olduğu h#zmetler# düzenleyen mevzuat 
bulunmaktadır. Mevzuat anal#z#nde merkez# yönet#m#n yerel düzeyde etk#s#n#n 
hâlâ öneml# olduğu ve özell#kle #lçe beled#yeler#n#n alanını kısıtladığı açıkça 
görülmekted#r.

İETT Blokları 
Okmeydanı, 1962

Gültekin Çizgen 
Arşivi
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YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

MALİ YÖNETİM ALANIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

5018 Sayılı Kamu Mal" Yönet"m" ve 
Kontrol Kanunu

• Beled#yeler#n öz gel#rler#n#n yeters#zl#ğ# 
ve bu nedenle Beled#yeler#n mal# 
açılardan merkez# yönet#me bağlı 
olması

• Beled#yen#n öz gel#rler#n#n toplam 
gel#rler# #ç#ndek# payının artırılmasına 
dönük yen# düzenlemeler#n yapılması

5779 Sayılı İl Özel İdareler"ne ve 
Beled"yelere Genel Bütçe Gel"rler"n 
Pay Ver"lmes" Hakkında Kanun

• Beled#yeler#n bazı öz gel#rler#n# 
oluşturan verg# ve harçların 
güncell#ğ#n# y#t#rmes#

• Beled#ye Gel#rler# Kanunu’nun gözden 
geç#r#lerek, verg# ve harçların beyan, 
ödeme ve tahs#latlarının günümüz 
koşullarına uygun hale get#r#lmes#

2464 Sayılı Beled"ye Gel"rler" Kanunu • Beled#yeler#n, verg# ve harç tar#feler#n# 
kanunun bel#rtt#ğ# alt ve üst sınırlar 
#ç#nde kend#s#n#n bel#rleyememes#

 

1319 Sayılı Emlak Verg"s" Kanunu • Verg# ve harçların alt ve üst sınırlarının 
maktu olarak bel#rlenmes#

 

213 Sayılı Verg" Usul Kanunu    

YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

İNSAN KAYNAKLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Beled#yeler#n #ht#yaçları tesp#t 
ed#lmeden beled#yeler adına norm 
kadroların bel#rlenmes#

• Norm kadroların her b#r yerel 
yönet#m#n #ht#yaçlarını karşılayacak 
şek#lde yerel düzeyden bel#rlenmes#ne 
dönük düzenlemeler#n yapılması

4857 Sayılı İş Kanunu • Beled#yeler#n boş kadrolarını 
kullanab#lmeler# #ç#n merkez# #dare 
onayının gerekl#l#ğ# ve bu süreçler#n 
uzayarak beled#yeler üzer#nde vesayet 
yetk#s#n#n kullanılmasına dönüşmes#

• Personel #st#hdamında patronaj 
#l#şk#ler#n#n önüne geçecek et#k 
kuralların düzenlenmes#

6331 İş Sağlığı ve Güvenl"ğ" Kanunu • Görev ve #ş tanımları, görev gerekler# 
g#b# çalışmalar yapılmadan sadece 
kadro sayılarının bel#rlenmes#

 

  • Norm kadroların genel olarak boş 
kalması ve beled#yeler#n, personel alımı 
konusundak# sınırlamaları aşmak #ç#n 
h#zmet yoluyla p#yasadan alım yapması 
ve beled#ye ş#rketler# üzer#nden 
#st#hdamın artırılması
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YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

SOSYAL POLİTİKA ALANIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

5797 Sayılı Sosyal S"gortalar ve 
Genel Sağlık S"gortası Kanunu

• Mal# kaynakların yeters#zl#ğ# neden#yle 
sosyal pol#t#kaların bağışlar aracılığıyla 
yürütülmeye çalışılması

• Beled#yelere yapılan bağışların 
şeffaflaşmasının önünü açacak yasal 
düzenlemeler#n yapılması

5378 Sayılı Engell"ler Kanunu • Sosyal pol#t#kaların hak merkezl# b#r 
anlayış yer#ne düzens#z ve patronaj 
#l#şk#ler#ne alan açacak şek#lde 
yürütülmes#

• Sosyal pol#t#ka faal#yetler#n#n hak 
temell# b#r şek#lde ve Beled#ye 
Kanunu’nun 13.maddes#ndek# 
hemşehr#l#k tanımı çerçeves#nde 
yen#den organ#ze ed#lmes#

5395 Çocuk Koruma Kanunu • Çocuk Mahkemeler# tarafından 
gönder#len tedb#r dosyalarına meslek 
elemanlarınca danışmanlık h#zmet# 
ver#lmes#

• Alandak# meslek elemanlarının çocuğa 
yönel#k her tür #hmal, #st#smar vb. 
durumların tesp#t#nde çocuğun yüksek 
yararına yönel#k sosyal çalışmalar 
yapması

 

2828 Sosyal H"zmetler ve 
Çocuk Es"rgeme Kurumu Kanunu

• K#ş# ve a#leler#n kend# bünye ve çevre 
şartlarından doğan veya kontroller# 
dışında oluşan madd#, manev# ve 
sosyal yoksunluklarının g#der#lmes#ne 
ve #ht#yaçlarının karşılanmasına, 
sosyal sorunlarının önlenmes# ve 
çözümlenmes#ne yardımcı olunmasını 
ve hayat standartlarının #y#leşt#r#lmes# 
ve yükselt#lmes#n# amaçlayan s#steml# 
ve programlı h#zmetler# bütüncül b#r 
anlayışla sunulması

 

4109 Asker A"leler"nden Muhtaç 
Olanlara Yardım Hakkında Kanun

•  Askerl#k görev# yapan ve 
ekonom#k güçlük yaşayan a#leler#n 
desteklenmes# 

 

6284 Sayılı A"len"n Korunması ve 
Kadına Karşı Ş"ddet"n Önlenmes"ne 
Da"r Kanun

• Kadınların, çocukların, a#le b#reyler#n#n 
ve tek taraflı ısrarlı tak#p mağduru 
olan k#ş#ler#n korunması ve bu k#ş#lere 
yönel#k ş#ddet#n önlenmes# amacıyla 
çalışmalar yapılması
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YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

İMAR VE ÇEVRE ALANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

2872 Sayılı Çevre Kanunu • Çevre ve Şeh#rc#l#k Bakanlığı, TOKİ, 
Özelleşt#rme İdares# Başkanlığı, 
M#ll# Eğ#t#m Bakanlığı, Kültür ve 
Tur#zm Bakanlığı g#b# merkez# #dare 
kurumlarının planlama yetk#ler#n#n 
olması

• Planlama faal#yetler#n#n esas olarak 
yerel düzeydek# aktörler#n katılımıyla 
gerçekleşt#r#lmes# ve merkez# 
#dare planlarındak# bütüncüllüğü 
aksatan noktasal müdahaleler#n 
engellenmes#ne dönük yasaların 
çıkartılması

3194 Sayılı İmar Kanunu • Merkez# #daren#n doğrudan nokta atışı 
şekl#nde planlama yapması ve bu 
durumun planlamada bütünsell#k/
bütüncüllük #lkeler#yle bağdaşmaması

• Farklı ölçeklerdek# planlamalar 
arasında koord#nasyonu sağlayacak 
mekan#zmaların oluşturulması

4708 Sayılı Yapı Denet"m" Kanunu • Planlama süreçler#nde merkez# 
#daren#n artan müdahales# sonucu 
planlama süreçler#n#n katılımcı ve 
şeffaf b#r şek#lde yürütülememes#

 

5366 Sayılı Yıpranan Tar"h" ve Kültürel 
Taşınmaz Varlıkların Yen"lenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun

• İl üstü, #l ve #lçe düzey#ndek# 
planlama aşamalarında yaşanan 
koord#nasyonsuzluk

 

6306 Sayılı Afet R"sk" Altındak" 
Alanların Dönüştürülmes" Hakkında 
Kanun

• Farklı kurumlar tarafından hazırlanan 
planların kapsadığı zaman aralığının 
farklılaşması

 

634 Sayılı Kat Mülk"yet" Kanunu    

775 Sayılı Gecekondu Kanunu    

2863 Sayılı Kültür ve Tab"at Varlıkları 
Kanunu
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YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

KENTSEL HAYATIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu • İşyerler#n#n denet#m#nde Tarım 
ve Orman Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı’nın yetk#ler#n#n g#derek 
artması ve bu nedenle bakanlık ve #lçe 
beled#yeler# arasında uyumsuzlukların 
yaşanması

• İşyerler#n#n denet#m# #ç#n bakanlıklar 
ve beled#yeler arasında koord#nasyonu 
sağlayacak mekan#zmaların 
oluşturulması

3572 Sayılı İşyer" Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına Da"r Kanun Hükmünde 
Kararnamen"n Değ"şt"r"lerek Kabul 
Ed"lmes"ne Da"r Kanun

5179 Sayılı Gıdaların Üret"m, 
Tüket"m ve Denetlenmes"ne Da"r 
Kanun Hükmünde Kararnamen"n 
Değ"şt"r"lerek Kabulü Hakkında Kanun

5996 Sayılı Veter"ner H"zmetler", B"tk" 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu • İşyerler#n#n denet#m#nde Tarım 
ve Orman Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı’nın yetk#ler#n#n g#derek 
artması ve bu nedenle bakanlık ve #lçe 
beled#yeler# arasında uyumsuzlukların 
yaşanması

• İşyerler#n#n denet#m# #ç#n bakanlıklar 
ve beled#yeler arasında koord#nasyonu 
sağlayacak mekan#zmaların 
oluşturulması

YASAL YÜKÜMLÜLÜK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

SATIN ALMA, İHALELER VE KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu • Kamu #haleler#yle #lg#l# yasalarda ve 
yönetmel#klerde #hale türler#, #halelere 
katılım kr#terler#, yasaların kapsamı 
ve #st#snaları g#b# öneml# maddelerde 
sürekl# değ#ş#kl#kler#n yapılması

• Kamu İhale ve Devlet İhale Kanunları 
başta olmak üzere AB ve Dünya 
T#caret Örgütü’nün kr#terler#ne göre 
#hale yasalarının yen#den düzenlemes#

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler" 
Kanunu

• İhalelerde rekabet#n sağlanamaması • Beled#ye ş#rketler#n#n #şley#ş#, #hale 
süreçler#ne katılımı g#b# konuları #çeren 
yen# b#r yasal çerçeven#n düzenlenmes# 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu • Beled#ye ş#rketler#n#n beled#ye 
#haleler#ne katılab#l#yor olmalarının 
#hale süreçler#nde rekabet# ve şeffaflığı 
engellemes#

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu    

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu • Kamu #haleler#yle #lg#l# yasalarda ve 
yönetmel#klerde #hale türler#, #halelere 
katılım kr#terler#, yasaların kapsamı ve 
#st#snaları g#b# öneml# maddeler#nde 
sürekl# değ#ş#kl#kler#n yapılması

• Kamu İhale ve Devlet İhale Kanunları 
başta olmak üzere AB ve Dünya 
T#caret Örgütü’nün kr#terler#ne göre 
#hale yasalarının yen#den düzenlemes#
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4.D. ÜST POLİTİKA 
BELGELERİ ANALİZİ

Kalkınma Planı ve ona uygun olarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Prog-
ramı #le Orta Vadel# Program, bölge düzey#nde kalkınma ajansları tarafından 
hazırlanan Bölge Planı ve İl Çevre Düzen# Planı ve B#rleşm#ş M#lletler’#n 2030 
Sürdürüleb#l#r Kalkınma Amaçları, Üst Pol#t#ka Belgeler# olarak değerlend#r#-
leb#l#r. Üst Pol#t#ka Belgeler#, doğrudan genel olarak yerel yönet#mlere, özel 
olarak da beled#yelere atıflar, beled#yelere atıf olmasa da beled#yen#n mevcut 
#şlevler#yle katkı vereb#leceğ# roller göz önünde tutularak anal#z ed#lmeye ça-
lışılmıştır. Ayrıca, Ş#şl# #lçes#n# #lg#lend#receğ# düşünüldüğü #ç#n özell#kle Kal-
kınma Planı’nda ve ona bağlı hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 
Orta Vadel# Programlarında yer alan İstanbul’la #lg#l# planlar da anal#ze dah#l 
ed#lm#şt#r. Bölge Planı ve İl Çevre Düzen# Planı #se Ş#şl# ve Ş#şl#’n#n bölges#nde 
yer alan ve #lçe genel#ndek# gel#şmeler# de etk#leyeb#lecek Kağıthane, Beş#ktaş, 
Eyüp ve Sarıyer #lçeler#ne dönük planlar da göz önünde tutularak değerlen-
d#r#lm#şt#r. B#l#nd#ğ# üzere, 11. Kalkınma Programı gec#kmel# b#r şek#lde kabul 
ed#lm#şt#r. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadel# Program, 
10. Kalkınma Planı’na uygun b#r şek#lde hazırlanmıştır. Bu nedenle 10. Kalkın-
ma Planı da Üst Pol#t#ka Belges# olarak ayrıntılı b#r şek#lde #ncelenm#şt#r.

Kalkınma Planı ve ona bağlı olarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Prog-
ramı ve Orta Vadel# Program’da, yerel yönet#mlere ve beled#yelere özell#kle 
n#tel#kl# #nsan gücüne #l#şk#n öneml# sorumluluklar düşmekted#r. Bu bağlamda 
beled#yeler başta sağlık, sosyal h#zmet, sosyal yardım alanları olmak üzere 
yaşlılar, engell#ler, çocuklar ve gençlere dönük etk#n programlar yürütmekle 
yükümlüdür. 11. Kalkınma Planı’nda pol#t#kaların a#le merkezl# olmasına vur-
gu öneml# ölçüde artmıştır. Bu durum a#le dışında yaşayan b#reyler #ç#n deza-
vantaj oluştururken, kamusal alanın muhafazakâr b#r bakış açısıyla örgütlen-
mes#ne de neden olab#l#r. Kalkınma planlarına göre beled#yeler, faal#yetler#n# 
yürütürken sürdürüleb#l#r b#r çevre ve kültürel m#rasa saygı #lkeler# çerçeve-
s#nde kentsel dönüşüm, atık yönet#m# g#b# kentsel alana dönük pol#t#kalarını 
bel#rlemel#d#r. 11. Kalkınma Planı pol#t#ka yapım süreçler#nde halkın süreçlere 
katılımının akt#f b#r şek#lde sağlanmasının altını ç#zm#şt#r. Dolayısıyla, beled#ye-
ler #y# yönet#ş#m #lkeler# çerçeves#nde yetk# ve sorumluluklarını yer#ne get#rme-
l#d#r. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Bölge Planı’nın hedefler# 
Kalkınma Planı’yla uyumlu gözükmekted#r. Bununla b#rl#kte, Bölge Planı’nda 
sosyal pol#t#ka alanında kapsayıcı, hak merkezl# ve eş#tl#kç# b#r anlayış daha ön 
plandadır. Engell#ler#n, yaşlıların toplumsal hayata katılmaları ve toplumsal 
c#ns#yete duyarlı pol#t#kaların yürütülmes#n#n önem# ulusal programlara göre 
daha fazla vurgulanmıştır. Ne var k#, ne ulusal ne de bölgesel planlarda özel-
l#kle Sur#ye #ç savaşından sonra öneml# b#r mesele olan ve Ş#şl#’y# de büyük 
ölçüde etk#leyen göçmen meseles#yle #lg#l# b#r pol#t#ka ya da pol#t#ka öner#ler# 
bulunmamaktadır.

Gerek 11. gerek 10. Kalkınma Planı, İstanbul’a dönük büyük altyapı ve ulaşım 
projeler#nden, İstanbul’un sağlık tur#zm# açısından önem#nden ve uluslararası 
kuruluşların merkezler#n#n İstanbul’a taşınmasından bahsetm#şt#r. Bu durum-
lar, Ş#şl# Stratej#k Planı hazırlanırken d#kkate alınmıştır. 

İl Çevre Düzen# Planı’nda #se Ş#şl#, ün#vers#te alanı, kültür odaklı tur#zm alanı, 
eğ#t#m, b#l#ş#m ve teknoloj# gel#şt#rme alanı, ulusal ve uluslararası spor ala-
nı olarak kurgulanmış, öneml# metro hatlarının geç#ş bölges#nde yer almıştır. 
Komşu #lçe Kağıthane’n#n sanay# bölges# olmaktan çıkarılarak t#caret ve h#z-
met alanına dönüşmes#, Ş#şl#’y# de etk#leyecek öneml# b#r gel#şmed#r.

Türk#ye’n#n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Ş#şl# Beled#yes# Stratej#k 
Planı hazırlanırken d#kkate alınmış ve sözleşmeler#n hayata geç#r#lmes# konu-
sunda yerel yönet#mlere düşen sorumluluklar üzer#nde durulmuştur.
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İnsan Hakları Evrensel B#ld#rges#’nde bel#rt#ld#ğ# üzere, bütün #nsanlar özgür, 
onur ve haklar bakımından eş#t doğar. Yerel yönet#mler#n de çalışmalarını bu 
temel değerler üzer#nden sürdürmes#, #nsan haklarına saygılı kent çalışmala-
rını sürdürmes# gerekmekted#r.

Ş#şl# Beled#yes#, Çocuk Hakları Sözleşmes#’nde yer alan dört temel #lke olan 
ayrımcılık yapmama, çocuğun üstün yararı, çocuğun varlığını ve gel#ş#m#n# sür-
dürmes#n# sağlama ve katılım haklarını gözeten h#zmetler#n planlanması ve 
#şb#rl#kler#n#n yürütülmes# sorumluluğunu da kabul eder.

Kadına Yönel#k Ş#ddet ve Ev İç# Ş#ddet#n Önlenmes# ve Bunlarla Mücadeleye 
Da#r Avrupa Konsey# Sözleşmes# (İstanbul Sözleşmes#) #se b#yoloj#k veya huku-
k#, a#lev# bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev #ç# ş#ddet#n ve kadınlara yönel#k 
her türlü ş#ddet#n önlenmes# ve bunlarla mücadeleye #l#şk#n standartlar ön-
görmekte, kadınlara yönel#k ayrımcılığı da yasaklamaktadır. Sözleşme, “top-
lumsal c#ns#yete dayalı” ayrımcılık ve ş#ddet# temel alır ve toplumsal c#ns#yet# 
tanımlayan #lk uluslararası belged#r. Sözleşme tarafları, özell#kle de mağdur-
ların haklarını korumaya yönel#k tedb#rler#n, c#ns#yet, toplumsal c#ns#yet, ırk, 
renk, d#l, d#n, s#yas# veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, b#r ulusal 
azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, c#nsel yönel#m, toplumsal c#ns#yet k#m-
l#ğ#, sağlık durumu, engell#l#k, meden# hal, göçmen veya mültec# statüsü veya 
başka b#r statü g#b#, herhang# b#r temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın 
uygulanmasını tem#n etmekted#r. Bu anlamda yerel yönet#mler#n, toplumsal 
c#ns#yet eş#tl#ğ#n#n sağlanması ve kadına yönel#k ş#ddet#n son bulmasında her 
türlü faal#yet#n yerelde hayata geç#r#lmes# #ç#n çalışma sorumluluğu bulun-
maktadır.

Üst Pol#t#ka Belgeler#n#n ayrıntılı b#r anal#z# #zleyen sayfalardak# tablolarda  
görüleb#l#r.

Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler, 
Şişli Belediyesi Stratejik 

Planı hazırlanırken 
dikkate alınmış ve 

sözleşmelerin hayata 
geçirilmesi konusunda 

yerel yönetimlere düşen 
sorumluluklar üzerinde 

durulmuştur.

İTÜ Taşkışla Yerleşkesi
1846 ve 1852 arasında, 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 
(Askeri Tıbbiye) için 

hastane olarak yapıldı. 
Kırım Savaşı sonrasında 

uzun süre boş kaldığı için 
harap olan yapı 1860’ta 
onarıldıktan sonra kışla 

olarak kullanılmaya 
başladı. Cumhuriyet’ten 
sonra Maarif Vekâleti’ne 

verildi; 1943–50 arasında 
büyük bir onarımdan 

geçirilip yeniden 
düzenlenen yapıya İTÜ 

Rektörlüğü ile Mimarlık 
ve İnşaat fakülteleri 
yerleştirildi (1950).
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On Birinci Kalkınma Planı 
(2019–2023)

2.3. Nitelikli İnsan, Güçlü 
Toplum, 571, 579, 581, 582, 
594, 597, 598, 600, 606, 
607, 608, 619, 625, 626, 627, 
631, 646, 655, 656, 657, 658 
numaralı politika ve tedbirler
 
2.4. Yaşanabilir Şehirler, 
Sürdürülebilir Çevre, 674, 
675, 690, 692, 693, 694, 
695, 699 numaralı politika ve 
tedbirler
 
2.5. Hukuk Devleti, 
Demokratikleşme ve İyi 
Yönetişim, 782, 783, 784, 
785, 787 numaralı politika ve 
tedbirler

• Yerel yönet#mler#n, bölgeler#ndek# #ş ve #şgücü 
potans#yeller#n# d#kkate alarak gençler#n #st#hdamını 
artırmaya yönel#k uygulamaları desteklemes#

• Sağlıklı yaşam tarzının teşv#k ed#lmes#
• Bağımlılıkla mücadele
• Evde sağlık ve bakım h#zmetler#
• A#le ve #ş yaşamının uyumlaştırılmasına dönük pol#t#kalar
• A#le #ç# ş#ddet#n önlenmes#
• A#le dostu mekânların yaygınlaşması
• Kadınların, sosyal, ekonom#k ve kültürel hayata ve karar 

alma mekan#zmalarına katılımı
• Erken dönem çocuk bakım, eğ#t#m ve gel#ş#m#ne yönel#k 

h#zmetler#n sunumu ve er#şeb#l#rl#ğ#n#n artırılması
• Çocukların f#z#ksel, sosyal ve z#h#nsel gel#ş#m#n#n 

desteklenmes#
• Yoksulluğun nes#ller arası aktarımının azaltılması
• Gençler# okul-sınav-#ş bulma döngüsünden çıkartan, 

kültürel-b#l#msel ve sport#f faal#yetler#n özend#r#lmes#
• Sosyal yardım ve #st#hdam bağlantısının güçlend#r#lmes#
• Sosyal yardım ve sosyal h#zmet arasındak# bağlantının 

güçlenmes#
• Sosyal yardım programlarının etk#nl#ğ#n#n artırılması
• Farklı kültürel etk#nl#klere #mkân veren esnek mekânların 

oluşturulması
• Her yaştan vatandaşın spor faal#yetler#ne katılımının 

sağlanması
• Uzun sürel# bakıma #ht#yaç duyan yaşlılar #ç#n h#zmet#n 

yaygınlaştırılması ve çeş#tlend#r#lmes#, sağlık h#zmetler# 
sunumunun etk#nleşt#r#lmes#

• Yaşlıların kend#ler#n# yalnız h#ssetmemeler#n#n sağlanması
• Planlamada, afet r#sk#, #kl#m değ#ş#kl#ğ#, coğraf# özell#kler ve 

tar#h# değerler#n göz önünde bulundurulması
• Kamusal alanların er#ş#m ve güven#l#rl#ğ#n#n dezavantajlı 

grupları da düşünerek uygulanması
• Kentsel dönüşümün, yatay m#mar# ve katılımcı b#r anlayışla 

yürütülmes#
• Katı atık yönet#m#
• Vatandaşların ve #lg#l# tüm tarafların pol#t#ka yapım 

sürec#ne akt#f katılımı
• Ekonom#k ve sosyal pol#t#kaların katılımcı b#r anlayışla ele 

alınması
• Kamu kaynaklarının tahs#s ve kullanımının anlaşılır, tak#p 

ed#leb#l#r, karşılaştırılab#l#r şek#lde kamuoyunun er#ş#m#ne 
açık olması

• Yolsuzlukla mücadele
• Devlet-vatandaş #l#şk#ler#n# güçlend#recek yen# 

mekan#zmalar oluşturulması

İstanbul’u doğrudan "lg"lend"ren konular: 
• B#rleşm#ş M#lletler alt b#r#mler# dah#l b#rçok uluslararası 

kuruluşun İstanbul’a yerleşt#r#lmes#ne devam ed#lmes#
• Küresel f#nans merkez# öngörüsünü destekleyecek şek#lde 

güçlü b#r f#nansal sektörün oluşturulması
• İstanbul’da f#nans ve teknoloj# üssü kurulması, 

kent#n bölgesel ve küresel g#r#ş#mc#l#k merkez# hal#ne 
dönüştürülmes#, ayrıca İstanbul G#r#ş#mc#l#k Programı’nın 
başlatılması
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devam)  

 
 
 
 
 
 

• İstanbul bölges#n#n uluslararası b#r hava kargo, bakım-
onarım ve aktarma merkez# olmasının sağlanması, 
e-t#caret#n güçlend#r#lmes# ve İstanbul Haval#manı c#varında 
depo s#stem#n#n kurulması

• Otomot#v üzer#ne İstanbul’da endüstr# meslek l#seler#n#n 
açılması

• İstanbul’a kurvaz#yer l#man yapılması
• Fay hatları göz önünde bulundurularak kentsel dönüşümün 

hızlandırılması ve yen# #mara açılacak bölgeler#n tesp#t 
ed#lmes#, afet r#sk öncel#klend#rme çalışmaları, kr#t#k 
altyapı tes#sler#n#n depreme dayanıklı hale get#r#lmes#, 
afet ve ac#l durumlarda kullanılacak sosyal donatıların 
tanımlanması

• İstanbul’dak# kültür ve tab#at varlıklarının depreme 
dayanıklı hale get#r#lmes#

Onuncu Kalkınma Planı 
(2014–2018)

2.1 Nitelikli İnsan, Güçlü 
Toplum, 250, 251, 253, 255, 
256, 257, 265, 266, 268, 269, 
282, 284, 298, 305, 338, 339, 
341, 404 numaralı politika 
paragrafları
 
2.3 Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre, 945, 
948, 949, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 982, 984, 1033, 
1034, 1036, 1038, 1065, 1069 
numaralı politika paragrafları

• Sosyal yardım ve h#zmetler#n a#le temell# sunulması
• Kadınların karar alma mekan#zmalarında daha fazla yer 

alması, kadın #st#hdamının artırılması, eğ#t#m ve becer# 
düzeyler#n#n yükselt#lmes#

• A#le ve #ş yaşamının uyumlaştırılmasına yönel#k kreş ve 
çocuk bakım h#zmetler#n#n yaygınlaştırılması

• Kadına yönel#k ş#ddet#n ortadan kaldırılması
• Toplumsal c#ns#yete duyarlı bütçeleme
• Çocukların ve gençler#n sosyal hayatta ve karar alma 

mekan#zmalarında daha etk#n rol oynaması
• Gençler#n ş#ddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmes#n#n 

önlenmes#
• Engell#lere yönel#k eğ#t#m, #st#hdam ve bakım h#zmetler#n#n 

etk#nl#ğ#n#n ve denet#m#n#n artırılması
• Kültür değerler#m#z ve geleneksel sanatlarımızın 

yaşatılmasına yönel#k destekler
• Tar#h# kent bölgeler#n#n b#r bütün olarak korunması ve 

kültür-sanat hayatının merkez# hal#ne gelmeler#
• Vatandaşların f#z#ksel hareketl#l#ğ#n# teşv#k edecek 

programların gel#şt#r#lmes#, kamuya a#t spor tes#sler#n#n 
vatandaşların kullanımına açık olması

• E-devlet uygulama ve h#zmetler#n#n gel#şt#r#lmes#
• Yaşlılar, engell#ler ve çocuklar öncel#kl# olmak üzere 

toplumun farklı kes#mler#n#n #ht#yaçlarını gözeten 
mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamaları

• Özell#kle yapılaşmamış alanlarda #mar haklarının transfer# 
g#b# yen#l#kç# araçların beled#yeler tarafından kullanılması

• Kentsel dönüşümün, farklı gel#r gruplarının yaşam 
alanlarını kaynaştıran, #şyer#-konut mesafes#n# azaltan, 
şehr#n kültürel b#r#k#m#yle uyumlu, dar gel#rl#ler#n konut 
#ht#yacını gözeten pol#t#kalar olması

• Kentsel dönüşüm projeler#n#n f#nansmanında kamu 
harcamalarını asgar# düzeye #nd#ren modeller#n 
kullanılması

• Katı atık yönet#mler#n#n etk#nleşt#r#lmes#
• Sürdürüleb#l#r şeh#rlere uygun olarak şeh#rlerde atık 

ve em#syon azaltma, gürültü ve görüntü k#rl#l#ğ#n#n 
engellenmes#, çevre dostu malzeme kullanılması

• Kamu alımlarında çevre dostu ürünler#n terc#h ed#lmes#
• Tüket#m alışkanlıklarının sürdürüleb#l#rl#ğ#n#n 

desteklenmes# ve çevre b#l#nc#n#n artırılmasına dönük 
uygulamaların yaygınlaştırılması
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• İmar planlama süreçler#nde afet r#skler#n#n d#kkate 
alınması

• B#na ve altyapı tes#sler#n#n afetlere daha dayanıklı olarak 
#nşa ed#lmes#n#n sağlanması

İstanbul’u doğrudan "lg"lend"ren bölümler:
• BM alt b#r#mler# dah#l b#rçok uluslararası kuruluşun 
İstanbul’a yerleşt#rmes#ne devam ed#lmes#

• İstanbul’un küresel f#nans merkez# hal#ne get#r#lmes#
• İstanbul Haval#manı’nın #lk etabının tamamlanması ve 
İstanbul’un öneml# b#r merkez olarak ortaya çıkması

• İstanbul’da Üsküdar-Ümran#ye, Otogar-Bağcılar, Aksaray-
Yen#kapı, Bakırköy-Beyl#kdüzü, Ş#şhane-Yen#kapı, Kartal-
Kaynarca, Kabataş-Mahmutbey, Bakırköy-K#razlı Metro 
hatlarının açılması

• Sağlık tur#zm#

Orta Vadeli Program 
(2018–2020)

II. Bölüm: B#lg# ve İlet#ş#m 
Teknoloj#ler#
IV. Bölüm: İş ve Yatırım 
Ortamının İy#leşt#r#lmes#
V. Bölüm: Kamu Kurumsal 
Kal#te ve H#zmet Sunumunun 
Güçlend#r#lmes#

• Akıllı ulaşım s#stemler#, b#na, kent, enerj# altyapılarına 
geç#ş#n hızlandırılması

• İmar planlarında farklı sektörler #ç#n uygun büyüklükte 
yatırım yerler#n#n tahs#s ed#lmes#

• Büyüme ve #st#hdamı destekleyecek kurumsal yapının 
oluşturulması

İstanbul’u doğrudan "lg"lend"ren konular
• İstanbul’un küresel f#nans merkez# hal#ne get#r#lmes#
• Sağlık tur#zm#
• İşyer# açma ve çalışma ruhsatı alma süreçler#nde merkez# 

ve yerel yönet#mler arasında ve büyükşeh#r ve #lçe 
beled#yeler# arasındak# uygulama farklılıklarının azaltılması

• İhracata yönel#k ulaşım s#stemler#n#n entegrasyonu

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı

2.2.1 Nitelikli İnsan, Güçlü 
Toplum
2.2.3 Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre

• Erken çocukluk eğ#t#m#n ve bakımının yaygınlaştırılması
• Ac#l sağlık h#zmet sunumu kapsam ve kapas#tes#n#n 

gel#şt#r#lmes# ve doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda 
hızlı ve etk#n sağlık h#zmet#ne er#ş#m

• Evde sağlık h#zmet#n#n er#ş#leb#l#r ve etk#n olması
• Kadınların ve gençler#n, ekonom#k ve sosyal yaşamda ve 

karar alma mekan#zmalarında daha etk#n b#r şek#lde yer 
almalarının sağlanması

• Toplumsal c#ns#yete duyarlı bütçeleme
• Kadınlara yönel#k ş#ddet#n azaltılmasına dönük tedb#rler#n 

alınması
• A#le, evl#l#k, a#le #ç# #let#ş#m konularında eğ#t#m 

programlarının yaygınlaştırılması
• Çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına yönel#k b#l#nç ve 

duyarlılığın gel#şt#r#lmes#
• Sosyal uyum pol#t#kalarının yaygınlaştırılması
• Uyuşturucuyla mücadele
• Sosyal yardım faal#yetler#n#n, d#ğer #lg#l# kamu kurumlarının 
#şb#rl#ğ#yle yönet#lmes#

• Engell#lere dönük bakım h#zmet#n#n artırılması ve sosyal 
ve ekonom#k hayata katılımları #ç#n gerekl# önlemler#n 
alınması

• Yaşlılara yönel#k bakım ve destek h#zmetler#n#n etk#nl#k, 
yaygınlık ve denet#m#n#n artırılması

• Sahne sanatları alanında özel g#r#ş#mc#lere destek
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• Kültürümüzü korumaya yönel#k restorasyon faal#yetler#, 
tar#h# kent bölgeler#n#n tasarımı, canlandırılması ve tanıtımı

• Halkın spora olan #lg#s#n#n artırılması
• Engell#ler#n spora katılımının teşv#k ed#lmes#
• Coğraf# b#lg# s#stemler# kurularak akıllı şeh#rlere geç#ş#n 

altyapısının oluşturulması
• Kültürel faal#yetlere er#ş#m#n kısıtlı olduğu yerlerde 

yaşayan vatandaşların kültür-sanat faal#yetler#ne akt#f 
katılımının teşv#k ed#lmes#

• Sosyal h#zmetlerde yerel yönet#m#n gücünün artırılması
• Yerel kültürel h#zmetler#n yerel yönet#mlere aktarılması
• İmar planı #zleme, değerlend#rme ve denetleme s#stem#n#n 

kurulması
• İmar uygulamalarında alternat#f yöntemler#n gel#şt#r#lmes#
• Kentsel dönüşüm programlarında planlama #lkeler# ve 

kr#terler#n#n yaygın olarak kullanılmasının teşv#k ed#lmes#
• Kentsel dönüşüm projeler#n#n sosyal boyutunun 

güçlend#r#lmes#, tar#h# ve geleneksel kent k#ml#ğ#n#n 
korunması

• Afet ve ac#l durumlarda ekonom#k akt#v#ten#n az 
etk#lenmes# #ç#n kr#t#k varlık envanter#n#n oluşturulması

• Çalışan personel#n n#tel#ğ#n#n artırılması

İstanbul’u doğrudan "lg"lend"ren konular
• İstanbul’un küresel f#nans merkez# hal#ne get#r#lmes#
• Teknoloj# Gel#şt#rme Merkez#’n#n kurulması
• İstanbul Boğazı geç#şler#ne uygun tren #şletme s#stem#
• Uluslararası örgüt merkezler#n#n İstanbul’a taşınması
• Uluslararası kalkınmada özel sektör merkez#
• Sağlık tur#zm#n#n gel#şt#r#lmes#

İstanbul Çevre Düzeni Planı 1.2 İstanbul Çevre Düzeni 
Planı Yaklaşımı
 
2. Mekânsal Kararlar ve 
Gerekçeleri

• İstanbul’un kültür ve tur#zm sektöründe marka hal#ne 
get#r#lmes#

• B#lg# ve teknoloj#ye dayalı, yüksek ekonom#k rekabet 
gücüne sah#p, sürdürüleb#l#r ekonom#n#n sağlanması

• Bölge #ç# sosyoekonom#k farkların en aza #nd#r#lmes#
• Kent#n doğu-batı eksenler#nde doğrusal, çok merkezl# 

ve kademel# gel#ş#m#n#n sağlanması; İstanbul #l sınırları 
dah#l#nde #ht#saslaşmış, katma değer# yüksek merkezler 
gel#şt#r#lmes#

• Afetlere karşı duyarlı kentsel gel#şmen#n sağlanması, 
yerleşmeler#n tar#hsel-kültürel değerlere duyarlı 
gel#şmes#n#n sağlanması

• Yaşam kal#tes#n#n yükselt#lmes#; yerleş#m alanlarında 
mekânsal kal#ten#n yükselt#lmes#; çevre, hava, toprak, 
gürültü k#rl#l#ğ#n#n önlenmes# 

• Sosyal adalet#n sağlanması; ekonom#k ve sosyal yönden 
ve sağlık yönünden yoksunluk #ç#nde bulunan dezavantajlı 
kes#mler#n desteklenmes#

Çevre Düzen" Planında Ş"şl" ve Bölges"
• Meskûn Alan, MİA (Özell#kle Kağıthane’n#n sanay# 

bölges#nden çıkarak t#caret ve h#zmet alanına dönüşmes#), 
Kültür Odaklı Tur#zm Alanı, Ün#vers#te Alanı, Kentsel ve 
Bölgesel Donatı Alanı, Raylı Toplu Ulaşım Alanı (Beş#ktaş-
Kağıthane-Kazlıçeşme Raylı S#stem Hattı), Eğ#t#m, B#l#ş#m 
ve Teknoloj# Gel#şt#rme Alanı, Ulusal ve Uluslararası Spor 
Alanı
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4.E. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAALİYET ALANI ÜRÜN/HİZMETLER

KURUM YÖNETİMİ • Kurumun gerekl# teknoloj#k altyapı, donanım, yazılım vb. tem#n# ve bakım-onarım ve 
gel#şt#r#lmes#n#n yapmak; Beled#ye h#zmet b#nalarını tüm fonks#yonlarıyla #şler halde tutmak, 
kurum #ç# altyapı #şler#n# yapmak ve Beled#ye faal#yetler#ne altyapı desteğ# sağlamak

• Kurumun #nsan gücü planlaması ve pol#t#kası konusunda çalışmalar yapmak; h#zmet üret#m 
gücünü ve h#zmet kal#tes#n# artırmak

• Çeş#tl# merc#lerden #nt#kal eden ş#kâyetler# Beled#ye Başkanı adına araştırmak, #ncelemek, 
sonuçlandırmak; Beled#ye’n#n mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak 
amacıyla araştırmalar yapmak

• Hukuksal sorunları çözümlemek; yazışmaların kayıtlarını yapmak, göndermek, cevaplamak; 
genel evrak, gelen-g#den evrak #şlemler#n# yapmak; gel#r ve g#derlerle alakalı muhasebe #ş ve 
#şlemler#n# yürütmek

• İşletme b#r#mler#n#n h#zmetler#n# sürdürmek ve gel#şt#rmek

• Kurum tems#l#yet#n# devam ett#rmek

• Stratej#k yönet#m faal#yetler#n# yer#ne get#rmek

• Mahalle bazlı raporlama ve ver# tabanı oluşturmak

• Muhtarlardan gelen #stek ve ş#kâyetler# #lg#l# b#r#mlere aktarmak ve tak#p etmek; Beled#ye #le 
halkın etk#l# #let#ş#m hal#nde olmasını sağlamak; vatandaşın Beled#ye’ye #l#şk#n ger# b#ld#r#m#n# ve 
değerlend#rmeler#n# almak

• Öneml# gün ve haftalarda çeş#tl# etk#nl#kler düzenlemek

• Beled#ye’n#n dış #l#şk#ler#n# yürütmek, uluslararası kurumlarla faal#yetler yapmak; yurt#ç# ve 
yurtdışı mal# destek programlarının tak#p, başvuru ve uygulamak sürec#n# gerçekleşt#rmek; 
Beled#ye’n#n uluslararası kurumlar ve tems#lc#l#kler nezd#nde tems#l#n# sağlamak

MEKÂNSAL GELİŞİM, 
PLANLAMA VE İMAR

• Plan yapım sürec#nde var olan kaynak har#taları tem#n etmek; kamu kurum ve kuruluşlarından 
görüş almak; jeoloj#k-jeotekn#k etütler# tem#n etmek

• Ulaşım planlaması, yaya yolları projeler# ve sokak-meydan düzenlemeler# yapmak

• Tar#h# ve doğal s#t alanlarının alt ve üst yapılarını gel#şt#rmek amacıyla projeler üretmek

• İmar durumu belges# düzenlemek; proje tesc#l #şlemler#n# yapmak, proje ruhsatlarını tanz#m 
etmek

• Projeler#n mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak

• Güçlend#rme ruhsatı vermek, ruhsat temd#d# vermek

• Geç#c# #nşaat #zn# vermek

• Kentsel dönüşüm #ş ve #şlemler#n# yapmak

• Yıpranan tar#h# ve kültürel taşınmaz varlıklarla #lg#l# #ş ve #şlemler# yapmak

• Nazım #mar planı ve uygulama #mar planını hazırlamak veya hazırlattırmak

• Kentsel tasarım projeler#, Kentsel Tasarım Rehber# hazırlamak veya hazırlattırmak

• Mevcut durum anal#z#n# yapmak veya yaptırmak

• Hatalı hafr#yat ve tehl#kel# yapılarla #lg#l# hükümler# uygulamak

• Kaçak, ruhsat ve ekler#ne aykırı, tehl#kel# ve metruk yapıları tesp#t ed#p yasal #şlemler# yapmak

• Yapı kontrolü yapmak

• İmar ve ıslah #mar planı uygulamalarının gerçekleşt#rmek
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FAALİYET ALANI ÜRÜN/HİZMETLER

MEKÂNSAL GELİŞİM, 
PLANLAMA VE İMAR 
devam

• İfraz, tevh#d, yola terk, yoldan #hdas #şlemler#n# gerçekleşt#rmek

• İnşaat #st#kamet röleves# ve kot kes#tler#n# hazırlamak

• Rev#zyon, kontur-gabar# tesp#tler# #le şag#l bel#rlemek

• Yol ve tekn#k altyapı tes#sler#ne a#t araz# ölçmeler#, yol prof#l# ve kırmızı kotları hazırlamak

• İmar planına uygun yen# yollar yapmak ve bu yolların bakım, onarımını üstlenmek

• Asfalt, kaldırım, yol açma, gen#şletme çalışmaları yapmak

• İlçede kamu kurum kuruluşlarının #hale kapsamı dışında kalan yol yapımı, bakımı, tad#lat ve 
onarımlarını yapmak

• Yen# mahalle kurulması ve #lçe-mahalle sınırlarına a#t mevzuat #şlemler#n# yapmak

• Mahallelerdek# cadde ve sokaklara ad ver#lmes#, değ#şt#r#lmes#, b#nalara a#t numarataj #le #lg#l# 
#şlemler# İBB #le yapmak

• Özel mülk#yet#ndek# taşınmaz mallarla #lg#l# her türlü #şlem# yapmak

• Kamulaştırılması gereken taşınmazlarla #lg#l# #şlemler# yapmak

• Gayr#menkul k#ralamak

• İşyerler#n# ruhsatlandırmak ve ruhsat denet#m# yapmak

• Kentsel altyapı ve üstyapı h#zmetler#n# yer#ne get#rmek

• İmar yollarını ulaşıma açmak

• Kamu b#nalarını yapmak, onarmak

• Sokak ve cadde aydınlatmalarını yapmak, mevcut aydınlatmaların bakım ve onarımını 
gerçekleşt#rmek

• İlçen#n düzen#n# ve vatandaşın sağlıklı ve huzurlu olmasını sağlamak

• Suçla mücadele etmek

ÇEVRENİN KORUNMASI 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA

• Çevre b#l#nc#n#n artırılmasına yönel#k çalışmalar ve çevren#n korunmasına ve #y#leşt#r#lmes#ne 
yönel#k denet#mler yapmak; kr#ter ve standartlara uygunluğunu sağlamak

• İşyer#, tes#s, eğlence mekânlarında çevresel gürültü ölçümler# yapmak ve gerekt#ğ#nde 
yaptırım uygulamak; çevre sağlığı ve görüntü k#rl#l#ğ# yaratan olumsuzlukları g#dermek, çevre 
düzenlemeler# yapmak; ısınmadan kaynaklı hava k#rl#l#ğ#n# denetlemek ve konuyla #lg#l# önley#c# 
tedb#rler almaya çalışmak; görüntü k#rl#l#ğ#n# önley#c# çalışmalar yapmak

• Çeş#tl# atıkların kend# kaynağında ayrıştırılmasıyla #lg#l# tedb#rler# almak; ger# dönüşüm 
çalışmaları yapmak

• Yen# park, yeş#l ve rekreasyon alanları oluşturup bu alanların bakımını ve yen#lemeler#n# yapmak; 
yeş#l alanların altyapı/üstyapı çalışmalarını yapmak; kent peyzajı #ç#n tasarımlar yapmak; 
ağaçlandırma, ağaç bakımı çalışmaları yapmak, b#tk#sel materyal üretmek veya satın almak

• Oyun sokakları, geç#c# spor ve oyun alanı düzenlemeler# yapmak

• Cadde, sokak, pazar yerler# ve #badethaneler# tem#zlemek

• Tretuvar, mezarlık duvarları ve #st#nat duvarlarını boyamak

• Hayvan tedav#, rehab#l#tasyon ve bakım evler# açmak, bel#rl# tedav# #şlemler#n# gerçekleşt#rmek 
ve hayvanların #lçede sağlıklı yaşamasını sağlamak; toplumda hayvan sevg#s# b#l#nc#n#n 
artırılmasına yönel#k eğ#t#m, organ#zasyon ve yayınlar yapmak

• Çevre ve #nsan sağlığını tehd#t eden zoonoz hastalıklarla mücadele etmek

• Sürdürüleb#l#r çevre pol#t#kası ve #kl#m değ#ş#kl#ğ#yle mücadele konusunda destekley#c# 
çalışmalar yapmak
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FAALİYET ALANI ÜRÜN/HİZMETLER

SOSYAL POLİTİKA VE 
SOSYAL HİZMET

• 0–8 yaş çocuklar #ç#n her türlü alanlar yapmak ve faal#yetler düzenlemek

• Gündüz çocuk bakımevler#n#n #ş ve #şlemler#n# tak#p etmek

• Sosyal yardımlar yapmak

• Mahalle evler# ve toplum merkezler#nde yürütülen koruyucu/önley#c#/eğ#t#c#/b#lg#-b#l#nç 
yükselt#c#/gel#şt#r#c# çalışmalar yapmak ve #şlemler#n# tak#p etmek

• 9–18 yaş çocuk ve gençlere yönel#k eğ#t#m# destekleyecek kurslar düzenlemek

• Engell#ler ve yaşlılara yönel#k evde bakım h#zmetler# yapmak; yaşlıların ve engell#ler#n 
toplumsal ve ekonom#k hayata katılımı #ç#n faal#yetler düzenlemek

• Çocuk, yaşlı, engell#, kadın ve LGBTİ+ hakları #le #lg#l# özel gün ve haftalarda çeş#tl# etk#nl#kler 
düzenlemek

• A#le danışma merkez#nde b#rey/a#le/ç#ftlere yönel#k eğ#t#m/danışma/terap# h#zmetler# vermek

• Mültec# ve göçmenlere yönel#k sosyal uyum çalışmaları yapmak

• Kadın, LGBTİ+ , Roman, mültec# ve göçmenlere yönel#k çeş#tl# araştırmalar yaparak projeler 
gel#şt#rmek

• Pol#kl#n#k, ambulans ve laboratuvar h#zmetler# vermek; halk sağlığı ve koruyucu hek#ml#k 
faal#yetler#n# yaygınlaştırmak

• LGBTİ+’lere yönel#k pol#kl#n#k h#zmetler# düzenlemek

• İlçeye yen# spor salonları açmak; amatör branşlarda yaz ve kış okulları açmak; amatör spor 
kulüpler#yle koord#nel# olarak bölgedek# kulüpler#n gel#ş#m#ne destek vermek

• Vatandaşı spor faal#yetler#ne katılmak #ç#n teşv#k etmek; sport#f turnuvalar düzenlemek ve 
STK’larla #şb#rl#ğ# #çer#s#nde sport#f faal#yetlere destek vermek

• Dezavantajlı grupların spor faal#yetler#ne katılımını desteklemek

• Gençler# korumaya/güçlend#rmeye yönel#k çalışmalar yaparak zararlı alışkanlıklardan korumak

• Kültür, sosyal, sanat, eğ#t#m alanlarında #lçe halkının yaşamlarını gel#şt#recek her türlü 
etk#nl#k ve faal#yet# planlamak, uygulamak (Edeb#yat söyleş#ler# düzenlemek, t#yatro, s#nema 
ve konserler düzenlemek, çeş#tl# anma konserler# ve toplantıları organ#ze etmek, şeh#r #ç# ve 
şeh#rlerarası gez#ler düzenlemek)

• Çocuk/ergen/yet#şk#nlere yönel#k ps#koloj#k danışmanlık h#zmet# vermek

• İht#yaç sah#b# vatandaşlara yönel#k sıcak yemek h#zmet# sunmak

• Taz#ye yemeğ# h#zmet# sunmak

• Dezavantajlı b#rey, a#le ve gruplara yönel#k g#ys# ve eşya desteğ# vermek

• Engell#, şeh#t yakını, gaz# ve #ht#yaç sah#b# vatandaşlara ücrets#z tat#l h#zmet# sağlamak

DURUM ANALİZİ
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PAYDAŞLAR

MEKÂNSAL GELİŞİM, 
PLANLAMA VE İMAR ÇEVRENİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET

Kentleşme Ulaşım Ağları Yeşil Alanlar
Sürdürüle-

bilirlik 
Faaliyetleri

Hayvanlar Temizlik

Dezavantajlı 
Gruplara 

Hak Temelli 
Destek

Sosyal 
Yardımlar Kültür-Sanat Sağlık ve 

Spor

Kamu Kurumları 9 9 9

Muhtarlar 9 9

Kültür-Sanat 9 9

Sağlık 9

Spor 9
Hemşehri 
Dernekleri 9 9 9

Medya Birimleri 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Üniversiteler, 
Eğitim Birimleri 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Meslek Odaları, 
Sendikalar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Çevre ve İklim 9 9 9

Çocuk ve Genç 9 9 9 9 9

Engelli 9 9 9 9 9

Göç 9 9

Kadın 9 9 9
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 9 9 9

Afet 9 9 9 9 9

Dini Tesisler 9 9

Yaşlı Hakları 9 9 9 9 9
LGBTİ+ ve 
Toplumsal Cinsiyet 9 9

Araştırma 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4.F. PAYDAŞ ANALİZİ Beled#ye’n#n 32 müdürlüğü ve üç b#r#m#nden harcama yetk#l#ler# #ç paydaş-
lar olarak bel#rlenm#şt#r. Dış paydaşlar bel#rlen#rken 1200 kurumdan Beled#-
ye-paydaş #l#şk#s#n#n b#rb#r#n# etk#leme gücüne, b#rb#rler#nden beklent# ve ta-
lepler#ne, kurumsal #şb#rl#kler#ne göre bel#rlenen 400 kuruma d#j#tal davet#ye 
gönder#lm#ş, telefon aracılığıyla ulaşılmıştır. Ayrıca Beled#ye #şt#rak# Kent-Yol 
A.Ş.’de dış paydaşımızdır.

Kültür ve sanat ekonom#s# alanında faal#yet gösteren kurumlar, tekst#l ve 
konfeks#yon sektörü tems#lc#ler# başta olmak üzere yerel ekonom#y# etk#leyen 
öneml# kurumlar, toplumsal sorun alanlarında faal#yet yürüten s#v#l toplum 
kuruluşları tems#lc#ler# olarak öncel#k çalışmaları yapılmıştır.
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OTURUM SORUMLU BİRİM ÖNERİLER

KAMU KURUMLARI Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

İş arayan ve işverenlerin bir araya getirileceği istihdam 
merkezlerinde Belediye ile kurumsal işbirliklerinin yapılması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kamu kurumlarının kadın ve çocuk hakları merkezleri ile 
işbirliklerinin yapılması

Belediye Danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde işbirliklerinin 
geliştirilmesi

MUHTARLIKLAR Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Afet Eylem Planı’nın hazırlanması

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Afet durumlarında muhtarlıkların aktif olarak görev alması

KÜLTÜR VE SANAT 
KURUMLARI

Belediye Şişli’nin kültür-sanat alanında markalaşması 

Belediye Kültür-sanat etkinliklerinin tüm mahallelerde 
yaygınlaştırılması

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Somut ve somut olmayan kültür mirası ve kültür-sanat 
yapılarının haritalama metoduyla tespit edilmesi

Belediye Şişlili sanatçılar ve sanat kurumlarıyla çeşitli kurumsal 
işbirliklerinin geliştirilmesi

SAĞLIK KURUMLARI Sağlık İşleri Müdürlüğü Yerele koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi; sağlıklı 
yaşam, cinsel sağlık ile ilgili bilinçlendirme amaçlı eğitimler 
düzenlenmesi

Belediye Sağlık alanında savunuculuk yürüten sivil toplum 
kuruluşlarıyla çeşitli alanlarda kurumsal işbirliklerinin 
geliştirilmesi

Paydaş anal#z#nde odak grup, yapılandırılmış mülakat, toplantı ve anket yön-
temler# kullanılmıştır. Stratej#k Planlama Ek#b# olarak toplamda 35 yetk#l# #ç 
paydaşla mülakat metoduyla 23 Temmuz–19 Ağustos tar#hler# arasında yak-
laşık #k# saatl#k oturumlar gerçekleşt#r#lm#şt#r. İçer#s#nde kamu kurumu, muh-
tarlar, hemşehr# dernekler#, meslek odaları, ün#vers#teler ve farklı alanlarda 
savunuculuk yapan STK’ların olduğu 188 dış paydaş tems#lc#s#yle ortalama 
#k# saat süren oturumlarla toplantılar düzenlenm#şt#r. Stratej#k Plan’ın hazırlık 
programı, demokrat#k katılım kanalları ve #zleme amaçlı kalıcı kurumsal #şb#r-
l#ğ# yöntemler# ayrıntılı b#r şek#lde tartışılmış ve katılımcılardan Ş#şl#’ye da#r gö-
rüş ve öner#ler# talep ed#lm#şt#r. 8–18 Temmuz 2019 tar#hler# arasında yapılan 
18 oturum net#ces#nde 39 çalışma programı daha kapsamlı değerlend#r#lmek 
üzere seç#lm#şt#r ve hedef kartlarına yansıtılmak amacıyla faal#yet alanları 
doğrultusunda sınıflandırılmıştır.

DURUM ANALİZİ
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OTURUM SORUMLU BİRİM ÖNERİLER

SPOR KURUMLARI Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü / Fen İşleri 
Müdürlüğü

Yerel spor kulüplerine yönelik tesis ve malzeme desteğinin 
sağlanması

Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü

Bağımlılıkla mücadele ve mahallelilik bilincinin geliştirilmesi 
için spor faaliyetlerinin yapılması

Belediye Şişlilere yönelik çeşitli spor faaliyetlerinin üniversite ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla geliştirilmesi

HEMŞEHRİ DERNEKLERİ Belediye Belediye’de kurumsal işbirliklerini destekleyecek, hemşehri 
derneklerini temsil eden bir birimin oluşturulması

YEREL BASIN 
TEMSİLCİLİKLERİ

Belediye Yerelle sürekli iletişim halinde olunması adına iletişim planının 
hazırlanması

Belediye Şişli’nin kent kimliğinin oluşturulması, Şişlililik bilinci 
geliştirilmesi

MESLEK ODALARI Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Apartman görevlilerine nitelikli konuta erişimlerinde destek 
verilmesi

Dış İlişkiler Müdürlüğü Sürdürülebilir şehirler ağına katılım sağlanması

Belediye Gündüz nüfusu ile yerel ekonomiye katkı sağlayacak 
çalışmaların yapılması

ÇEVRE VE İKLİM SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI

Belediye Çevreci yaklaşım ve projelerde üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla kurumsal işbirliklerinin yapılması

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü

İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü

Permakültür ve kompost uygulamalarına yönelik eğitim 
programlarının geliştirilmesi

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Yerel esnaf ve belediyeyle gıda kurtarma adına çalışmalar 
yapılması, gıda bankacılığının geliştirilmesi

ÇOCUK VE GENÇLİK SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Çocuklar ve gençlerin kendileriyle ilgili programlara ve karar 
mekanizmalarına aktif olarak katılımlarının sağlanması

ENGELLİ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüv

Hizmete yönelik engellilerin yaşam alanlarının haritalama 
yoluyla tespit edilmesi

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Engelli gündüz bakımevleri açılması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Yerelde engellilerin istihdam edilmesi

GÖÇ ALANINDA AKTİF SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü

Göç birimi güçlendirilerek uluslararası projeler yürütmesi

KADIN HAKLARI SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Cinsiyete duyarlı veri analizi yapılması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kadın Sığınma Evi açılması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Gençlere yönelik cinsel şiddete karşı kapsayıcı eğitim 
programlarının hazırlanması

Belediye Kadınların güçlendirilmesi ve istihdamına yönelik çalışmalarda 
sivil toplum kuruluşlarıyla kurumsal işbirlikleri yürütülmesi
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OTURUM SORUMLU BİRİM ÖNERİLER

DAYANIŞMA VE 
YARDIMLAŞMA SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Aktif vatandaşlığı geliştirecek çalışmaların yapılması

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Abide-i Hürriyet Anıtı’nı kapsayan özgürlük ve demokrasi 
temalı etkinliklerin yapılması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

İş arayanların istihdamına yönelik haritalama çalışması 
yapılması

TOPLUMSAL CİNSİYET 
VE LGBTİ+ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

Belediye Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine yönelik Sivil 
Toplum Merkezi oluşturulması

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Dezavantajlı grupların istihdamı için meslek edindirme 
kurslarının açılması, kurum içi istihdamın artırılması

ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE 
KURUMLARI

Dış İlişkiler Müdürlüğü Sivil toplum kuruluşları ile Belediye çalışmaları için şeffaf 
işbirlikleri haritası hazırlanması

DURUM ANALİZİ

Konu hakkındak# uzmanlardan destek alınarak 5 Ağustos 2019 haftası #çer#s#n-
de “Ş#şl#’de Kadın Olmak”, “Ş#şl#’de Genç Olmak”, “Ş#şl#’de Çocuk Olmak”, “Ş#ş-
l#’de Anne Olmak”, “Ş#şl#’de Yaşlanmak”, “Ş#şl#’de Çalışmak” başlıkları altında 
odak grup toplantıları düzenlenm#şt#r. Çalışmanın ver#ml#l#ğ# açısından Beled#-
ye #le #let#ş#m#, #l#ş#ğ# olan k#ş#ler toplantılara katılmamış, uzmanlar raporlama 
metoduyla katılımcıların #ht#yaç ve beklent#ler#n# ortaya koymuşlardır. 

İlçe açısından en öneml# paydaş grubu olan vatandaşların görüş ve öner#ler#n# 
almak üzere 25 mahallede toplamda 16 toplantı 29 Mayıs–1 Temmuz 2019 
tar#hler# arasında gerçekleşt#r#lm#şt#r. F#z#ksel olarak yakın, sosyal ve demog-
raf#k olarak benzer mahalleler#n toplantıları organ#zasyon açısından b#rleşt#r#l-
m#şt#r. Ş#şl# Beled#ye Başkanı Sayın Muammer Kesk#n 16 toplantıya katılmıştır. 
Mahallen#n b#l#nen sorunları doğrultusunda #lg#l# başkan yardımcıları ve mü-
dürler de vatandaşın talep ve #ht#yaçlarını almak üzere toplantılara katılmıştır. 
Kent Konsey# ve Stratej#k Planlama ek#b# vatandaşın görüş ve öner#ler#n# #k# 
farklı metodoloj#yle almış ve raporlamıştır. Ş#şl#l# vatandaşlarımızın görüş ve 
öner#ler# alınmış, tekrarlanan talep sayıları ve çözüm öner#ler#ne göre önce-
l#klend#rme yapılmıştır. Yapılan toplantılar net#ces#nde ortaya çıkan talepler 
Har#ta 1 ve Har#ta 2’dek# g#b# görselleşt#r#lm#ş ve öncel#klere göre çalışmalar 
başlatılmıştır. B#r d#ğer anal#z yöntem# olarak 2500 Ş#şl#l#yle anket çalışması 
yapılmıştır. Açık uçlu olarak sorulan sorulardan “Halen oturmakta olduğunuz 
Ş#şl#’dek# kend# mahallen#zde beled#ye h#zmetler# açısından yaşadığınız en 
öneml# sorunları bel#rt#r m#s#n#z?” sorusuna yanıt olarak gelen cevapların sıra-
laması da Tablo 1’dek# g#b#d#r.
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Anket Sonuçları Tablosu (Tablo 1)

İlçe Genelinde Sorunlar Sıralaması Yüzde İlçe Genelinde Sorunlar Sıralaması Yüzde

Otopark 21,9 Göçmen ve mültecilerin uyum güçlüğü 2,2

Park, yeşil alan ve ağaçlandırma ihtiyacı 19,6 Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engellilere yönelik 
hizmetlerin, eğitim imkânlarının ve kreşlerin 
yetersizliği

2,2

Çevre ve görüntü kirliliği 11,0 Sokak hayvanlarıyla ilgili ihtiyaçlar 2,0

Trafik 8,9 İmar-tapu kaynaklı mülkiyet problemleri 1,8

Kaldırım işgalleri 6,4 Ulaşım 1,8

Konteyner yetersizliği 6,2 Zabıta denetiminin yetersizliği 1,5

Yoğun gündüz nüfusu ve gürültü 4,6 İlaçlama yetersizliği 1,3

Yol bakım ve onarım ihtiyacı 3,8 Elektrik-su kesintisi sıklığı 1,0

Çocuk park ve oyun alanı yetersizliği 3,5 Spor alanları ve imkânlarının yetersizliği 0,8

Altyapı ve sokak aydınlatması 2,6 Kentsel dönüşüm 0,6

Sosyal aktivite alanlarının yetersizliği 2,6 Diğer 2,0

Güvenlik 2,6 Sorun yok 12,1

Madde bağımlılığı 2,3 Cevap yok 4,7
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Ş"şl" Beled"yes" 2020–2024 Stratej"k Plan Çalışmaları
MAHALLE TOPLANTILARI BİRİNCİL TALEPLER HARİTASI

HARİTA 1

GÜLBAHAR

FULYA

19 MAYIS

HALİDE
EDİP
ADIVAR

CUMHURİYET

FERİKÖY

İNÖNÜ

BOZKURT

MEŞRUTİYET

TEŞVİKİYE

ESKİŞEHİR

KUŞTEPE

İZZET
PAŞA

MERKEZKAPTAN
PAŞA

HALİL
RIFAT
PAŞA

PAŞA

YAYLA

DUATEPE

HARBİYE

HALASKARGAZİ

ERGENEKON

MŞP

Otopark yapılması, 
kaldırımların erişilebilirliği 
sağlanması

Otopark yapılması

Kaldırımlara 
erişilebilirliğin 
sağlanması

Otopark yapılması

Afet Eylem Planının 
hazırlanması

Mülkiyet sorunlarının 
çözülmesi

Çocuklara 
yönelik
kültür-sanat 
ve spor
faaliyetlerinin 
artırılması

Mahallenin marka 
değerinin artırılması

Kent risklerine 
yönelik önlemler 
alınması

Kent risklerine 
yönelik önlemler 
alınması

Çocuklara yönelik
kültür-sanat faaliyetleri 
ve alanlarınınn 
artırılması

Daha güvenli bir 
kent yaratılması

Ticari alanların 
denetiminin
artırılması

Çocuklar ve 65+
olmak üzere yeni 
yaşam alanlarının
yaratılması

Kentsel 
dönüşüm
yapılması

Kültür-sanat 
faaliyetlerinin 
artırılması

ESENTEPE

MECİDİYEKÖY
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Ş"şl" Beled"yes" 2020–2024 Stratej"k Plan Çalışmaları
MAHALLE TOPLANTILARI İKİNCİL TALEPLER HARİTASI

HARİTA 2

GÜLBAHAR

MECİDİYEKÖY

FULYA

19 MAYIS

CUMHURİYET

FERİKÖY

İNÖNÜ

BOZKURT

MEŞRUTİYET

TEŞVİKİYE

ESKİŞEHİR

ESENTEPE

KUŞTEPE

İZZET
PAŞA

MERKEZKAPTAN
PAŞA

HALİL
RIFAT
PAŞA

MŞP PAŞA

YAYLA

DUATEPE

HARBİYE

HALASKARGAZİ
ERGENEKON

HALİDE
EDİP
ADIVAR

Mülkiyet sorunları 
çözülerek kentsel dönüşümün 
yapılması, yeşil alanların 
artırılması

Çevre ve sokak 
hayvanlarının 
korunmasıÇocuklara ve çocuklu 

annelere spor ve 
yaşam alanlarının
yaratılması

Çocuklar başta olmak 
üzere kültür-sanat 
faaliyetlerinin
artırılması

Daha güvenli bir 
kent yaratılması

Kentsel 
dönüşüm
yapılması

Çocuklar başta olmak üzere
kültür-sanat, spor ve eğitim
amaçlı faaliyetlerin artırılması

Mahallelik 
bilincini 
artıracak 
kültür-sanat 
faaliyetlerinin
düzenlenmesi

Mahallelik bilincini artıracak 
kültür-sanat faaliyetlerinin
düzenlenmesi

Kadınlara yönelik 
yeni kültür-sanat 
faaliyetleri ve 
alanlarının 
yaratılması

Yeşil alanların artırılması

Çocuklara yönelik kültür-sanat
ve spor faaliyetlerinin artırılması

İstihdamın 
artırılması,
önleyici 
eğitim 
hizmetlerinin
verilmesi

İstihdamın artırılması

Daha güvenli bir 
kent yaratılması

Çevre ve sokak 
hayvanlarının korunması
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4.G. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

4.G.1 Teşk%lat Şeması

MUAMMER KESKİN Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Belediye Başkanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü

Medya Müdürlüğü

RESUL EMRAH ŞAHAN Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Koordinatör Başkan Yardımcısı

ATİLLA DİLEKÇİ Zabıta Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

CİHAN YAVUZ Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü

M. KAZIM ARTUT Hukuk İşleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Veteriner İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Entegre Yönetim Sistemi Birimi

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ Mali Hizmetler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

HASAN KARABULUT Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ÖZLEM TUT İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

ENGİN POLAT Fen İşleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DURUM ANALİZİ
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4.G.2 İnsan Kaynakları Yetk%nl%k Anal%z%

YILLAR MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET ALIMI

Cinsiyet Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

2015 143 230 62 202 25 21 270 1306

2016 140 249 62 197 25 21 301 1413

2017 140 264 59 166 30 23 369 1621

2018 138 244 59 158 40 32 411 1695

2019 132 251 55 152 45 38 418 1703

ÖĞRENİM 
DURUMU MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL HİZMET ALIMI

İlköğretim 38 109 - 653

Ortaöğretim/Lise 150 98 1 1135

Önlisans 60 - - 137

Lisans 117 - 82 179

Lisansüstü 18 - - 17

KIDEM DURUMU MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL HİZMET ALIMI

0–10 72 4 81 1478

11–20 109 139 2 678

21–30 145 64 - 6

31–35 50 - - -

36 + 7 - - -
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MÜDÜRLÜKLER MEMUR KADROLU 
İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL

HİZMET 
ALIMI

Özel Kalem Müdürlüğü 2 - 1 16

Yazı İşleri Müdürlüğü 15 3 - 19

Mali Hizmetler Müdürlüğü 56 9 4 67

Fen İşleri Müdürlüğü 15 29 8 66

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 16 1 10 8

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 10 1 - -

Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 21 1 667

Zabıta Müdürlüğü 109 2 0 46

Hukuk İşleri Müdürlüğü 10 0 1 7

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13 25 1 249

Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 1 21

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 6 4 13

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5 4 2 11

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 8 6 1 9

Araştırma Altyapı Koordinasyon Kurulu 15 - - -

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 6 1 1 19

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7 7 2 24

Sağlık İşleri Müdürlüğü 11 4 - 90

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5 60 - 261

Yapı Kontrol Müdürlüğü 6 1 7 -

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4 2 - 51

Plan ve Proje Müdürlüğü 9 - 2 6

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 5 4 64

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 3

Veteriner İşleri Müdürlüğü 7 2 30

İşletme Müdürlüğü 1 51

Dış İlişkiler Müdürlüğü 2 2 5

Sosyal Destek Müdürlüğü 6 3 14 96

Muhtarlık ve Katılım Müdürlüğü 2 29

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 5 2 3 9

İç Denetim Birimi Başkanlığı 4 1

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 3 7 2 51

Şişli Kent Konseyi 2 1

Kreş Müdürlüğü 5 0 5 86

Medya Müdürlüğü 2 1 3 22

İş Sağlığı Güvenliği Birimi 1 1

Dış Görev 3 5 23

Başkan Yardımcıları 9 

Kent Yol Genel Müdürlük 27

TOPLAM 383 207 83 2148

TOPLAM MEVCUT 
KADRO

DOLU 
KADRO

BOŞ 
KADRO

TOPLAM MEVCUT 
İŞÇİ KADRO

DOLU 
KADRO

BOŞ 
KADRO

693 466 227 343 207 136
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4.G.3 Kurum Kültürü Anal%z% Beled#yem#z#n çalışma faal#yetler# kapsamında yürütülen #ş ve #şlemler#n ye-
r#ne get#r#lmes# hususunda Beled#ye h#zmet b#r#mler#n#n farklı yerleşkelerde 
olması, personel#n kar#yer planlamasının yeterl# düzeyde yapılmamış olması, 
yıllık faal#yetler#n her sene başı b#lg#lend#rme toplantılarıyla değerlend#r#lme-
mes#, mevcut personel#n deney#m açısından yeterl# olmaması g#b# zayıf yanla-
rın yanı sıra, yeterl# sayıda personel bulunması, yaş ortalamasının genç nüfusa 
doğru eğ#l#m göstermes#, özell#kle Kent-Yol A.Ş.’ye bağlı olarak çalışan genç 
personel#n eğ#t#m desteğ#yle güçlend#r#leb#lecek olması, kadın çalışan sayısı-
nın yüksek olması hususları da güçlü yanlar olarak değerlend#r#leb#l#r. Öner# 
ve tedb#r olarak, #nsan kaynakları planlaması yapılması, personel alma ve #şe 
yerleşt#rme konularında görev tanımlarının b#r an önce değerlend#r#lmes# #le 
eğ#t#m, gel#şt#rme ve ödüllend#rme konularının ön plana çıkarılması uygun ola-
cağı sonuç ve kanaat#ne varılmıştır.

4.G.4 F%z%k% Kaynak Anal%z%

  YAPI KULLANICI BİRİM ADRES

HİZMET 
BİNALARI

Ş#şl# Beled#yes# Ana 
H#zmet B#nası

Beled#ye Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8

Park Bahçeler Müdürlüğü Beled#ye Merkez Mah. Darülaceze Cad. Nad#de Sok. No: 32

Sağlık İşler# Müdürlüğü Beled#ye Ab#de-# Hürr#yet Cad. Mezarlık Çıkmazı No: 2

Esentepe H#zmet B#nası Beled#ye Büyükdere Cad. No: 100

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü

Beled#ye İzzetpaşa Mah. Yen# Yol Cad. Nurol Tower No: 3 

Zabıta Müdürlüğü Beled#ye Meşrut#yet Mah. Halaskargaz# Cad. No: 110 

Veter#ner İşler# 
Müdürlüğü

Beled#ye P#yalepaşa Bulvarı No: 80

Ulaşım H#zmetler# 
Müdürlüğü

Beled#ye Paşa Mah. P#yalepaşa Bulvarı No: 78

Tem#zl#k İşler# Müdürlüğü Beled#ye Paşa Mah. P#yalepaşa Bulvarı 
İSTAÇ Atık İstasyonu Yanı No: 76

Sosyal Destek H#zmetler# 
Müdürlüğü

Beled#ye Cumhur#yet Mah. B#lg#ç Sok. No: 15

SPOR 
MERKEZLERİ

Feriköy Mahallesi Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Feriköy Mah. Seymen Sok. No: 58/A

Halide Edip Adıvar Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Halide Edip Adıvar Mah. Melikşah Sok. No: 13/A

Mahmut Şevket Paşa 
Spor Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Mahmut Şevket Paşa Mah. Kuruçay Cad. No: 15/A-B

Gülbahar-Mecidiyeköy 
Spor Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Mecidiyeköy Mah. Gülbahar Cad. No: 43/45

Fulya Mahallesi Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No: 19/2

Yayla Mahallesi Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Yayla Mah. Koranti Sok. No: 2

Kuştepe Mahallesi Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Kuştepe Mah. İnönü Cad. No: 21/B

Topağacı Mahallesi Spor 
Merkezi

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü

Teşvikiye Mah. Ihlamur Yolu Cad. No: 52

İzzetpaşa Mahalles# Spor 
Merkez#

Gençl#k ve Spor 
H#zmetler# Müdürlüğü

Vefa Poyraz Caddes# No: 4/B-4/C
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  YAPI KULLANICI BİRİM ADRES

SPOR 
MERKEZLERİ
devam

Yusuf Tunaoğlu Mahalle 
Spor Merkez#

Gençl#k ve Spor 
H#zmetler# Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Sokak 131 No: 32 

Fulya Yüzme Havuzu Gençl#k ve Spor 
H#zmetler# Müdürlüğü

Fulya Mah. Hakkı Yeten Cad. No: 19 

SAĞLIK 
MERKEZLERİ

Ş#şl# Beled#yes# Veter#ner 
İşler# Müdürlüğü 
Kısırlaştırma ve 
Rehab#l#tasyon Merkez#

Veter#ner İşler# 
Müdürlüğü

Paşa Mah. P#yalepaşa Bulvarı No: 80

Müdürlük H#zmet B#nası 
Pol#kl#n#ğ#

Sağlık İşler# Müdürlüğü Ab#de-# Hürr#yet Cad. Mezarlık Çıkmazı No: 2

Ayazağa Tıp Merkez# 
(Kurtuluş)

Sağlık İşler# Müdürlüğü Esk#şeh#r Mah. B#lez#kç# Sok. No: 198

Ş#şl# Tıp Merkez# (Paşa 
Mahalles#)

Sağlık İşler# Müdürlüğü Paşa Mah. Darülaceze Yolu No: 60

Başkanlık H#zmet B#nası 
Pol#kl#n#ğ#

Sağlık İşler# Müdürlüğü Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8

SOSYAL HİZMET 
MERKEZLERİ

Hal#l Rıfat Paşa Toplum 
Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Hal#l Rıfat Paşa Mah. Erkmen Cad. No: 4

Hal#de Ed#p Adıvar 
Toplum Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar Mah. Hal#de Ed#p Adıvar Cad. 
Karay#ğ#t Sok. No: 4/A

Cumhur#yet Toplum 
Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Merkez Mah. Sıracev#zler Cad. No: 27/2

Gülbağ Toplum Merkez# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Gülbahar Mah. Harman Yolu Üst Sok. No: 1

İzzetpaşa Toplum Merkez# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Vefa Poyraz Cad. No: 9 Avrasya İş Hanı Kat: 2

Dereboyu Toplum 
Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Şeh#t Er C#han Namlı No: 97/1

Kuştepe Toplum Merkez# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Kuştepe Mah. Mesut Cem#l Sok. No: 9

Fer#köy Toplum Merkez# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Duatepe Mah. Baruthane Cad. No: 96

Kaptanpaşa Kadın Sosyal 
Yaşam Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 38/B

Mahmut Şevket Paşa 
Toplum Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Mahmut Şevket Paşa Mah. S#vas Sok. No: 2

A#le Danışma ve Eğ#t#m 
Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

19 Mayıs Mah. Veter#ner H#lm# Sok. No: 5/1

Sosyal Market Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Merkez Mah. Hanımefend# Sok. No: 2 

Engell# Koord#nasyon 
Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Zabıta B#nası B Blok Kat: 4

Mültec# Danışma ve 
Destek Merkez# (Göçmen 
Dayanışma Derneğ# 
#şb#rl#ğ#)

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Halaskargaz# Cad. Kent Apt. No: 168 No: 13

Alzhe#mer Gündüz 
Bakımev# (Türk#ye 
Alzhe#mer Derneğ# 
#şb#rl#ğ#)

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Kuştepe Mah. Karkuyusu Sok. No: 57
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  YAPI KULLANICI BİRİM ADRES

SOSYAL HİZMET 
MERKEZLERİ
devam

Fer#köy Emekl#ler ve 
D#nlenme Ev#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Duatepe Mah. Baruthane Cad. No: 96

Derv#ş Eroğlu Evlend#rme 
Da#res#

Yazı İşler# Müdürlüğü Fer#köy Mah. Çobanoğlu Sok.

Kuştepe Evlend#rme 
Da#res#

Yazı İşler# Müdürlüğü Kuştepe Mah. Mesut Cem#l Sok. No: 7

Maçka Evlend#rme Da#res# Yazı İşler# Müdürlüğü Harb#ye Kadırgalar Cad. No: 4

KÜLTÜR-SANAT 
ALANLARI

Nazım H#kmet Kültür 
Merkez#

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 9/1-1

Cem#l Candaş Kültür 
Merkez#

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

19 Mayıs Halaskargaz# Cad. No: 168

Gülbağ Kütüphanes# Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Gülbahar, Muhtar Sok. No: 3

Nazım H#kmet Kültür ve 
Sanat Ev# Kütüphanes#

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar Mah. Boruç#çeğ# Sok. No: 2

Nazım H#kmet Kültür 
Merkez# T#yatro Salonu

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar, Darülaceze Cad. No: 9/1-1

Cem#l Candaş Kültür 
Merkez# T#yatro Salonu

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

19 Mayıs Mah. Halaskargaz# Cad. No: 168

EĞİTİM 
ALANLARI

Merkez Çocuk Gündüz 
Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

 Merkez Mah. Nad#de Sok. No: 19

Hal#de Ed#p Adıvar Çocuk 
Gündüz Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar Mah. Hal#de Ed#p Adıvar Cad. 
No: 36/2

İzzetpaşa Fatma G#r#k 
Çocuk Gündüz Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

İzzetpaşa Mah. Yen# Yol Cad. No: 1

Gülbağ Çocuk Gündüz 
Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Gülbahar Mah. Harman Yolu Üst Sok. No: 1

Mahmut Şevket Paşa 
Çocuk Gündüz Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Mahmut Şevket Paşa Mah. M#that Paşa Cad. No: 20

Fer#köy Çocuk Gündüz 
Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Fer#köy Mah. Kuyulubağ Sok. No: 98

Paşa Mahalles# Çocuk 
Gündüz Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Paşa Mah. Topel Sok. No: 4/1

19 Mayıs Mehmet Em#n 
Sungur Çocuk Gündüz 
Bakımev#

Kreş ve Gündüz 
Bakımev# Müdürlüğü

Mehmet Em#n Sungur Çocuk Yaşam Kompleks#, 19 
Mayıs Mah. Veter#ner H#lm# Sok. No: 5

Gülbağ Örgün Eğ#t#m 
Programlarına Destek 
Kursu Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Gülbahar Mah. Üst Harmanyolu Sok. Koca Apt. 
No: 11

Fer#köy Örgün Eğ#t#m 
Programlarına Destek 
Kursu Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Paşa Mah. Barutçular Sok. Ş#şmanoğlu Apt. No: 20

Mahmut Şevket 
Paşa Örgün Eğ#t#m 
Programlarına Destek 
Kursu Merkez#

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Mahmut Şevket Paşa Mah. S#vas Sok. No: 2/1-2

19 Mayıs Mehmet Em#n 
Sungur K#tap Okuyan 
Çocuklar Oyun K#taplığı

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

19 Mayıs Mah. Veter#ner H#lm# Sok. No: 5/1

Ş#şl# K#tap Okuyan 
Çocuklar Oyun K#taplığı

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Duatepe Mah. Baruthane Cad. No: 96
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  YAPI KULLANICI BİRİM ADRES

MAHALLE 
HİZMET 
ALANLARI

Hal#de Ed#p Mahalle Ev# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Hal#de Ed#p Adıvar Cad. No: 41/B

Meşrut#yet Mahalle Ev# Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Meşrut#yet Mah. Tuğrul Sok. No: 4

İnönü Mahalle Ev# (Açık 
Alan Derneğ# #şb#rl#ğ#)

Sosyal Destek 
H#zmetler# Müdürlüğü

Papa Roncall# Sok. No: 21

Muhtarlık Muhtarlık İşler# 
Müdürlüğü

25 Mahalle

DİĞER Ayazağa Yeş#ltepe Mes#re 
Alanı

İşletme Müdürlüğü Yeş#ltepe Mah. C T#p# Mes#re Alanı

 Ş#le D#nlenme Tes#s# İşletme Müdürlüğü Üsküdar Cad. No: 612

Topağacı Otoparkı İşletme Müdürlüğü N#şantaşı Ihlamuryolu Sok. No: 51/2

Derv#ş Eroğlu Otoparkı İşletme Müdürlüğü Fer#köy Mah. Kuyulubağ Sok. No: 101

Osmanbey Otoparkı İşletme Müdürlüğü Meşrut#yet Mah. Tuğrul Sok. No: 12A

Benz#n #stasyonu Emlak ve İst#mlak 
Müdürlüğü

Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 10

Lojman-Konut Emlak ve İst#mlak 
Müdürlüğü

Meşrut#yet Mah. Tuğrul Sok. No: 11

Asfalt Fabr#kası Fen İşler# Müdürlüğü Cendere Cad. M#mar S#nan Sok. No: 62 Ayazağa

ARAÇ TÜRÜ SAYISI

Otomobil 19

Minibüs 3

Otobüs 30

Kamyonet 42

Sağlık Hizmet Araçları 10

Kamyon 30

Tanker 16

ATV Sportsman Motorsiklet 3

İş Makineleri 15

Encümen Kararıyla Çalışan Araç 1

Atıl 6

TOPLAM 175
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4.G.5 Teknoloj% ve B%l%ş%m Altyapısı Anal%z%

MÜDÜRLÜKLER

TEKNOLOJİK EKİPMANLAR 

Masa- 
üstü 

bilgisa-
yar

Dizüstü 
bilgisa-

yar
Tablet TV-TV 

ekranı

Projek-
siyon 

Cihazı

Cep 
telefonu Telsiz

Yazıcı-
fotokopi-
tarayıcı-

faks

Ölçü 
aletleri

Bilgi İşlem 16 8 – – – – – 5 –

Medya 27 3 – 1 – – – 11 –

Çevre Koruma ve 
Kontrol

19 2 – – 1 – – 8 5

Destek Hizmetleri 26 – – 7 – – 35 23 –

Dış İlişkiler 10 – – – – – – 4 –

Emlak ve İstimlak 23 – – – – – – 9 2

Fen İşleri 35 – – – – – 2 10 –

Gençlik ve Spor 
Hizmetleri

11 2 – 6 – – – 5 3

Hukuk İşleri 15 – – – – – – 5 –

İmar ve Şehircilik 34 – – – – – – 17 –

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim 

11 – – – – – – 8 –

İşletme 10 – – – – – – 3 –

Kentsel Dönüşüm 20 – – – – – – 3 –

Kültür ve Sosyal İşler 43 2 – 3 3 – 2 6 –

Mali Hizmetler 100 – – – – – – 42 –

Muhtarlık ve Toplumsal 
Katılım 

9 1 – – – – 1 4 –

Özel Kalem 16 18 – – – 27 – 24 –

Park ve Bahçeler 21 1 – – – – 2 4 –

Plan ve Proje 17 – – – – – – 5 –

Ruhsat ve Denetim 25 – – – – – – 11 –

Sağlık İşleri 50 2 – – – – – 29 –

Sosyal Destek 
Hizmetleri 

102 10 – – 21 – 18 44 –

Strateji Geliştirme 5 1 – – – – – 3 –

Teftiş Kurulu 13 6 – – – – 1 6 –

Temizlik İşleri 19 – – – – 3 52 7 –

Ulaşım Hizmetleri 19 – – – – – 3 16 –

Veteriner İşleri 9 – – – – – – 5 –

Yapı Kontrol 11 – – – – – – 3 –

Yazı İşleri 29 1 – – – – 5 23 –

Zabıta 33 – 14 – – – 56 18 –

Kreş 12 7 – – 4 – – 13 –

Halkla İlişkiler 34 2 10 2 – 6 – 13 –



Şişli ilçesi sınırları 
içinde kalan ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
olarak işletilen Maçka 
Demokrasi Parkı, 
kentin merkezinde 
sahip olduğu 
çevresel değerin yanı 
sıra, yaz aylarında 
başta Şişlililer 
olmak üzere farklı 
yaşlardan binlerce 
kentliyi doğayla 
buluşturuyor..
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MÜDÜRLÜKLER ADET DONANIM MÜDÜRLÜKLER ADET DONANIM

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 1 Sistem odası

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü 1 Kamera sistemi

Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü 3 Skorboard 1 Kamera kontrol ünitesi

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 1 Ozalit 1 Paratoner

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

63 Mikrofon Veteriner İşleri 
Müdürlüğü

1 Santral

4 Ses mikseri masası 1 CR

26 Ses montaj masası 1 Röntgen

1 Piyano 1 Anestezi cihazı

36 Işık sistemi 1 Optik mikroskop

4 Buzdolabı 2 Yoğun bakım cihazı

Medya Müdürlüğü 4 Fotoğraf makinesi 1 Santrifüj

1 Drone 1 Otoklav

1 Aksiyon kamerası 1
Otoklav paketleme 
cihazı

1
Fotoğraf baskı 
makinesi

1 Kavitron cihazı

3 Video-kamera 2 Oksijen konsantratörü

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

8 Port Switch 2 Datalogge

2
Modem (SDH ve 
Erişim Cihazları)

1
Motorlu ameliyat 
masası

Plan ve Proje 
Müdürlüğü 1 Plotter 2 Araç üstü ULV cihazı

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

5 Hemogram cihazı 2 Atomizör

4 Sedimantasyon cihazı 1
Kendi yürür atomitör 
veya pülverizatör

3 Röntgen ünitesi 4
Mobil ilaç 
pülverizatörleri

1
Panoramik diş röntgen 
ünitesi

2 Ultrason cihazı

1 Didrar strip okuyucu

3
CR cihazı (bilgisayarlı 
radyografi)

2 Otoklav

7 Spektrofotometre

5 EKG cihazı

1 Seyyar röntgen ünitesi

1 Diş röntgen ünitesi

6 Defibrilatör cihazı

6 Sterilizatör
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4.H. PESTLE ANALİZİ 
(ÇEVRE ANALİZİ)

Pol%t%k Etkenler
N#san 2017 referandumu sonucunda kabul ed#len Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
S#stem#’n#n (CHS) Türk#ye’n#n yönet#m yapısında yol açmaya başladığı c#dd# de-
ğ#ş#mler#n, yerel yönet#mler alanında da öneml# yansımalarının olması bekle-
neb#l#r. Henüz kurumsallaşma aşamasında olan yen# s#stem#n yerel yönet#m-
ler alanında 2012 yılından #t#baren bel#rg#nleşen merkez#yetç# yönel#m# daha 
da güçlend#rmes# öngörüleb#l#r. 

Cumhurbaşkanının yürütme alanıyla #lg#l# gen#ş kararname yetk#ler#ne ek ola-
rak, “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevler# ve yetk#ler#, teşk#lat yapısı 
#le merkez ve taşra teşk#latlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnames#y-
le düzenlen#r” maddes#yle ayrıca tanınan yetk#ler, devlet#n #dar# yapısı ve yerel 
yönet#mler alanında köklü değ#ş#kl#kler yapab#lmes#n#n önünü açab#l#r.

Türk#ye’de yerel yönet#mler#n faal#yet alanları hızla gen#şler ve bu faal#yetler 
merkez# #daren#n #cra yetk#ler#yle de yarışır hale gel#rken söz konusu büyüme-
n#n kurallarının oluşturulmamış olması c#dd# sorunlar doğurmaktadır. Artan 
faal#yetlere paralel b#r gel#r artışı yaşanmaması, yerel yönet#mler#n gel#rler#n-
de büyük ölçüde merkez# #dareye bağımlı kalması sürdürüleb#l#rl#k açısından 
sorgulanab#l#r. Yerel yönet#m gel#rler#n#n GSMH #çer#s#ndek# paylarının 2002–
2019 arasında c#dd# ölçüde artmadığı, %3-4 oranlarında kaldığı görülmekted#r. 
Büyükşeh#rler#n gel#rler#n#n yaklaşık %65’#n#n merkez# #dareden gelmes#, soru-
nun c#dd#yet#n#n göstergeler#d#r.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yerel seç#mler# önces#nde, 9 Ağustos 
2018’de yayınlanan 17 sayılı kararnameyle Tek Haz#ne Hesap Cetvel# nak#t yö-
net#m kapsamına g#ren kamu kurumları gen#şlet#lm#ş, yerel yönet#mler de bu 
hesaba dah#l ed#lm#şt#r. Bu uygulama yerel yönet#mler#n mal# özerkl#kler#n# 
daha da sınırlandırma etk#s# yaratab#l#r.

Yerel yönet#mler#n daha fazla #dar# ve mal# özerkl#ğe kavuşmaları, bu süreç-
ler#n bütçe d#s#pl#n# ve doğru personel #st#hdamı ve yönet#m# g#b# özdenet#m 
mekan#zmalarıyla beraber #lerlemes#, merkez#yetç# anlayış yer#ne yer#nden yö-
net#m anlayışını güçlend#reb#l#r. 

2012 yılında yürürlüğe g#ren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh#r Beled#yes# ve 
Y#rm# Yed# İlçe Kurulması #le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değ#ş#kl#k Yapılmasına Da#r Kanun’la b#rl#kte yerel yönet#mler alanında öneml# 
dönüşümler gerçekleşm#şt#r. Bu düzenlemeyle b#rl#kte büyükşeh#r beled#yes# 
sayısı 30’a çıkarılmış, #l sınırlarıyla büyükşeh#r beled#ye sınırları b#rleşt#r#lm#şt#r. 
Büyükşeh#r olan #llerde İl Özel İdares# kaldırılmıştır. 2014 yılında uygulamaya 
başlanan bu s#stemde, #l genel#ndek# asıl yetk#l# b#r#m büyükşeh#r beled#yeler# 
olarak öngörülmekte, büyükşeh#r beled#yeler#ne göre #lçe beled#yeler#ne sınırlı 
yetk# ve sorumluluklar ve kısıtlı mal# kaynak olanakları bırakılmaktadır. Dola-
yısıyla, büyükşeh#r beled#ye sınırları #ç#ndek# #lçe beled#yeler# çok kısıtlı mal# 
kaynakların yanı sıra hem merkez# #daren#n hem de büyükşeh#r beled#yeler#n#n 
denet#m# altında yetk# ve sorumluluklarını yer#ne get#rmeye çalışmaktadır. 

Yerel yönet#mler#n #mar ve kentsel planlama yetk#ler#, beled#ye başkanlarının 
seçmenler#ne sundukları vaatler# gerçekleşt#rmek bakımından yaşamsal öne-
me sah#pt#r. Mevcut durumda #mar ve kentsel planlama yetk#ler# özell#kle mer-
kez# #daren#n müdahaleler#yle değ#ş#kl#ğe uğramış, yerel yönet#mler bu konuda 
bel#rley#c# olmaktan g#derek uzaklaşmaya başlamıştır.



65ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Ekonom%k Etkenler
Türk#ye ekonom#s#n#n 2018 yılında yaşadığı #kt#sad# daralma 2019 yılında da 
devam etm#şt#r. Ekonom#n#n karşı karşıya olduğu en öneml# r#sklerden b#r#, 
daralmanın yüksek enflasyon ortamında gerçekleşmes#, yan# stagflasyondur. 
Döv#z kr#z#, enflasyonun c#dd# olarak yükselmes#ne neden olmuş, özel sektörün 
borçlarını ödemes#n# zorlaştırdıkça bankacılık sektörü de bu süreçten olumsuz 
etk#lenmeye başlamıştır. Yapılan fa#z artışları da ekonom#y# yavaşlatma etk#s# 
yapmaktadır.

Yukarıda özetlenen #kt#sad# kr#z ortamının en olumsuz sonuçlarından b#r#, #şs#z-
l#ğ#n artmasıdır. TÜİK’#n açıkladığı ver#lere göre 2019 Mayıs dönem#nde #şs#zl#k, 
b#r öncek# yılın aynı dönem#ne göre 1 m#lyon 21 k#ş# artarak 4 m#lyon 157 b#n 
k#ş# olmuştur. İşs#zl#k oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 olarak gerçekleşm#ş, 
genç nüfusta #şs#zl#k oranı #se 5,5 artışla yüzde 23,3’e yükselm#şt#r.

Tüm bu ver#ler ışığında yerel yönet#mler açısından en öneml# sorunlardan b#r#, 
mal#yetlerdek# artış neden#yle mevcut h#zmet ve yatırımların gerçekleşt#r#lme-
s#n#n zorlaşmasıdır. İkt#sad# durgunluk ve daralmanın yerel yönet#mler#n tüm 
gel#r kalemler#nde azaltma yaratması #ht#mal#ne hazırlıklı olunmalıdır. Y#ne 
merkez# #dareden gelen kaynaklar da TL’n#n değer y#t#rmes# neden#yle reel 
olarak ger#lem#ş olacaktır. 

İstanbul’un tur#zm potans#yel#, Sur#ye ve Irak’tak# gel#şmeler, özell#kle 2016 
yılında Türk#ye’de ş#ddet olaylarının yaşanması ve 15 Temmuz 2016 darbe g#-
r#ş#m# neden#yle c#dd# ölçüde yara almıştır. İstanbul Kültür ve Tur#zm İl Müdür-
lüğü’nün ver#ler#ne göre İstanbul’a 2015 yılında 12.414.677 yabancı z#yaretç# 

Trump Towers, 2013
Gültekin Çizgen 

Arşivi
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gel#rken bu oran 2016 yılında yüzde 26,4’lük b#r azalmayla 9.203.987’ye düş-
müştür. Z#yaretç# sayısı 2017 yılında yüzde 16,7 artış göstererek 10.840.595’e 
ulaşmıştır. 2018 yılında #se artış eğ#l#m# devam ederek, yüzde 24,1 artışla 
13.433.101’e ulaşmıştır. Bu artışta güvenl#k alanında yakalanan n#sp# #st#krar 
ve TL’n#n değer kaybetmes# g#b# unsurlar da rol oynamış görünmekted#r. 2019 
yılında ve sonrasında bu artış eğ#l#m#n#n devam edeceğ# öngörüleb#l#r.

2018 yılında İstanbul’a gelen yabancıların toplamdak# yüzdeler# şöyled#r: Al-
manlar %8,0; İranlılar %7,0; Suud# Arab#stanlılar %4,7; Ruslar %4,6; Iraklılar 
%4,5; İng#l#zler %3,4; Fransızlar %3,3; Amer#kalılar %2,8; Ç#nl#ler %2,6; Ukray-
nalılar %2,4; Ürdünlüler %2,1; Kuveytl#ler %2,1; Hollandalılar %2,1; Cezay#rl#-
ler %2,0; Azerbaycanlılar %1,9; D#ğer ülkeler 46,6.

Ş#şl# #lçes# alışver#ş merkezler#, oteller# ve eğlence merkezler#yle özell#kle Or-
tadoğu’dan gelen tur#stler# cezbetmekted#r. Önümüzdek# dönemde özell#kle 
İranlı genelde de Ortadoğulu tur#stlerde artış eğ#l#m#n#n artacağı öngörüleb#l#r.

Sosyokültürel Etkenler
2 Kasım 2012 tar#h#nde çıkartılan 6360 sayılı yasa #le Ş#şl#’n#n coğraf# büyük-
lüğünün üçte #k#s#n# oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleler# Ş#şl#’den 
alınarak Sarıyer #lçes#ne bağlanmıştır. TÜİK ver#ler#ne göre bu kararla b#rl#kte 
Ş#şl#’n#n nüfusu 318.217’den 274.420’ye ger#lem#şt#r (2013). 2018 yılına gel#n-
d#ğ#nde nüfusun 274.289’da kalması #lçe nüfusunda artış yaşanmadığını gös-
ter#r. İstanbul’a yönel#k göçün devam ett#ğ# anımsandığında Ş#şl#’den dışarıya 
göç yaşandığı söyleneb#l#r. 

Ş#şl#’de yaş aralıklarına göre nüfus dağılımına göre, 0–19 yaş arası yüzde 
19,85; 20–39 yaş arası yüzde 37,04; 40–54 yaş arası yüzde 22,72; 55–74 yaş 

Şişli’deki önemli 
mimari ve kültürel 
değerlerden biri de 
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arası yüzde 15,89; 74 üstü yüzde 4,49’luk b#r nüfus ortalaması söz konusudur. 
0–19 yaş aralığında Türk#ye ortalamasının yüzde 31,23, İstanbul ortalamasının 
#se yüzde 29,32 olması, Ş#şl#’de genç nüfusun n#speten az olduğunun #şaret#-
d#r. Y#ne 60 yaş üstü ortalamasına bakıldığında Türk#ye’de yüzde 12,96, İstan-
bul’da yüzde 10,27, Ş#şl#’de #se yüzde 14,92 oranına ulaşılması n#speten yaşlı 
b#r nüfusa sah#p olunduğunun b#r başka gösterges#d#r.

Ş#şl#’de nüfusun 77.026’sı Marmara (60.086’sı İstanbul), 67.117’s# Karaden#z, 
37.148’# İç Anadolu, 33.626’sı Doğu Anadolu, 18.375’# Güneydoğu Anadolu, 
13.635’# Akden#z, 9.605’# Ege, 17.767’s# de “D#ğer” yerlerde kayıtlı görünmek-
ted#r. Mahallelerdek# yoğunluk da bu bölünmeye göre gerçekleşmekted#r. Ş#şl# 
#lçes#n#n ün#vers#te mezunu ortalaması yüzde 28,43’le İstanbul ortalamasının 
(yüzde 18,98) hayl# üzer#nded#r. Ş#şl# eğ#t#ml# orta ve üst-orta sınıfların bel#rl# 
mahallelerde yoğunlaştığı b#r #lçed#r.

Ş#şl# #lçes#n#n s#rkülasyon nüfusu 5 m#lyon olarak tahm#n ed#lmekted#r. Metro-
büs ve metro aktarma #stasyonlarının #lçede yoğunlaşması, bu sayıları daha da 
artırmıştır. Önümüzdek# dönem bu yoğunluğun daha da artması bekleneb#l#r. 
Bu durum Ş#şl#’n#n b#r konut yerleş#m alanı olarak caz#bes#n# azaltab#l#r. İlçen#n 
f#z#k# yapısı açısından, yerleş#m alanlarının bu basınçtan korunması #ç#n başta 
yeş#l alanlar, kamusal alanlar ve otoparklar g#b# h#zmetler#n mevcut kapas#te-
n#n çok #ler#s#ne taşınması önem kazanmaktadır.

Ş#şl# köklü b#r #lçe olarak sağlık h#zmetler# bakımından çok farklı seçenekle-
re sah#p olmuştur. İlçede 2’s# devlet 15’# özel olmak üzere 17 hastane h#zmet 
vermekte, ayrıca 19 a#le sağlığı merkez# bulunmaktadır. Şeh#r hastaneler# pro-
jes#yle Ş#şl# Etfal Hastanes#’n#n bazı #şlevler#n#n d#ğer #lçelerdek# sağlık kuru-
luşlarına devred#lecek olması, Ş#şl#’n#n geleneksel sağlık düzen# bakımından 
c#dd# b#r kayıp olacaktır. Ş#şl# Etfal ve Okmeydanı Hastaneler#, sadece #lçeye 
değ#l tüm İstanbul’a h#zmet eden ve merkez# konumları neden#yle terc#h ed#len 
kamu hastaneler#d#r ve on yıllar #çer#s#nde c#dd# b#r gelenek ve b#r#k#m yarat-
mışlardır. 

Sur#ye İç Savaşı’nın sonucu olarak Türk#ye’ye yoğun b#r göç yaşanmış durum-
dadır. Marmara Beled#yeler B#rl#ğ#’nde hazırlanan resm# rapora göre, Ocak 
2017 #t#barıyla Ş#şl#’de #kamet eden kayıtlı Sur#yel# sayısının 15.269 olduğu tes-
p#t ed#lm#şt#r. Aynı raporda İstanbul’da kayıtlı Sur#yel# sayısı 478.000 görün-
mekted#r. Ağustos 2019 #t#barıyla bu sayı 548.134’ye ulaştığına göre, bununla 
orantılı olarak Ş#şl#’de yüzde 10 oranında artışla yaklaşık 16.500–17.000 Sur#-
yel# göçmen olduğu sonucuna ulaşılab#l#r.

Ayrıca Ş#şl#’de özell#kle Kurtuluş c#varında yoğunlaşan Sur#yel# olmayan, özel-
l#kle Afr#kalılardan oluşan b#r göçmen-mültec# nüfusu vardır. Ekonom#k temel-
l# bu göçmenlere #l#şk#n #se b#r ver# bulunmamaktadır. 

Ş#şl#’dek# mültec# ve göçmenler#n en öneml# sorunlarının başında kamusal h#z-
metlere er#ş#m gelmekted#r. İstanbul’da kayıtlı olmayan geç#c# (Sur#yel#) veya 
uluslararası koruma kapsamındak# mültec#ler#n kamusal h#zmetlere er#ş#m# 
mümkün değ#ld#r. Ekonom#k göçmenler #ç#n de aynı husus geçerl#d#r. Kent#n 
mültec# LGBTİ+ nüfusunun öneml# bölümü Ş#şl# sınırları #çer#s#nded#r. Toplum-
sal c#ns#yete dayalı dışlanma yaşayan bu gruplar, mültec#ler #çer#s#ndek# en 
hassas grupları oluşturmaktadır.
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Teknoloj%k Etkenler
11. Kalkınma Planı’nda vurgulanan (2019–2023), “B#rleşm#ş M#lletler alt b#-
r#mler# dah#l b#rçok uluslararası kuruluşun İstanbul’a yerleşt#r#lmes#ne devam 
ed#lmes#”, “Küresel F#nans Merkez# öngörüsünü destekleyecek şek#lde güçlü 
b#r f#nansal sektörün oluşturulması”, “İstanbul F#nans ve Teknoloj# Üssü ku-
rulması”, “kent#n bölgesel ve küresel g#r#ş#mc#l#k merkez# hal#ne dönüştürül-
mes#”, y#ne 10. ve 11. Kalkınma Planlarında vurgulanan “e-devlet uygulama ve 
h#zmetler#n#n gel#şt#r#lmes#”, Orta Vadel# Program’da (2018-2020) vurgulanan 
“akıllı ulaşım s#stemler#, b#na, kent, enerj# altyapılarına geç#ş#n hızlandırılması”, 
“coğraf# b#lg# s#stemler# kurularak akıllı şeh#rlere geç#ş#n altyapısının oluştu-
rulması” g#b# hedefler, Ş#şl# #lçes#n#n sosyoekonom#k ve sosyokültürel n#tel#k-
ler# neden#yle #lçen#n #st#fade edeb#leceğ# olanaklar sunmaktadır.

Özell#kle d#j#tal dönüşüm süreçler# ve akıllı kentler altyapısı oluşturmak ba-
kımından Ş#şl# Beled#yes#’n#n yerel ve uluslararası #şb#rl#kler#n# zorlaması, sü-
rekl# eğ#t#m programlarıyla, çalışan nüfusu bu dönüşümlere hazırlaması ve en 
öneml#s# de bahsed#len süreçlerle #lg#l# eğ#t#m programları yoluyla, mevcut 
olan genç #şs#zl#ğ#n#n yüksekl#ğ# neden#yle mağdur olan gençler# bu dönüşüm-
ler#n kazananları hal#ne get#rmes# #ç#n öncü olması gerekmekted#r.

Yasal Etkenler
B#l#nd#ğ# üzere, 1984 yılında uygulamaya geçen büyükşeh#r s#stem#, büyükşeh#r 
ve #lçe beled#yeler# olmak üzere #k# kademel# b#r s#stem# hayata geç#rm#şt#r. Bü-
yükşeh#r beled#yeler#n#n kuruluşu, organları, yönet#m#, yetk# ve sorumlulukları 
#le çalışma usuller# son olarak 2004 yılında yürürlüğe g#ren Büyükşeh#r Bele-
d#yes# Kanunu’yla, #lçe beled#yeler#n#nk# #se temel olarak 2005 yılında çıkarılan 
5393 Sayılı Beled#ye Kanunu’yla düzenlenm#şt#r. Beled#yeler#n görev, yetk# ve 
sorumlulukları, Beled#ye Kanunu’nun özell#kle 14. ve 15. maddeler#nde yer al-
mıştır. Söz konusu maddelerde yapılan yasal değ#ş#kl#klerle b#rl#kte beled#ye-
ler#n görev ve sorumluluklarının g#derek arttığına tanık olmaktayız. Daha önce 
sadece merkez# #daren#n görev alanında yer alan altyapı ve üstyapı yatırımla-
rından sosyal yardım ve sosyal h#zmete; gençler, kadınlar, yaşlılar, engell#ler 
g#b# farklı toplumsal kes#mler#n #ht#yaçlarına yönel#k uygulamalardan kentsel 
dönüşüme; ekonom# ve t#caret#n gel#şt#r#lmes#nden #st#hdam pol#t#kalarına ka-
dar b#rçok alanda beled#yeler#n yetk# ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrı-
ca, beled#yeler #lçe sınırları #ç#ndek# okul, mabet g#b# öncel#kl# olarak merkez# 
#daren#n kurumlarının sorumluluk alanına g#ren yapıların bakımı, onarımı g#b# 
konularda da öneml# görevler üstlenmekted#r. Bununla b#rl#kte, beled#yeler#n 
yetk# ve sorumluluklarındak# artışa özell#kle gel#rler#ndek# artış eşl#k etmem#ş-
t#r. Konuyla #lg#l# yapılan çalışmalar, 2002–2019 arasında beled#yeler#n toplam 
GSMH #ç#ndek# payının çok da değ#şmed#ğ#n# göstermekted#r. Aynı dönemde, 
beled#yeler#n kararları üzer#ndek# merkez# #daren#n vesayet yetk#s#n#n de azal-
madığı rahatlıkla söyleneb#l#r.

Öte yandan 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Büyükşeh#r Beled#yes# Sınırları 
İçer#s#nde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değ#ş#kl#k Yapılması Hakkında 
Kanun ve 2012 yılında yürürlüğe g#ren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh#r 
Beled#yes# ve Y#rm# Yed# İlçe Kurulması #le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değ#ş#kl#k Yapılmasına Da#r Kanun’la b#rl#kte beled#ye s#ste-
m#m#zde köklü deneb#lecek dönüşümler gerçekleşm#şt#r.

Çevresel Etkenler
Çevre ve Şeh#rc#l#k Bakanlığı Yerel Yönet#mler Genel Müdürlüğü tarafından 
81 #l#n val#l#kler#ne ve tüm beled#yelere yönel#k yayınlanan 22.01.2019 tar#h ve 
71188846/18201 sayılı “İkl#m Değ#ş#kl#ğ# ve Afet Önlemler#” konulu genelgede, 
#kl#m değ#ş#kl#ğ#ne bağlı, özell#kle sel ve su taşkınları g#b#, afetlerde artışlar 
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yaşanmakta olduğu, bu durumun mal ve can kaybına neden olduğu ve bu afet-
lere yer#nde ve öncel#kle müdahale etme kab#l#yet#ne ve sorumluluğuna sah#p 
yerel yönet#mler#n #kl#m değ#ş#kl#ğ#ne bağlı afetlere #l#şk#n ac#l önlem alması 
gerekt#ğ# b#ld#r#lmekted#r.

Genelgede, 5216 sayılı Büyükşeh#r Beled#yes# Kanunu’na göre büyükşeh#r be-
led#yeler#n#n “dereler#n ıslahını yapmak, doğal afetlerle #lg#l# planlamaları ve 
d#ğer hazırlıkları büyükşeh#r ölçeğ#nde yapmak, gerekt#ğ#nde d#ğer afet bölge-
ler#ne araç, gereç ve malzeme desteğ# vermek” görevler#yle yükümlü olduğu, 
y#ne aynı kanuna göre büyükşeh#r #lçe beled#yeler#ne de “afet r#sk# taşıyan veya 
can ve mal güvenl#ğ# açısından tehl#ke oluşturan b#naları tahl#ye etmek ve yık-
mak” görev#n#n ver#lm#ş olduğu bel#rt#lmekted#r.

5393 sayılı Beled#ye Kanunu #le beled#yelere “yağmur suyunun uzaklaştırıl-
masını sağlamak; bunlar #ç#n gerekl# tes#sler# kurmak, kurdurmak, #şletmek 
ve #şlett#rmek” görev# ver#ld#ğ#, 2560 sayılı İSKİ Kanunu #le su ve kanal#zasyon 
#dareler#ne “gerekl# harcamalar #lg#l# beled#yelerce karşılanmak şartıyla yağ-
mur sularının uzaklaştırılması #le #lg#l#” görevler#n ver#lm#ş olduğu da eklen-
mekted#r.

5393 sayılı kanunun 14. maddes# beled#yelere aynı zamanda “#mar, su ve kana-
l#zasyon, ulaşım g#b# kentsel altyapı; (...) çevre ve çevre sağlığı, tem#zl#k ve katı 
atık; (...) ağaçlandırma, park ve yeş#l alanlar; konut (...) h#zmetler#n#” yapma ve 
yaptırma görev#n# vermekted#r.

Bu genelge ve #lg#l# kanunlar doğrultusunda, Ş#şl# Beled#yes#’n#n #kl#m değ#ş#k-
l#ğ#n#n neden olduğu afetlere karşı önlemler #çeren ve ortaya çıkan can ve mal 
kayıplarını engelleyecek #kl#m değ#ş#kl#ğ# uyum stratej#ler#n# gel#şt#rmes# ve 
uyum eylemler#n# uygulamaya koyması gerekmekted#r.

İnci Sineması 
Pangaltı, 1966
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Bunun yanı sıra Çevre ve Şeh#rc#l#k Bakanlığı, Yerel İkl#m Değ#ş#kl#ğ# Eylem 
Planı (YİDEP) yönetmel#ğ# hazırlama çalışmalarını sürdürmekted#r. Bakanlık 
2023 yılına kadar 30 büyükşeh#r beled#yes#n#n Yerel İkl#m Değ#ş#kl#ğ# Eylem 
Planlarını hazırlamış olmasını, d#ğer beled#yeler#n de hazırlanmış eylem planı 
sayısını olab#ld#ğ#nce artırmayı hedeflemekted#r. Hazırlanmakta olan YİDEP 
yönetmel#ğ#n#n ana amacı da yerelde #kl#m değ#ş#kl#ğ#yle “kapsamlı ve planlı” 
b#r mücadele vermen#n yolunu açacak düzenlemeler# ortaya koymaktır.

İkl#m değ#ş#kl#ğ#yle #lg#l# b#r başka gel#şme de 12 Temmuz 2019 tar#h#nde Resm# 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g#ren Sıfır Atık Yönetmel#ğ#’d#r. Ş#şl# Beled#-
yes#’n#n bu yönetmel#ğe uygun olarak yetk#s# dah#l#nde olan atık toplama konu-
sunda gerekl# düzenlemeler# yapması gerekmekted#r. 

Türk#ye taraf olduğu BM İkl#m Değ#ş#kl#ğ# Çerçeve Sözleşmes#’n#n (UNFCCC) 
altında yer alan Par#s Anlaşması’nı henüz #mzalamamıştır. Ancak uluslarara-
sı düzeyde Par#s Anlaşması’nın daha etk#n kılınması ve hükümetler#n Ulusal 
Katkı Beyanları (NDCs) olarak da b#l#nen ulusal #kl#m eylem planlarını 2020’ye 
kadar hazırlamaları #ç#n çalışmalar bulunmaktadır. Önümüzdek# dönemde 23 
Eylül 2019’da New York’ta düzenlenecek İkl#m Z#rves#, Ş#l#’de gerçekleşecek 
olan COP25 z#rves#, 2–6 Eylül 2019’da Bangkok’tak# Asya Pas#f#k İkl#m Haftası 
ve 2–13 Aralık 2019’da Ş#l#’de gerçekleşecek olan COP25 BM İkl#m Değ#ş#kl#ğ# 
Konferansı #le 9–12 Ek#m 2019 tar#hler#nde Kopenhag’da İBB’n#n de üyes# oldu-
ğu C40 Dünya Beled#ye Başkanları Z#rves# g#b# toplantılarda bu yönde adımlar 
atılması bekleneb#l#r. Uluslararası #kl#m görüşmeler#ndek# gel#şmelere göre, 
Türk#ye’n#n #kl#m pol#t#kalarında dönüşümün meydana gelmes# olasıdır. Bu da 
yerelde #kl#m eylem planlarının oluşturmasını gerekt#reb#l#r.

Abdi İpekçi Anıtı
Nişantaşı
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4.İ. GZFT ANALİZİ

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehd#tler

• Uzman ve deney#ml# 
personel #st#hdam ed#lmes#

• EBYS çalışmalarının 
akt#fleşt#r#lm#ş olması

• Katılımcılığa ve şeffaflığa 
önem veren b#r yönet#m 
anlayışının ben#msenm#ş 
olması

• “E-Beled#ye” kullanıcı 
üyel#ğ# #le arsa ray#ç b#lg#ler#, 
beyan b#lg#ler#, borç b#lg#ler# 
tahakkuk b#lg#ler# ve tahs#lat 
#şlemler#n#n yapılab#lmes#

• B#lg#sayar programlarımızın 
bütçe, muhasebe, gel#rler ve 
maaş programı yönünden 
entegre ve koord#nel# olması

• İSO 9001 Kal#te Yönet#m 
S#stem#, ISO 14001 
Çevre Yönet#m S#stem#, 
OHSAS 18001 İş sağlığı ve 
Güvenl#ğ#, 10002 Müşter# 
Memnun#yet#, 27001 B#lg# 
Güvenl#ğ# Yönet#m S#stem# 
Belgeler#ne sah#p olunması

• Beled#yem#z#n gel#r 
kaynaklarının çeş#tl# ve fazla 
olması

• İç kontrol s#stem#n#n 
kurulmuş olması

• Beled#yem#z 
gayr#menkuller#n#n 
değer#n#n yüksek olması

• Çevreye duyarlı b#r 
beled#yec#l#k anlayışının 
olması

• - Kent konsey#n#n varlığı ve 
STK’lar #le #l#şk#ler#n güçlü 
olması

• Ş#şl# Beled#yes# Fulya Yüzme 
Havuzunun ücrets#z h#zmet 
vermes#

• Ayrımcılıkla mücadele 
konusunda örnek h#zmetlere 
#mza atılmış olması

• Kurumun karbon ayak #z#n#n 
ölçülmem#ş olması ve bu 
yönde b#r eylem planının 
bulunmaması

• Beled#ye norm kadro 
uygulamalarından 
kaynaklı müdürlük ve 
örgütlenmeler#n günümüz 
#ht#yaçlarına cevap 
vermemes#

• B#r#m ve personel 
bazlı performans 
değerlend#rme s#stem#n#n 
yetk#nleşt#r#lmem#ş olması

• H#zmet #ç# eğ#t#m#n n#tel#k, 
n#cel#k ve katılımların 
sağlanması bakımından 
#y#leşt#r#lmes#

• Mot#vasyon ve kurumsal 
a#d#yete yönel#k çalışmaların 
zayıf olması

• Tem#z ve yen#leneb#l#r enerj# 
kullanımında kapsamlı b#r 
programın olmaması

• Kurum #ç# katılımcılık 
mekan#zmalarının 
oluşturulması ve sonuç 
tak#b#n#n yapılmasında 
yaşanan sorunlar

• Beled#ye bünyes#nde ve 
Kent-Yol’da farklı statüde 
çalışanların varlığı ve bunun 
get#rd#ğ# zorluklar

• Personel#n yaş 
ortalamasının yüksek 
olması

• Çevre mahallelerde er#ş#m 
ve ulaşım sorunu

• Geçm#ş yıllardan devreden 
alacakların fazla olmasına 
rağmen tahs#l sürec#nde 
yeters#zl#kler#n olması

• Proje mal#yetler#n#n gerçekç# 
hazırlanmaması (kapsam ve 
mal#yet açısından)

• Tanınırlığı ve marka değer# 
yüksek b#r #lçe olması, 
uluslararası marka olab#lme 
potans#yel# taşıması

• Akıllı kent, çevre, sosyal 
pol#t#kalar g#b# alanlarda 
uluslararası #şb#rl#kler#n#n 
yapılmaya açık olması

• Tar#h# ve kültürel 
zeng#nl#kler#n varlığı, tur#zm 
potans#yel#n#n yüksekl#ğ#

• Kültürel çeş#tl#l#k 
bakımından zeng#n b#r 
b#r#k#me sah#p olunması, 
özell#kle d#n# azınlıkların 
varlığının #lçe k#ml#ğ#ne 
değer katması

• Yen# fonks#yon 
kazanab#lecek atıl alanların 
çokluğu

• Eğ#t#m sev#yes# yüksek, 
sorgulayan, kal#tel# h#zmet 
ve katılım taleb#nde bulunan 
b#r yurttaş prof#l#ne sah#p 
olunması

• Yen# dönemde yüksek sayıda 
gönüllü taleb#n#n olması

• STK’ların yaygın örgütlülüğü 
ve #şb#rl#ğ# olanağı ve bunun 
sonucunda katılım sürec#n#n 
gel#şt#r#leb#lme #mkânlarının 
çokluğu

• İş ve t#caret merkezler#yle 
#lçen#n katma değer üreten 
b#r merkez olması, #st#hdam 
olanaklarının varlığı

• İlçedek# #ş #nsanı 
örgütlenmeler#n#n katılımcı 
b#r anlayışla #şb#rl#ğ#ne 
çek#lmes#

• Günlük nüfus 
s#rkülasyonunun t#carete 
olumlu etk#s#

• Otel ve n#tel#kl# konaklama 
merkezler#n#n çokluğu

• Bütçe d#s#pl#n#nden 
uzaklaşılması, bütçe 
açığının büyümes# ve 
Beled#ye borçlarının artması

• Borçlar ve g#der 
bütçes#ndek# personel 
harcamaları ve car# 
harcamaların fazlalığının 
proje ve h#zmetlere 
ayrılacak bütçey# sınırlaması

• Son yıllarda yapılan toplu 
sözleşmeler#n madd# 
yükünün, sürdürüleb#l#rl#ğ# 
tehd#t etmes#

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
S#stem#’yle merkez#yetç# 
eğ#l#mler#n artması, yerel 
yönet#m yetk#ler#n#n daha 
da sınırlandırılmalarının 
önünün açılması

• 5393 ve 5216 Sayılı 
Büyükşeh#r Beled#ye 
Yasası’ndan kaynaklanan 
kısıtlamalar

• Kamu kuruluşlarıyla #şb#rl#ğ# 
ve koord#nasyonda yaşanan 
sorunlar ve bel#rl# alanlarda 
yetk# alanlarının çakışması 
neden#yle yaşanan sıkıntılar

• Gece nüfusu #le gündüz 
nüfusu arasındak# büyük 
fark olmasına rağmen 
Beled#yem#ze ayrılan 
payların h#zmet yükündek# 
artışa karşılık gelmemes#

• D#nlenme-eğlence yerler#n#n 
çokluğu ve bunlardan 
kaynaklanan kaldırım 
#şgaller# ve gürültü k#rl#l#ğ#

• Ekonom#k kr#z#n daha da 
der#nleşmes#yle #lçe nüfusu 
#çer#s#ndek# #şs#zl#k oranının 
yükselmes#

• Artan yabancı göçmen 
nüfusunun #ht#yaçlarının 
karşılanamaması
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İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehd#tler

• Ayrımcılıkla mücadele 
konusunda örnek h#zmetlere 
#mza atılmış olması

• Toplumsal beled#yec#l#k 
#lkes# kapsamında 
dezavantajlı gruplara 
yönel#k n#tel#kl# çalışmalara 
#mza atılmış olması

• Sosyal yardım ve 
h#zmetler#n#n ön plana 
çıkarıldığı projeler#n 
üret#lmes#

• Tüm vatandaşlarımızın 
kullanımına açık spor, kültür 
ve sosyal altyapı tes#sler#n#n 
bulunması

• İlçe okullarına yönel#k 
c#dd# altyapı h#zmetler#n#n 
sunulması

• Alzhe#mer hastaları #ç#n 
gündüz bakım ev# açılarak 
bu alanda öncü b#r duruş 
serg#lenmes#

• Var olan yeş#l alanlarının 
bakım ve onarımının düzenl# 
olarak yapılması

• Sah#pl# ve sah#ps#z 
hayvanlar #ç#n öncü 
n#tel#ğ#nde uygulama ve 
faal#yetler#n olması

• Fer#köy Organ#k Pazarı 
g#b# ekoloj#k tarım 
uygulamalarını destekleyen 
tüket#m alışkanlıklarının 
olması

• Ş#şl# halkına sağlanan d#ş 
hek#ml#ğ#, laboratuvar, 
ambulans h#zmetler#, d#yal#z 
hastalarını taşıma h#zmet#

• Halk sağlığı ve koruyucu 
hek#ml#k b#lg#lend#rme 
toplantıları

• Gez#c# sağlık tarama 
çalışmalarının yapılıyor 
olması

• Gel#r-g#der denges#n#n 
etk#l# yönet#lememes# (car# 
harcamaların artması)

• Halkla #l#şk#ler ve ger# dönüş 
s#stem#n#n yeter#nce ver#ml# 
ve hızlı #şlememes#

• Gündüz nüfusunun kent#n 
ekonom#s#ne katkısı #ç#n 
gerekl# kültür-sanat 
faal#yetler#n#n olmaması

• İkl#m değ#ş#kl#ğ# konusunda 
çalışan b#r b#r#m veya 
çalışma grubunun olmaması

• Araç-gereç f#losunun 
n#speten esk#mes# ve 
b#r#mler arası dağılımının 
yeters#zl#ğ# ve d#ğer kamu 
kurumlarına kullandırılması

• Beled#yem#z b#r#mler# 
arasındak# #let#ş#m ve 
koord#nasyonun yeters#z 
olması

• Ara sokaklar yol ve kaldırım 
kal#tes#n#n düşüklüğü ve 
yen#lenmemes#

• Kültürel yapıların bel#rl# 
bölgelerde yoğunlaşmaları 
neden#yle yeter#nce 
er#şeb#l#r olmamaları

• İşç# sağlığı ve #ş güvenl#ğ# 
konusundak# çalışmaların 
yeterl# olmaması

• AB ve farklı uluslararası 
ve ulusal kurumlara 
başvurularak kaynak tem#n 
ed#lmes#nde yaşanılan 
sorunlar

• Kardeş şeh#rler 
uygulamasında #dar# 
eks#kl#kler yanında bu 
faal#yet#n sürdürüleb#l#r 
olmaması

• Yapılan h#zmet ve 
etk#nl#kler#n kamuoyuna 
yeter#nce duyurulamaması

• İlçe sınırları #çer#s#ndek# 
meslek odalarının fazlalığı

• S#nema, t#yatro, konferans 
salonu, kongre merkez# g#b# 
kültür merkezler# sayısının 
fazlalığı

• Kültür ve sanat faal#yetler# 
alanında çalışan n#tel#kl# 
STK’larla #şb#rl#ğ# 
olanaklarının yüksekl#ğ#

• Çevre alanında çalışan 
STK’ların Ş#şl#’de yoğun b#r 
şek#lde tems#l ed#lmes#

• Uluslararası fonlar ve AB 
fonları #le yen# projeler# 
uygulama olanağı

• Bölgedek# ün#vers#teler#n 
sayısının artması

• B#l#nçl# hayvansever 
prof#l#n#n artması ve sosyal 
medyayı akt#f olarak 
kullanmaları

• Ş#şl#’n#n altı mahalles#n#n 
“tar#h# ve kentsel s#t alanı” 
#lan ed#lmes#

• Ana merkezlere ve yollara 
ulaşım kolaylığı, metro ve 
metrobüs g#b# toplu taşıma 
alternat#fler#ne kolay 
er#ş#leb#lmes#

• İlçedek# sağlık kuruluşlarının 
yaygınlığı

• Altyapının d#ğer #lçelere 
göre büyük ölçüde 
tamamlanmış olması, 
yerleş#me uygunluk ve 
zem#n yapısının görece 
sağlamlığı

• Mob#l uygulamaların 
kamuoyu tarafından g#derek 
ben#msenmes#

• Traf#k yoğunluğunun yüksek 
olması

• Uyuşturucu bağımlılığının 
yaygınlaşması

• İstanbul’un deprem 
kuşağında yer almasına 
rağmen doğal afetlere 
yönel#k çalışmaların yeterl# 
olmaması, afet sonrası 
toplanma yerler#ne da#r 
yaşanan c#dd# eks#kl#kler

• Küresel ısınma ve #kl#m 
değ#ş#kl#kler#

• Çarpık ve düzens#z 
yapılaşmadan kaynaklanan 
sorunlar

• Esk# yerleş#m bölgeler# 
olmaları neden#yle bazı 
mahalleler#n kentsel gel#ş#m 
alanlarının kısıtlı olması

• Fonks#yon değ#ş#kl#ğ# 
#ht#yaçlarının yüksek 
kentsel ranttan dolayı 
karşılanamaması

• Mahalleler arası eş#ts#zl#ğ#n 
devam etmes#

• Kent#n yorucu olmasının eve 
kapanma ve dışarı çıkmama 
eğ#l#m#n# tet#klemes#

• Otopark yeters#zl#ğ#

• Bazı parklardak# güvenl#k 
sorunu

• T#caret alanlarında 
kaldırım ve yolların kontrol 
ed#lemeyen #şgaller#, 
hafr#yat kamyonlarının 
kontrolü konusunda #lg#l# 
b#r#mler#n koord#nasyon 
sıkıntıları

• Yapılaşmanın yoğunluğu 
neden#yle yen# yeş#l 
alanların oluşturulmasının 
güçlüğü, park ve yeş#l 
alanların küçük ölçekl# ve 
dağınık olması
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İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehd#tler

•  Atık #laçları toplayan sayılı 
beled#yelerden olması

• Evlerden kaynaklı tehl#kel# 
atıkların toplanıyor olması

• Hayvan haklarına duyarlı 
b#r yönet#m anlayışına sah#p 
olunması

• Sah#ps#z ve sokak hayvanları 
#ç#n rehab#l#tasyon ve 
kısırlaştırma merkez#n#n 
bulunması 

• İlçem#zde sah#pl# ked#-
köpekler #ç#n ücrets#z 
m#kroç#p uygulaması

• Tüm vatandaşlarımızın 
kullanımına açık spor, kültür 
tes#sler# ve sosyal tes#sler#n 
bulunması

• Beled#ye bünyes#nde 
özell#kle kadın ve çocuklara 
yönel#k ücrets#z spor 
h#zmetler#n#n ver#lmes#

• Yurttaş başvurularının kısa 
sürede cevaplandırılmasını 
sağlamak üzere Komşu 
Masa uygulamasına 
geç#lm#ş olması

• Aşev# h#zmet# #le #ht#yaç 
sah#pler#ne sıcak 
yemek serv#s# #le taz#ye 
yemekler#n#n ver#lmes# 

• Sosyal Market #le #ht#yaç 
sah#pler#ne g#y#m ve eşya 
yardımlarının yapılması

• Yapılan h#zmet ve 
etk#nl#kler#n kamuoyuna 
yeter#nce duyurulamaması

• Yaşam alanlarının engell# 
vatandaşlarımıza göre 
düzenlenmem#ş olması

• Öneml# kültür sanat 
kurumlarının Ş#şl#’de 
bulunmasına rağmen, 
Beled#ye #le ve kend# 
aralarında #let#ş#m ve 
koord#nasyon çalışmalarının 
eks#k olması

• Romanların yoğun olduğu 
bölgelerde tesp#t ed#len 
eğ#t#m, sağlık ve yaşam 
şartlarının yeters#zl#ğ#ne 
rağmen sosyoekonom#k 
#y#leşt#rmeler#n yapılmaması

• Cadde ve sokaklarda altyapı 
yatırımlarının yapılab#l#rl#ğ# 
açısından #lçen#n sık 
yapılaşmış kent yapısına 
sah#p olması

• Nüfus ve #şyer# fazlalığından 
kaynaklanan kentsel atık 
fazlalığı
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4.J. TESPİTLER VE 
İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Sosyal, ekonom%k ve kurumsal yönet%m alanlarında tesp%tler ve %ht%yaçlar
a) İnsan Hakları Evrensel B#ld#rges#’nde bel#rt#ld#ğ# üzere, bütün #nsanlar öz-

gür, onur ve haklar bakımından eş#t doğar. Yerel yönet#mler de çalışmalarını 
bu temel değerler üzer#nden sürdürmek #ç#n çocuk, kadın, engell#, yaşlı, LG-
BTİ+, göçmen, mültec# ve Romanlara yönel#k, #nsan haklarına saygılı sosyal 
pol#t#kalar ve sosyal h#zmet programları gel#şt#rmel#d#r.

 TÜİK ver#ler#ne göre #lçede yaşayan yaşlı nüfus sayısı 28.473’tür. İlçe nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 11’#n#n yaşlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
yaşlılara yönel#k h#zmet modeller#n#n gel#şt#r#lmes#ne #ht#yaç olduğu düşü-
nülmekted#r. Bazı mahallerde de yalnız yaşayan yaşlıların var olduğu ve bu 
k#ş#ler#n h#zmetlere er#ş#mde güçlük yaşadıkları b#l#nmekted#r. Meden# du-
ruma göre bakıldığında “eş# ölenler” kategor#s#n#n yüzde 5,89 olması, evde 
bakım g#b# h#zmetler#n planlanması #ç#n öneml#d#r. Ş#şl# Beled#yes#, “akt#f 
yaşlılık” anlayışını merkeze alan programlar ve faal#yetler gel#şt#rmel#d#r. 
Daha yoksul mahalleler#n daha kalabalık olduğu ve genç nüfusun sayısının 
n#speten arttığı da gözlemlenmekted#r. Dolayısıyla evde bakım h#zmetle-
r#nden gençlere yönel#k sosyal destek programlarına kadar öncel#kler bu 
demograf#k ver#lere bakılarak bel#rlenmel#d#r.

 Özell#kle yaşlı nüfusun s#yasete ve sosyal hayata bakışına #l#şk#n en öneml# 
bel#rley#c#lerden b#r#n#n hemşer# a#d#yet# olduğu gözlenmekted#r. Gençlerde 
#se İstanbul ve Ş#şl#’ye a#d#yet#n daha güçlü olduğu, bu nedenle #lçe a#d#yet#n# 
güçlend#rme yönündek# çalışmalarda gençler arasında daha kolay sonuç 
alınab#leceğ# söyleneb#l#r. Bunun #ç#n farklı sosyoekonom#k ve sosyokültürel 
yapılara sah#p mahallelere kapanma eğ#l#m#n# ters#ne çev#recek sosyal ve 
kültürel programlar #zlenmes#nde yarar vardır.

 Ş#şl# Beled#yes#, Çocuk Hakları Sözleşmes#’n#n dört temel #lkes# olan “ay-
rımcılık yapmama”, “çocuğun üstün yararı”, “çocuğun varlığını ve gel#ş#m#n# 
sürdürmes#n# sağlama” ve “katılım” haklarını gözeten h#zmetler#n planlan-
masına ve #şb#rl#kler#n#n yürütülmes#ne yönel#k projeler gel#şt#rmel#d#r.

 Kadına Yönel#k Ş#ddet ve Ev İç# Ş#ddet#n Önlenmes# ve Bunlarla Mücade-
leye Da#r Avrupa Konsey# Sözleşmes# (İstanbul Sözleşmes#) #se, b#yoloj#k 
veya hukuk#, a#lev# bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev #ç# ş#ddet#n ve ka-
dınlara yönel#k her türlü ş#ddet#n önlenmes# ve bunlarla mücadeleye #l#şk#n 
standartlar öngörmekte, kadınlara yönel#k ayrımcılığı da yasaklamaktadır. 
Sözleşme, “toplumsal c#ns#yete dayalı” ayrımcılık ve ş#ddet# temel alır ve 
toplumsal c#ns#yet# tanımlayan #lk uluslararası belged#r. Sözleşme tarafla-
rı, özell#kle de mağdurların haklarını korumaya yönel#k tedb#rler#n c#ns#yet, 
toplumsal c#ns#yet, ırk, renk, d#l, d#n, s#yas# veya başka tür görüş, ulusal 
veya sosyal köken, b#r ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, c#nsel 
yönel#m, toplumsal c#ns#yet k#ml#ğ#, sağlık durumu, engell#l#k, meden# hal, 
göçmen veya mültec# statüsü veya başka b#r statü g#b#, herhang# b#r temele 
dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını tem#n etmekted#r. Bu 
anlamda yerel yönet#mler#n, toplumsal c#ns#yet eş#tl#ğ#n#n sağlanması ve 
kadına yönel#k ş#ddet#n son bulmasında her türlü faal#yet#n yerelde hayata 
geç#r#lmes# #ç#n çalışma sorumluluğu bulunmaktadır

 Gündüz nüfusunda da #lçe bu özell#klere sah#p çalışan b#r nüfusa sah#pt#r. 
Bu nüfus s#yasal ve sosyal hayata katılım arzusu bakımından d#kkat çek#c# 
b#r değer taşımaktadır. Y#ne sosyal ve kültürel hayatın canlandırılması bakı-
mından söz konusu grubun akt#fleşt#r#lmes#nde c#dd# yarar vardır.
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 Beled#ye’n#n tüm göçmen-mültec#lere yönel#k kapsamlı #ncelemeler yürüt-
mes#nde yarar vardır.

b) Ekonom#k konjonktür bütçe d#s#pl#n#n#n tutturulab#lmes# #ç#n bazı kalemler-
de c#dd# kısıntılar yapılması, bütçe öncel#kler#n#n bu ver#ler ışığında yen#den 
değerlend#r#lmes# zaruret#n# doğurmaktadır. Bu sorunların aşılab#lmes# #ç#n 
b#r yöntem, ülke #ç# ve dışından farklı fonlara başvurarak proje desteğ# elde 
ed#lmes#ne önem ver#lmes#d#r. Y#ne düşük fa#zl# kred# g#b# çözümler bütçe 
d#s#pl#n# #çer#s#nde kalınmak kaydıyla değerlend#r#leb#l#r.

 Ş#şl# Beled#yes#’n#n önümüzdek# dönemde pek çok projey# STK’larla ve fark-
lı dış paydaşlarla b#rl#kte gerçekleşt#rme konusuna ayrıca önem vermes# 
gerekmekted#r. Ş#şl# Beled#yes#, bahsett#ğ#m#z #kt#sad# kr#z ortamında tüm 
enerj#s#n# dezavantajlı grupların kr#zden olumsuz etk#lenmeler#n# asgar# se-
v#yeye #nd#rmeye yoğunlaştırmalıdır. Bu dönem#n en temel amacı sosyal be-
led#yec#l#k alanında en düşük mal#yetle en kapsayıcı sonuçlara ulaşmanın 
yollarını aramak olmalıdır. Önümüzdek# Stratej#k Plan’ın öncel#kl# amaçla-
rından b#r#, Ş#şl#l#ler#n toplumsal gel#ş#m# sağlıklı ve refah #ç#nde olmasıdır.

 Ş#şl# Beled#yes# bu dönemde sosyal pol#t#kalar ve h#zmetler alanını en 
öneml# yoğunlaşma alanı olarak tesp#t etmel#d#r. Bu bağlamda Stratej#k 
Plan’ın ana amaçlarından b#r#, yerel ekonom#y# güçlend#ren b#r kentleşme 
model# olmalıdır. Özell#kle genç #şs#zl#ğ#n# azaltma potans#yel#ne sah#p #st#h-
dam merkezler# başta olmak üzere #novasyon ve g#r#ş#mc#l#k sektörler#n#n 
desteklenmes# etk#l# olacaktır. Bu kr#zden güçlenerek çıkmanın yolu üret-
mek, üretmen#n yolu da gençl#ğ#n yaratıcılığını devreye sokmaktır.

 Avrupa B#rl#ğ# ve Avrupa Konsey# tarafından desteklenen Romacted ortak 
programı kapsamında Romanlara yönel#k öngörülen n#tel#kl# eğ#t#m, ay-
rımcılıkla mücadele, sosyoekonom#k ve kültürel gel#ş#m ve barınma hakkı 
alanlarında #ht#yaç duyulan faal#yetler#n yürütülmes#n#n gerekl#l#ğ# tesp#t 
ed#lm#şt#r.

 Ş#şl# Beled#yes# #lçe tur#zm#n# daha caz#p hale get#r#c# tanıtımdan kolaylaştı-
rıcı h#zmetlere kadar b#r d#z# faal#yet# planlamalıdır. Kültür tur#zm#ne yönel#k 
potans#yel#n değerlend#r#lmes# #ç#n Romanlar başta olmak üzere #lçedek# 
etn#k-d#n# moza#ğ#n çeş#tl#ğ#nden ve kültürel ve sosyal faal#yetler alanında 
yoğunlaşan STK’ların deney#mler#nden yararlanılmalıdır. Son olarak Os-
manlı’dan günümüze Batılılaşma ve modernleşme hareketler#n#n beş#ğ# 
olan, pek çok s#yas# sürece ve s#yas# k#ş#l#ğe ev sah#pl#ğ# yapan Ş#şl#’n#n bu 
özell#kler# özell#kle #çer#ye yönel#k kültür tur#zm# #ç#n c#dd# ölçüde değerlen-
d#r#lmey# beklemekted#r. Ş#şl# Beled#yes# bu potans#yel#n gerçekleşmes# #ç#n 
öncü olmalıdır.

c) Çok farklı b#r#mler#n #mar ve kentsel planlama konularında yetk#lend#r#lme-
s#, kent#n geleceğ#n# planlı olarak gel#şt#rmey# zorlaştırmaktadır. Çevre ve 
Şeh#rc#l#k Bakanlığı, TOKİ, Özelleşt#rme İdares# Başkanlığı, M#ll# Eğ#t#m Ba-
kanlığı, Kültür ve Tur#zm Bakanlığı g#b# merkez# #dare kurumlarının planla-
ma yetk#ler#n#n olması İstanbul’un geleceğ#n# kamu yararı ve kentsel plan-
lama #lkeler# doğrultusunda oluşturmayı g#derek daha da zorlaştırmaktadır.

 Planlama, f##l# duruma tesl#m olmamayı ve onu temel hedefler doğrultu-
sunda dönüştürmey# esas alır. Bu bakış açısının yen#den öne çıkarılmasına 
#ht#yaç vardır. Bu dönemde İBB’n#n bu yönde pol#t#kalar #zlemey# terc#h et-
mes#, Ş#şl# Beled#yes#’n#n el#n# de kısmen rahatlatab#lecekt#r. Fakat merkez# 

Rus Şapeli ve 
Hastanesi, 1905 

Pangaltı
© Sebah & Joaillier
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 #daren#n de bu sorunlar karşısında alınacak tedb#rler konusunda #kna ed#l-
mes# ayrıca bel#rley#c# olacaktır.

 Ş#şl# #lçes#nde yeş#l alan veya kamusal alan yaratmak #ç#n İBB’yle koord#nas-
yon hal#nde olmak bazı durumlarda yeterl# gelmeyeb#l#r. Çevre ve Şeh#rc#l#k 
Bakanlığı üzer#nden gerekl# #z#nler#n alınıyor olması Beled#ye’y# devre dışı 
bırakmaktadır. Böylece kentsel gel#ş#m ve dönüşüme bütünsel ve stratej#k 
bakma #mkânı ortadan kaldırılmaktadır. Ş#şl#’n#n çarpık yapılaşma mesele-
s#n# aşab#lmes# #ç#n, #mar ve kentsel planlama yetk#ler#n#n bu yönde kulla-
nılab#lmes# zarur#d#r. Bunun en demokrat#k ve ver#ml# yolu, bu konularda da 
yer#ndel#k #lkes#n# hayata geç#rmekt#r. Anımsanacağı g#b# 2011’de Çevre ve 
Şeh#rc#l#k Bakanlığı kurulmuş ve kentsel planlamayla #lg#l# yetk#ler büyük 
ölçüde buraya devred#lm#şt#r. Afet r#sk# taşıyan yerlerdek# kentsel dönüşüm 
yetk#ler# de 2012’de Çevre ve Şeh#rc#l#k Bakanlığı’na devred#lm#şt#r. Ş#şl# 
Beled#yes# bu r#skler#n yönet#m#n# müzakere ederek etk#l# b#r eylem planı 
üzer#nde yoğunlaşmalıdır.

Çevre ve kentleşme alanlarında tesp%tler ve %ht%yaçlar
Ş#şl#’de ulaşım, traf#k ve otopark sorunlarının çözümünde akıllı ulaşım altya-
pısının zaman ve etk#nl#k kazandırıcı özell#kler#nden yararlanılması c#dd# b#r 
rahatlama yaratab#l#r. 

Ş#şl# Beled#yes#’n#n bel#rlenecek #dd#alı hedefler doğrultusunda uygulanacak 
azaltım ve uyum eylemler#n# #çeren b#r #kl#m eylem planı oluşturması hedef-
lenmel#d#r. Bu çerçevede, #lçe sınırları #çer#s#nde sera gazı envanter# çıkartıla-
rak mevcut durumun anal#z# yapılmalı, olası etk# senaryoları bel#rlenmel#, etk# 
ve kırılganlık anal#zler# yapılmalı ve ortaya çıkacak fırsat ve engeller tanım-
lanmalıdır. Bu ver# ve anal#zlere bağlı olarak, Beled#ye yetk#s# dah#l#nde olan 
başta enerj# kullanımı, b#nalar, ulaşım yeş#l alan/yeş#l altyapı, atık yönet#m# g#b# 
çeş#tl# alanlarda #kl#m dostu, ad#l ve tem#z çözümler# katılımcı mekan#zmaları 
kullanarak üreteb#l#r ve uygulamaya koyab#l#r.

Bu çerçevede s#v#l toplum kuruluşları, akadem#k kurumlar, d#ğer kamu kurum-
larıyla #şb#rl#ğ# ve koord#nasyon sağlanarak, proje ve h#be programlarıyla #lg# 
araştırma ve başvurular yapılab#l#r ve konuyla #lg#l# Beled#ye personel#n#n eğ#-
t#m# sağlanab#l#r.

Okmeydanı’ndaki 
Sultan III. Selim ve 

Hacı Beşir Ağa nişan 
taşları ile isimleri 

tespit edilemeyen iki 
tane nişan taşı, 1936

Ülgen Ailesi Arşivi
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TESPİTLER/SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR GELİŞİM ALANLARI

Uygulanmakta Olan Stratej#k Planın Değerlend#r#lmes# 

• Uygulanmakta olan stratej#k plan faal#yetler#n#n 
gerçekleşememes#

• H#zmet alanlarına uygun n#tel#kl# personel #ht#yacı ve 
mekânların tem#n#

• Bütçe d#s#pl#n#n#n sağlanması

Mevzuat Anal#z#

• Beled#yeler#n öz gel#rler#n#n yeters#zl#ğ# ve bu nedenle 
beled#yeler#n mal# açılardan merkez# yönet#me bağlı olması

• Beled#yeler#n #nsan kaynakları #ht#yaçlarının tesp#t 
ed#lmemes#, görev ve #ş tanımları, görev gerekler# g#b# 
çalışmalar yapılmaması

• Planlama süreçler#nde merkez# #daren#n artan müdahales# 
sonucu planlama süreçler#n#n katılımcı ve şeffaf b#r şek#lde 
yürütülememes#

• Sosyal pol#t#kaların hak merkezl# b#r anlayış yer#ne düzens#z 
yürütülmes#

• Romanlar, göçmenler ve d#ğer dezavantajlı toplumsal 
gruplara dönük ayrımcılık yapılması

• İşyerler#n#n denet#mde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı’nın yetk#ler#n#n g#derek artması ve bu nedenle 
bakanlık ve #lçe beled#yeler# arasında uyumsuzlukların 
yaşanması

• Beled#yen#n öz gel#rler#n#n toplam gel#rler# #ç#ndek# payının 
artırılmasına dönük yen# düzenlemeler#n yapılması

• İş tanımları, görev gerekler# g#b# çalışmaların yapılması

• Planlama faal#yetler#n#n esas olarak yerel düzeydek# 
aktörler#n katılımıyla gerçekleşt#r#lmes# ve merkez# #daren#n 
planlardak# bütüncüllüğü bozan noktasal müdahaleler#n#n 
engellenmes#ne dönük çalışmaların yapılması

• Sosyal pol#t#ka faal#yetler#n hak temell# b#r şek#lde ve 
Beled#ye Kanunu’nun 13. maddes#ndek# hemşer#l#k tanımı 
çerçeves#nde yen#den organ#ze ed#lmes#

• İşyerler#n#n denet#m# #ç#n bakanlıklar ve beled#yeler arasında 
koord#nasyonu sağlayacak mekan#zmaların oluşturulması

Üst Pol#t#ka Belgeler# Anal#z#

• Yerel yönet#mler#n, bölgeler#ndek# #ş ve #şgücü potans#yeller#n# 
d#kkate alarak gençler#n #st#hdamını artırmaya yönel#k 
uygulamaları desteklemes#

• Sağlıklı yaşam tarzının teşv#k ed#lmes#, bağımlılıkla 
mücadele, evde sağlık ve bakım h#zmetler#n#n sunulması

• Kadınların sosyal, ekonom#k ve kültürel hayata ve karar alma 
mekan#zmalarına katılımı

• Erken dönem çocuk bakım, eğ#t#m ve gel#ş#m#ne yönel#k 
h#zmetler#n sunumu ve er#ş#leb#l#rl#ğ#n#n artırılması, 
çocukların f#z#ksel, sosyal ve z#h#nsel gel#ş#m#n#n 
desteklenmes#

• Gençler# okul-sınav-#ş bulma döngüsünden çıkartan, kültürel-
b#l#msel ve sport#f faal#yetler#n özend#r#lmes#

• Sosyal yardım ve #st#hdam bağlantısının güçlend#r#lmes#, 
sosyal yardım ve sosyal h#zmet arasındak# bağlantının 
güçlenmes#, sosyal yardım programlarının etk#nl#ğ#n#n 
artırılması

• Farklı kültürel etk#nl#klere #mkân veren esnek mekânların 
oluşturulması

• Her yaştan vatandaşın spor faal#yetler#ne katılımının 
sağlanması
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TESPİTLER/SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR GELİŞİM ALANLARI

Üst Pol#t#ka Belgeler# Anal#z# (devam)

• Planlamada, afet r#sk#, #kl#m değ#ş#kl#ğ#, coğraf# özell#kler 
ve tar#h# değerler#n göz önünde bulundurulması; kentsel 
dönüşümün yatay m#mar# ve katılımcı b#r anlayışla 
yürütülmes# 

• Kamusal alanın er#ş#m ve güven#l#rl#ğ#n#n dezavantajlı grupları 
da düşünerek uygulanması

• Katı atık yönet#m#

• Vatandaşların ve #lg#l# tüm tarafların pol#t#ka yapım sürec#ne 
akt#f katılımı; kamu kaynaklarının tahs#s ve kullanımının 
anlaşılır, tak#p ed#leb#l#r, karşılaştırılab#l#r şek#lde kamuoyunun 
er#ş#m#ne açık olması; devlet-vatandaş #l#şk#ler#n# 
güçlend#recek yen# mekan#zmalar oluşturulması

• A#le ve #ş yaşamının uyumlaştırılmasına yönel#k kreş ve çocuk 
bakım h#zmetler#n#n yaygınlaştırılması

• Toplumsal c#ns#yete duyarlı bütçeleme

• Gençler#n ş#ddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmes#n#n 
önlenmes#

• Engell#lere yönel#k eğ#t#m, #st#hdam ve bakım h#zmetler#n#n 
etk#nl#ğ#n#n ve denet#m#n#n artırılması

• Sürdürüleb#l#r şeh#rlere uygun olarak şeh#rlerde atık ve 
em#syon azaltma, gürültü ve görüntü k#rl#l#ğ#n#n engellenmes#, 
çevre dostu malzeme kullanılması

• Ac#l sağlık h#zmet sunumu kapsam ve kapas#tes#n#n 
gel#şt#r#lmes# ve doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda 
hızlı ve etk#n sağlık h#zmet#ne er#ş#m

• Çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına yönel#k b#l#nç ve 
duyarlılığın gel#şt#r#lmes#

• Sosyal uyum pol#t#kalarının yaygınlaştırılması

• Coğraf# b#lg# s#stemler# kurularak akıllı şeh#rlere geç#ş#n 
altyapısının oluşturulması

• Kültürel faal#yetlere er#ş#m#n kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan 
vatandaşların kültür-sanat faal#yetler#ne akt#f katılımının 
teşv#k ed#lmes#

• Afet ve ac#l durumlarda ekonom#k akt#v#ten#n az etk#lenmes# 
#ç#n kr#t#k varlık envanter#n#n oluşturulması

• Çalışan personel#n n#tel#ğ#n#n artırılması

• Somut ve somut olmayan kültürel m#rasın tar#h# kentsel 
peyzaj yaklaşımıyla korunması

• Sürdürüleb#l#r kentsel gel#şmen#n ve katılımcı planlamanın 
sağlanması
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TESPİTLER/SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR GELİŞİM ALANLARI

Paydaş Anal#z#

• İlçe genel#nde kaldırım #şgaller# ve otopark sorunu g#b# ulaşım 
problemler#n#n yapılan b#rçok anal#zde ön plana çıkması

• Mülk#yet ve kentsel dönüşüm sorunları tesp#t ed#lmes#

• Parklarda ve sokaklarda güvenl#k problem#n#n olması

• Çocuklara yönel#k kültür-sanat ve spor faal#yetler#n#n yeters#z 
olarak değerlend#r#lmes#

• İlçe genel#nde #st#hdama #ht#yaç olması

• S#v#l toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşer# dernekler# 
g#b# kurumlarla #şb#rl#kler#n#n yeters#z kalması

• Afet durumları #ç#n planlamanın bulunmaması

• Kültür-sanat etk#nl#kler#n#n er#ş#leb#l#r ve yatay b#r pol#t#kayla 
yayılmaması

• Kültür-sanat, dezavantajlı gruplar vb. #le #lg#l# ver# eks#kl#kler# 
tesp#t#

• İkl#m değ#ş#kl#ğ# uyum ve etk# azaltma çalışmaları yapılması

• Önley#c# ve rehab#l#tasyona yönel#k h#zmetler#n yeters#z 
kalması

• Apartman görevl#ler#n#n yoğunlaştığı bu bölgede a#leler#n 
n#tel#kl# ve sağlıklı konutlarda yaşamaları #ç#n destek taleb# 
olması

• Çocuk hakları ve katılımı konusunda kurum #ç# 
koord#nasyonun yeters#z olması 

• Gündüz nüfusunun gece nüfusunun on katı olması

• Engell#lere yönel#k hak ve h#zmetler#n yeters#z olması

• LGBTİ+ ve göçmen topluluklarının #lçede yoğunlaşmış olması

• Kültür m#rası örneğ# Ab#de-# Hürr#yet Anıtı ve meydanın 
yeter#nce değerlend#r#lememes#

• Vatandaş-Beled#ye #l#şk#ler#n#n n#tel#k ve n#cel#ğ#n#n yeters#z 
olması

• Er#ş#leb#l#r kaldırımlar ve otopark alanları gel#şt#r#lmes#

• S#v#l toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşer# dernekler# 
g#b# kurumlarla #şb#rl#kler#n#n artırılması

• Kurum #ç# Afet Eylem Planı hazırlanması

• Dezavantajlı mahallelerde kültür-sanat etk#nl#kler# 
düzenlenmes#

• Kültür-sanat, dezavantajlı gruplar vb. #le #lg#l# har#talama 
metoduyla ver# toplanması

• İkl#m Değ#ş#kl#ğ# Eylem Planı hazırlanması

• Sosyal yardımların gel#şt#r#lmes#

• Gündüz nüfusunun yerel ekonom#ye katkısının olmasını 
sağlayacak çalışmalar yapılması

• Engell# ve dezavantajlı grupların #st#hdamının sağlanması 
ve engell#lere sosyal destek #ç#n har#talamaya dayalı ver# 
toplanması

• Gençlere yönel#k c#nsel ş#ddete karşı kapsayıcı eğ#t#m 
programları hazırlanması

• Ab#de-# Hürr#yet Anıtı ve meydanının düzenlenmes#

• Vatandaş-Beled#ye #l#şk#ler#n#n gel#şt#r#lmes#

• Çocuk hakları ve katılımı alanında koord#nasyonu yürütecek 
ve çocuk hak #hlaller#ne karşı koruyucu ve önley#c# h#zmetler# 
destekleyecek “Çocuk Çalışmaları B#r#m#” ve “Çocuk Danışma 
Kurulu” kurulması

İnsan Kaynakları Yetk#nl#k Anal#z#

• Personel#n kar#yer planlamasının yeterl# düzeyde yapılmamış 
olması

• İnsan kaynaklarının n#tel#k ve ver#ml#l#k anal#z#n#n 
yapılmaması

• Personele yönel#k mot#vasyon artırıcı etk#nl#kler#n 
yapılmaması

• Personele yönel#k n#tel#k ve ver#ml#l#k anal#zler#n#n yapılması

• Personel#n mot#vasyonunu artırıcı eğ#t#m, gel#şt#rme ve 
ödüllend#rme faal#yetler#n#n düzenlenmes#

Kurum Kültürü Anal#z#

• Beled#yem#z#n çalışma faal#yetler# kapsamında yürütülen #ş 
ve #şlemler#n yer#ne get#r#lmes# hususunda beled#ye h#zmet 
b#r#mler#n#n dağınık olması

• Öner# ve tedb#r olarak, #nsan kaynakları yönet#m#n#n 
fonks#yonları olarak, #nsan kaynakları planlaması, personel 
bulma ve yerleşt#rme konularında görev tanımlarının kaynak 
olarak b#r an önce değerlend#r#lmes# #le eğ#t#m, gel#şt#rme ve 
ödüllend#rme konularının ön plana çıkarılması



80 DURUM ANALİZİ

Harbiye’deki Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu 
Erykah Badu Konseri
19. İstanbul Caz Festivali, 2012
© Mahmut Ceylan
İstanbul Kültür Sanat Vakfı Arşivi

Tiyatronun 
inşaatından

1944–46



81ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

TESPİTLER/SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR GELİŞİM ALANLARI

F#z#k# Kaynak Anal#z#

• Ulaşım araçlarının esk#m#ş olması

• Ek h#zmet b#nalarının yeters#z olması

• İşletmeler#n n#tel#ğ#n# taşıyab#lecek varlıkların yeter#nce 
değerlend#r#lmes#

• Beled#ye mülk#yet#ndek# taşıtların kullanım yerler#, kullanım 
zamanları g#b# hususlar düzenlenerek, yedek parça, bakım 
onarım, akaryakıt vb. g#derler#n#n azaltılması; ayrıca 
k#ralık olarak kullanılan taşıtların sözleşmeler#n#n gözden 
geç#r#lerek mal#yetler#n#n azaltılması ve taşıtların daha 
ver#ml# kullanılmasının sağlanması

Teknoloj# ve B#l#ş#m Altyapısı Anal#z#

• Teknoloj# ve b#l#ş#m altyapısını #çeren düzenl# b#r envanter#n 
bulunmaması

• Teknoloj# ve b#l#ş#m envanter#n#n çıkarılması

Mal# Kaynak Anal#z#

• Gel#r bütçeler#n#n düşük gerçekleşmes#, gel#rler#n 
toplanmasında aksamalar olması, g#derler#n beklenenden 
çok daha yüksek gerçekleşmes# #le bütçe d#s#pl#n#nden 
uzaklaşılması

• Beled#ye’n#n verg# ve harç gel#rler#, taşınmaz k#ra gel#rler#, 
teşebbüs ve mülk#yet gel#rler# #le otopark gel#rler#nde de artış 
sağlanamaması

• Gel#rler #le #lg#l# beled#yen#n faal#yetler#n#n profesyonel şek#lde 
yönet#lmes# ve mülk k#ra gel#r sözleşmeler#n#n rev#ze ed#lmes#

• Beled#ye İkt#sad# İşletmes# tarafından #şlet#len #şletmeler#n 
organ#zasyon yapılarının ve mal#yetler#n#n gözden geç#r#l#p 
kârlılık oranlarının artırılması yönünde adımlar atılması

PESTLE Anal#z#

• Ş#şl# #lçes#n#n tur#st#k olarak alışver#ş merkezler#, oteller# ve 
eğlence merkezler#yle d#kkat çekmes#

• Ş#şl#’dek# mültec# ve göçmenler#n kamusal h#zmetlere er#ş#m 
konusunda sorun yaşamaları 

• Ulusal ve uluslararası ölçekte #kl#m değ#ş#kl#ğ# uyum ve etk# 
azaltma faal#yet ve etk#nl#kler#n#n yaygınlaşması

• Tur#zme yönel#k etk#nl#k ve faal#yetler#n artırılması

• Dezavantajlı grupların beled#ye hak ve h#zmetler#ne er#ş#m#n#n 
sağlanması

• İkl#m Değ#ş#kl#ğ# Eylem Planı’nın hazırlanması
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Birçok nitelikli otel ve konaklama mekânına sahip olan Şişli’de 
eski Maçka Oteli’nin yerine yapılan The St Regis Istanbul
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5– GELECEĞE BAKIŞ

M İ S Y O N

V İ Z Y O N

T E M E L  D E Ğ E R L E R

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE 
KATILIMCI YÖNTEMLERLE 
TASARLANAN HİZMETLERİMİZİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAYIP 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRAN, 
TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ GÖZETEN, 
YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN, 
YENİLİKÇİ, ŞEFFAF, ULAŞILABİLİR, HESAP VEREBİLİR 
BİR BELEDİYE OLMAK.

KOMŞULARIMIZIN SOKAK VE MEYDANLARINDA 
KENDİLERİNİ GÜVENDE VE ÖZGÜR HİSSETTİKLERİ, 
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN 
TÜM MAHALLELERİNDE YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRDİĞİ, 
EKOLOJİK VE KÜLTÜREL MİRASI KORUYAN, 
ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞME DÜZEYİNE SAHİP, 
KOMŞULARIMIZLA BİRLİKTE YÖNETİLEN 
BİR ŞİŞLİ.

 # EVRENSEL ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK
 # TOPLUMSAL ADALET VE EŞİTLİK
 # KATILIMCILIK VE BİRLİKTE YÖNETİM
 # ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK
 # ULAŞILABİLİRLİK VE ÇÖZÜM ODAKLILIK
 # YENİLİKÇİLİK VE KOLEKTİF YARATICILIK
 # SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE VE VERİMLİLİK
 # ÇEVRE BİLİNCİ VE EKOLOJİK DUYARLILIK
 # KÜLTÜREL MİRASA SAYGI





6
STRATEJİ
GELİŞTİRME



88

S
O

S
Y

A
L

 Y
A

R
D

I
M

 V
E

 S
A
Ğ

L
I

K
A

L
A

N
 1

AMAÇ 1:  Hak ve eş"tl"k temell" b"r yaklaşımla toplumsal gel"ş"m desteklenecek ve refah 
artırılacaktır.

HEDEF 1.1: İht#yaç sah#b# b#reyler# ve a#leler# güçlend#rmek #ç#n ps#kososyal destek ve ekonom#k 
yardımlar, çeş#tlend#r#lerek artırılacaktır.

HEDEF 1.2: Toplum temell# sosyal h#zmet yaklaşımıyla, Ş#şl# genel#ndek# mevcut sosyal donatıların 
kapas#tes# ve h#zmet kal#tes# yükselt#lecek, bel#rlenecek #ht#yaçlar doğrultusunda yen# h#zmet alanları 
oluşturulacaktır.

HEDEF 1.3: Ş#şl#l#ler#n yaşam koşullarını #y#leşt#r#c#, koruyucu ve önley#c# sağlık h#zmetler# gel#şt#r#lecek 
ve bunların sosyal h#zmetlerle eşgüdümü sağlanacaktır.

HEDEF 1.4: Çocuk Dostu Kent kr#terler#ne uygun olarak, çocuklara yönel#k eğ#t#c#, gel#şt#r#c# ve 
destekley#c# h#zmetler gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 1.5: Gençlere ve yet#şk#nlere yönel#k eğ#t#m, kar#yer, #st#hdam, g#r#ş#mc#l#k ve kooperat#fç#l#k 
destekler#, #ç ve dış paydaşların #şb#rl#ğ#yle artırılacaktır.

HEDEF 1.6: İlçe sak#nler#n#n bedensel ve ruhsal sağlığının korunması #ç#n spor alanları ve h#zmetler# 
artırılacak; genç sporcuların yet#şt#r#lmes# desteklenecekt#r.

HEDEF 1.7: Toplumsal eş#tl#ğ#, dezavantajlı sosyal grupların #ht#yaçlarına duyarlılığı ve beled#ye 
h#zmetler#n#n herkes #ç#n er#ş#leb#l#rl#ğ#n# sağlamaya yönel#k çalışmalar yürütülecekt#r.
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AMAÇ 2: Kapsayıcı b"r kültür ve sanat pol"t"kası oluşturularak, Ş"şl"’n"n tar"h" ve kültürel b"r"k"m" 
geleceğe taşınacaktır.

HEDEF 2.1: Kültür-sanat faal#yetler# 25 mahalle genel#nde artırılacaktır.

HEDEF 2.2: Yen# eğ#t#m ve kültür-sanat merkezler# kurulacak, etk#nl#k alanları gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 2.3: Ş#şl#’n#n kültür m#rası korunacak, çağdaş sanat üret#m# desteklenecekt#r.

HEDEF 2.4: Kültür-sanat etk#nl#kler#n#n herkes #ç#n er#ş#leb#l#rl#ğ# sağlanacak ve tüm nüfus gruplarına 
yönel#k yaşam kal#tes#n# artıracak sanat etk#nl#kler# düzenlenecekt#r.

HEDEF 2.5: Alanda faal#yet gösteren kurum ve kuruluşlarla #şb#rl#ğ# #ç#nde, yerel ekonom#y# ve #st#hdamı 
destekleyen kültür-sanat programlarına yatırım yapılacaktır.
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AMAÇ 3: Sürdürüleb"l"r b"r çevreye sah"p, tüm canlılar "ç"n yaşanab"l"r ve sağlıklı b"r kent 
tasarlanacaktır.

HEDEF 3.1: Sürdürüleb#l#r b#r kent pol#t#kası #ç#n çevrec# faal#yetler gel#şt#r#lecek ve uygulanacaktır.

HEDEF 3.2: Daha yeş#l b#r Ş#şl# #ç#n parklar ve yeş#l alanlar artırılacak ve #ht#yaca uygun olarak 
gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 3.3: Tem#zl#k #şler#n#n n#tel#ğ# yen# teknoloj#lerle desteklen#p yükselt#lerek, çevre kal#tes# 
gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 3.4: Hayvan hakları gözet#lerek ve gönüllülerle #şb#rl#ğ# yapılarak, sokak hayvanlarının yaşamını 
#y#leşt#recek çalışmalar gerçekleşt#r#lecekt#r.

HEDEF 3.5: Çevre koruma ve ekoloj#k yaşamla #lg#l# farkındalığı artıracak etk#nl#kler düzenlenecek ve 
#let#ş#m çalışmaları yürütülecekt#r.

HEDEF 3.6: Ş#şl#l#ler#n günlük yaşamlarında güvenl# kent algısını artıracak b#ç#mde kent esenl#ğ# 
standartları yükselt#lecekt#r.

HEDEF 3.7: Yen# teknoloj#lerle kent#n karbon em#syonu #lçe bazında yönet#l#r hale get#r#lecekt#r.

6– STRATEJİ GELİŞTİRME

6.A. AMAÇ VE HEDEFLER
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AMAÇ 4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonom"y" destekleyen, "novat"f ve güvenl" b"r Ş"şl" "ç"n "nsan 
odaklı ve çokyönlü kentsel gel"ş"m sağlanacaktır.

HEDEF 4.1: Mahalle ölçeğ#nde bel#rlenen #ht#yaçları karşılayan, herkes #ç#n er#ş#leb#l#r kamusal alanlar 
ve sosyal donatılar yaratılacaktır.

HEDEF 4.2: Yaşam kal#tes#n# artırmak #ç#n #nsan odaklı, çağdaş, katılımcı kentsel dönüşüm uygulamaları 
desteklenecek, kurumlar arası #şb#rl#ğ# gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 4.3: Yaya yollarının herkes #ç#n #şlevsel olması sağlanacak, destekley#c# ulaşım ve otopark 
çözümler# üret#lecekt#r.

HEDEF 4.4: Güvenl# kent model# gel#şt#r#lecek, kurumlar arası #şb#rl#kler# sağlanarak gerekl# çalışmalar 
gerçekleşt#r#lecekt#r.

HEDEF 4.5: Yaşamı kolaylaştıran b#l#ş#m projeler#ne ve d#j#tal kentleşmeye yatırım yapılacaktır.

HEDEF 4.6: Kent ve kentl# #ç#n fayda üretecek tasarım ve sosyal #novasyon merkezler#, g#r#ş#mc#ler ve 
öğrenc#ler #ç#n kolekt#f alanlar yaratılacaktır.

K
U
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U
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S
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L

A
L
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AMAÇ 5:  Katılımcı, şeffaf, hesap vereb"l"r b"r anlayışla etk"n ve mal" yapısı güçlü, kurumsal 
performansı yüksek b"r yönet"m model" gel"şt"r"lecekt"r.

HEDEF 5.1: Ş#şl# Beled#yes# katılımcılık, şeffaflık ve ulaşılab#l#rl#ğ# temel alan b#r kurum kültürüyle 
yönet#lecekt#r.

HEDEF 5.2: Toplumsal eş#tl#ğe duyarlı ve güçlü b#r kurumsal k#ml#k gel#şt#r#lecekt#r.

HEDEF 5.3: Stratej#k yönet#m anlayışıyla, Beled#ye’n#n sürdürüleb#l#r ve ölçüleb#l#r ver#ml#l#ğ# artırılacak 
ve mal# yapısı güçlend#r#lecekt#r.

HEDEF 5.4: Beled#yen#n kurumsal gel#ş#m hedefler#yle uyumlu, personel#n b#reysel performansı ve 
mot#vasyonu #le memnun#yet#ne dayalı b#r #nsan kaynakları pol#t#kası uygulanacaktır.

HEDEF 5.5: Yurt#ç# ve yurtdışındak# kurumsal #şb#rl#ğ# programlarına akt#f katılım sağlanacaktır.

HEDEF 5.6: Büyükşeh#r Beled#yes#, d#ğer #lçe beled#yeler#, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, s#v#l 
toplum kuruluşları ve ün#vers#telerle ortak çalışmalar yürütülecekt#r.

HEDEF 5.7: Gel#şm#ş b#r teknoloj#k altyapıyla ver#ml# ve kal#tel# b#r h#zmet sunulacaktır.
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AMAÇ 1: 
Hak ve eş%tl%k temell% 
b%r yaklaşımla 
toplumsal gel%ş%m 
desteklenecek ve
refah artırılacaktır.

Hak temell# yaklaşımın dayanağı, her #nsanın doğal ve b#rb#r#yle eş#t olarak 
sah#p olduğu #nsan haklarıdır. Yerel yönet#mler g#b# h#zmet sağlamakla görevl# 
kurumların, b#rey#n sosyal h#zmet #ht#yacını karşılaması #nsan haklarının ko-
runmasının gereğ#d#r. Toplumsal gel#ş#m# sağlama ve refahı artırma amacına 
yönel#k çalışmaların hak temell# olmasının yanı sıra planlama, bütçeleme, 
uygulama, değerlend#rme ve #y#leşt#rme süreçler#n#n tamamı, eş#ts#zl#kten et-
k#lenen ve dezavantajlı koşullarda yaşayan b#reyler, a#leler ve sosyal gruplar 
gözet#lerek yürütülmel#d#r.

Toplumsal gel#ş#m amacının öneml# b#r b#leşen# de kapsayıcılıktır. B#rey#n f#z#k-
sel, ruhsal, davranışsal, c#nsel, etn#k, d#n#, kültürel, ekonom#k vb. herhang# b#r 
farklılığı, h#zmete er#ş#mde b#r engel oluşturmamalıdır. Bu çerçevede, h#zmet-
ler#n ve h#zmet merkezler#n#n/alanlarının f#z#ksel ve sosyal er#ş#leb#l#rl#ğ#n#n 
sağlanması ve sosyal #çermec# b#r yaklaşımla sunulması kadar, toplumsal b#-
l#nc# gel#şt#rmeye ve ayrımcılıkla mücadeleye yönel#k çalışmaların kararlılıkla 
sürdürülmes# de öneml#d#r.

Sunduğu sağlık, eğ#t#m, spor, sosyal destek ve sosyal yardım h#zmetler#ne bu 
çerçevede bakan Ş#şl# Beled#yes#, h#zmetten faydalanacak olan sosyal grupları 
b#r tems#l yöntem#yle karar süreçler#ne dah#l ederek, h#zmet sağlayıcılar ve 
yararlanıcıların b#reysel deney#mler#ne kulak vererek, kent#n sosyoekonom#k 
har#tasını d#kkate alıp alandak# uzmanların desteğ#yle gerçekleşt#r#lecek b#l#m-
sel araştırmalarla #ht#yaçları bel#rleyerek ve paydaşlarla gel#şt#receğ# #şb#rl#k-
ler#yle ver#ml#l#ğ# ve sürdürüleb#l#rl#ğ# artırarak #lerlemey# hedefler.
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.1: İhtiyaç sahibi bireyleri ve aileleri güçlendirmek için psikososyal destek ve ekonomik yardımlar, 
çeşitlendirilerek artırılacaktır. 

Sorumlu B"r"m Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk İşleri 
Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.1.1: Kadınların 
sığındığı veya m"saf"r 
ed"ld"ğ" alanların m2 
sayısı

%20 204 204 204 204 400 400 6 ay 12 ay

PG1.1.2: Sosyal 
yardımlardan 
memnun"yet oranı

%20
Yapılacak

anket
sonucu

%70 %80 %85 %85 %85 6 ay 12 ay

PG1.1.3: Sosyal 
yardım alanında 
meslek elemanları 
tarafından 
hazırlanan sosyal 
"nceleme rapor sayısı

%20 900 950 950 950 950 950 6 ay 12 ay

PG1.1.4: Ş"şl"’de 
doğan bebekler"n 
a"leler"ne yapılan 
z"yaret sayısı

%20 0 2600 2600 2600 2600 2600 6 ay 12 ay

PG1.1.5: Ps"koloj"k 
danışmanlık ve 
terap" h"zmet" 
ver"len b"rey, a"le ve 
ç"ft seans sayısı

%20 2500 2750 3000 3250 3500 3750 6 ay 12 ay

R"skler
• İhtiyaç sahibi vatandaşların ve ailelerin sosyal yardım ve destek hizmetleri konusunda haklardan ve olanaklardan 

haberdar olmaması
• Gelen taleplerin yönetmelik koşullarını zorlaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Şişli’nin sosyoekonomik haritasının çizilmesi, dezavantajlı grupların ve ihtiyaçların belirlenmesi ve yerele özgü 
hizmet modellerinin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğiyle araştırma-geliştirme 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi

• Bireyler, aileler ve gruplara yönelik koruyucu ve önleyici eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin dış paydaşlarla 
işbirliği içinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

• Kadınlara ve LGBTİ+ bireylere yönelik psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddetle kararlılıkla mücadele 
edilmesi; kadınların ve LGBTİ+ bireylerin çok yönlü olarak desteklenerek güçlendirilmesi, kadın sığınma evinin 
kapasitesinin geliştirilmesi

• Engel durumu olan bireylerin ve ailelerinin güçlendirilmesi, bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve 
yaşamın her alanına katılımlarının desteklenmesi

• İleri yaştaki bireylere ve yakınlarına, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta hayatı kolaylaştırmaya yönelik desteklerin 
sağlanması

• Göçmen ve mültecilere yönelik destekleyici çalışmalar yapılması
• İhtiyaç sahibi birey, aile ve grupların, sosyal incelemeyle belirlenen ihtiyaçlarına uygun sosyal yardımlarla 

desteklenmesi
• Gıda Kurtarma ile Gıda Bankacılığı altyapısının kurulması ve birbirlerine entegre bir şekilde geliştirilmesi
• Şişlililerin doğum, evlilik, cenaze gibi özel günlerinde desteklenmesi (Hoş geldin Bebek, ücretsiz nikah-fotoğraf-

gelinlik kiralama hizmetleri, taziye hizmetleri)
• Tatil yapma olanağı olmayan ailelere Belediyenin tesislerinde ve sponsorluk destekleriyle ücretsiz tatil 

imkanının sağlanması

Maliyet Tahmini 81.494.000 TL

Tesp"tler • Ş!şl!’n!n kültür ve sanat alanlarına ve faal!yetler!ne er!ş!m konusundak! eş!ts!zl!ğ!n sosyal eş!ts!zl!ğe yol açması

İht"yaçlar • Sosyal destek hizmetlerinin bölgenin kültür ve sanat kurumlarıyla birlikte planlanması
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.2: Toplum temelli sosyal hizmet yaklaşımıyla, Şişli genelindeki mevcut sosyal donatıların kapasitesi ve hizmet 
kalitesi yükseltilecek, belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet alanları oluşturulacaktır.

Sorumlu B"r"m Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, 
Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.2.1: Mahalle 
evler"nde sosyal 
h"zmet alanlarında 
düzenlenen program 
ve eğ"t"m sayısı

%25 50 60 70 70 70 70 6 ay 12 ay

PG1.2.2: Gençl"k 
Merkez"’nde 
düzenlenecek eğ"t"m 
sayısı

%25 0 12 12 12 12 12 6 ay 12 ay

PG1.2.3: Engell" 
Gündüz Bakımev" 
h"zmet"nden 
yararlanan b"rey 
sayısı

%25 0 0 0 150 250 350 6 ay 12 ay

PG1.2.4: Yaşlı 
Gündüz Bakımev" 
h"zmet"nden 
yararlanan b"rey 
sayısı

%25 0 500 1000 1000 1000 1000 6 ay 12 ay

R"skler
• İlçe genelinde 25 mahallede yerel talepler ve fiziki şartlardan dolayı sosyal donatıların aynı standartlarda 

olmaması
• Yen! sosyal donatılar kurulmasına uygun mekân/alanların az sayıda olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Mahalle evlerinin kurulması ve geliştirilmesi 
• Gençlerin verimli vakit geçirebilecekleri ve desteklenecekleri gençlik merkezlerinin kurulması 
• Engelli bireylere yönelik gündüz bakımevi kurulması
• Yaşlı bireylere yönelik gündüz bakımevi kurulması
• Çokamaçlı eğitim ve etkinlik salonlarının geliştirilmesi 

Maliyet Tahmini 0 TL

Tesp"tler • Sosyal destek h!zmetler!nde Beled!ye’n!n stratej!k hedefler!n!n entegre yönet!m açısından bütüncül yaklaşımla 
yönet!lmes!

İht"yaçlar
• Kurum !ç! koord!nasyonu artıracak yen! !let!ş!m kanallarının ve raporlama yöntemler!n!n gel!şt!r!lmes!
• Mahalle bazında etk! anal!z!n!n ve sosyal pol!t!kalarda öncel!kler tesp!t!n!n düzenl! olarak yapılması ve  
!ht!yaçlara cevap ver!lmes!
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.3: Şişlililerin yaşam koşullarını iyileştirici, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve bunların sosyal 
hizmetlerle eşgüdümü sağlanacaktır.

Sorumlu B"r"m Sağlık Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Me-
dya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.3.1: Evde sağlık 
ve bakım alanında 
toplam yıllık h"zmet 
sayısı 

%33 3600 13.000 15.000 18.000 20.000 20.000 6 ay 12 ay

PG1.3.2: Toplu 
sünnet etk"nl"ğ" 
kapsamında sünnet 
ed"len çocuk sayısı

%33 319 350 375 400 425 450 6 ay 12 ay

PG1.3.3: Sağlık 
h"zmetler"n"n kal"tel" 
yapıldığına da"r algı 
düzey" 

%33

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

70 75 80 85 90 6 ay 12 ay

R"skler • Sağlık h!zmetler! alanında !ht!yaçlara ve taleplere rağmen !lçe beled!yes!n!n yetk!ler!n!n sınırlı olması
• Personel!n yeters!z olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Yaşlı, engelli, kronik hastalığı olan ve hizmete ihtiyaç duyan bireylere yönelik evde bakım, evde sağlık ve fizik 
tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi ve artırılması

• Sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
• Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere tıbbi ve psikososyal destek sağlanması
• Sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi bireylerin tıbbi cihaz ve ortopedik malzeme ihtiyaçlarının 

temini için ilgili dış paydaşlarla işbirliği geliştirilmesi 
• Hasta nakil hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
• Cenaze nakil hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 

Maliyet Tahmini 2.885.000 TL

Tesp"tler • Sağlık alanında d!ğer kamu kurumları ve İBB sağlık ek!pler!yle ver!ml! !şb!rl!ğ! ve koord!nasyon çalışmalarının 
olması

İht"yaçlar • Sağlık h!zmetler!nde personel!n ve mal! kaynakların, kentsel gel!ş!m!n get!rd!ğ! yen! r!skler ve !ht!yaçlar 
doğrultusunda artırılması
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.4: Çocuk Dostu Kent kriterlerine uygun olarak, çocuklara yönelik eğitici, geliştirici ve destekleyici hizmetler 
geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Özel Kalem 
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.4.1: Açılan kreş 
ve gündüz bakımev" 
sayısı

%25 9 11 13 16 21 25 6 ay 12 ay

PG1.4.2: Çocuk 
mutfağından düzenl" 
olarak sağlıklı gıda 
tüketen çocuk sayısı

%25 0 0 650 800 1000 1250 6 ay 12 ay

PG1.4.3: Kreşlerde ve 
gündüz bakımev"nde 
çalışan n"tel"kl" 
personel sayısı

%25 36 44 52 64 90 100 6 ay 12 ay

PG1.4.4: Kreşlerde ve 
gündüz bakımev"nde 
çalışan personele 
eğ"t"m aldırılan gün 
sayısı

%25 2 6 12 16 20 24 6 ay 12 ay

R"skler
• Mal! kaynaklarının sınırlı olması
• Kreşler ve bakımevler!n!n kapas!teler!n!n sınırlı olması neden!yle yoğun !ht!yaca cevap ver!lememes!
• Yen! eğ!t!m alanlarının kurulmasına uygun yerler!n az sayıda olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Çocuklara yönelik hizmet ihtiyacının, mahalle ölçeğinde, çocukların ve ailelerin katılımıyla, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde, bilimsel araştırmalardan faydalanılarak belirlenmesi 

• Kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısının artırılması ve eğitim programlarının geliştirilmesi
• Belediye’de kurum içi kreş ve gündüz bakımevinin kurulması 
• Çocuk oyun evlerinin ve alanlarının kurulması ve geliştirilmesi 
• Çocuk oyun kitaplıklarının geliştirilmesi
• Öğrencilere yönelik örgün eğitimi destekleyici kursların, bireysel gelişim, sanat ve hobi eğitimlerinin 

düzenlendiği bilimsel amaçlı çocuk programlarının geliştirilmesi, sayısının artırılması ve yeni alanların 
yaratılması

• Çocuklara ve ailelerine yönelik, çocuğun insan hakları, iletişim ve ebeveyn eğitimleri gibi  
destekleyici programlar düzenlenmesi 

• Çocukların gelişimini destekleyici etkinlik programlarının düzenlenmesi
• Çocuklara yönelik merkezler ve etkinlikler için özel üretim yapacak bir Çocuk Dostu Mutfak kurulması ve 

işletilmesi

Maliyet Tahmini 2.000.000 TL

Tesp"tler • Mevcut kreşlerde ve bakımevler!nde yet!şk!n yemeğ! kullanılması

İht"yaçlar • Çocuk Dostu Mutfak !ç!n tüm kreşlere ve bakımevler!ne h!zmet verecek b!r merkez! tes!s!n kurulması
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.5: Gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim, kariyer, istihdam, girişimcilik ve kooperatifçilik destekleri, iç ve dış 
paydaşların işbirliğiyle artırılacaktır.

Sorumlu B"r"m Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.5.1: Açılan 
"st"hdam merkez" 
sayısı

%20 0 3 6 8 10 12 6 ay 12 ay

PG1.5.2: İst"hdam 
merkezler"nde 
çalıştırılan n"tel"kl" 
personel sayısı

%20 0 6 15 20 24 24 6 ay 12 ay

PG1.5.3: Dezavantajlı 
gruplara ver"len 
"st"hdam ve kar"yer 
eğ"t"m" sayısı

%20 0 200 400 600 800 1000 6 ay 12 ay

PG1.5.4: Düzenlenen 
"st"hdam temalı 
etk"nl"k gün sayısı

%20 0 24 30 40 50 60 6 ay 12 ay

PG1.5.5: 
Kooperat"fç"l"k 
ve g"r"ş"mc"l"k 
alanında eğ"t"m ve 
danışmanlık h"zmet" 
ver"len k"ş" sayısı

%20 0 1500 3000 4500 6000 9000 6 ay 12 ay

R"skler • Makroekonom!k r!skler
• N!tel!kl! personel sayısının yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Eğitim, kariyer, istihdam, girişimcilik ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarda, toplumsal eşitsizlikten en çok 
etkilenen sosyal gruplara öncelik tanınması

• Paydaşlarla işbirliğiyle gerçekleştirilecek bilimsel araştırma yöntemleriyle ilçenin istihdam haritasının ve 
girişimcilik ve kooperatifçilik alanlarında öncelikli sektörlerin belirlenmesi yoluyla çalışmaların verimliliğinin 
artırılması

• İstihdama yönelik mesleki eğitim, mesleki gelişim ve bireysel gelişim kurslarının, eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinin dış paydaşlarla ortak çalışmayla geliştirilmesi ve yapılması

• Girişimcilik ve kooperatifçilik alanında eğitim ve danışmanlık desteği verilmesi 
• Gençlik Akademisi çalışmalarının yürütülmesi
• Lise öğrencileri ve mezunları için Belediye’nin ilgili merkezleri ve uzaktan eğitim portalı üzerinden üniversiteye 

hazırlık destek eğitimleri ve tercih danışmanlığı hizmetleri sağlanması
• İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde istihdam danışmanlığı hizmeti verilmesi 
• İstihdam süreçlerinde işveren ile iş arayanları bir araya getiren, girişimcilik ve kooperatifçilik projelerinde 

kolektif üretimi ve internet üzerinden satışı kolaylaştıran bir dijital portal kurulması 

Maliyet Tahmini 5.800.000 TL

Tesp"tler • Ş!şl!’de !şverenler!n çeş!tl! ekonom!k sektörlerden olması
• Ş!şl!’n!n f!nans ve t!caret merkez! konumundan 25 mahallen!n nüfusunun yeter!nce faydalanamaması

İht"yaçlar
• Bölgesel b!r !st!hdam pol!t!kasının planlanması
• Bölgede öneml! ekonom!k sektör tems!lc!ler!n!n !st!hdam pol!t!kasına dah!l ed!lmes!
• Kamu kurum ve kuruluşlarıyla !şb!rl!ğ! şartlarının oluşturulması
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.6: Bedensel ve ruhsal sağlığın korunması için spor alanları ve hizmetleri artırılacak, genç sporcuların 
yetiştirilmesi desteklenecektir.

Sorumlu B"r"m Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.6.1: Beled"ye’de 
görevl" toplam 
BESYO mezunu 
sayısı

%25 7 14 15 16 17 18 6 ay 12 ay

PG1.6.2: Beled"ye’ye 
a"t en az 1 spor 
merkez" olan 
mahalle sayısı

%25 11 12 13 14 15 16 6 ay 12 ay

PG1.6.3: İlçe 
genel"nde 
Beled"ye’ye a"t spor 
tes"s" ve alanlarının 
m²’s"

%25 28.150 
m2

28.500 
m2

29.000 
m2

29.500 
m2

30.500 
m2

31.000 
m2 6 ay 12 ay

PG1.6.4: Spor 
faal"yetler"ne katılan 
çocuk sayısı

%25 2853 3000 3150 3300 3450 3600 6 ay 12 ay

R"skler • Spor alanlarının ve merkezler!n!n tekn!k bakım ve onarımının yapılamaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Rehabilitasyon ve eğitim amaçlı spor programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi
• Sağlıklı yaşam için tüm Şişlililerin katılabileceği spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması
• Farklı spor dallarında çocuklara ve gençlere yönelik spor alanlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesi
• Spor tesislerinin kurumsal yapılarının ve olanaklarının geliştirilmesi
• Şişli’nin spor kulüpleri ile kurumsal işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi ve gerekli maddi desteğin sağlanması
• çık havada spor eğitmeni eşliğinde sağlık için spor faaliyetlerinin artırılması
• Spor turnuvaları düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 5.820.000 TL

Tesp"tler • Spor eğ!tmen! veya uzman olmadan açık hava spor aletler!n!n kas ve bağ yaralanması açısından r!skl! olması

İht"yaçlar

• Müdürlüğün !ş ve !şlemler!n!n h!zmet aşamalarında, sürekl!l!ğ!n ve kal!ten!n sağlanması !ç!n spor aletler!n!n ve 
faal!yet alanlarının sürekl! bakımının müdürlük bünyes!nde !st!hdam ed!len tekn!k personel tarafından yapılması

• Alets!z ve açık havada spor eğ!tmen! eşl!ğ!nde spor faal!yetler!n!n desteklenmes!
• BESYO mezunu personeller!n sayısının artırılması
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Amaç A1: Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır.

Hedef H1.7: Toplumsal eşitliği, dezavantajlı sosyal grupların ihtiyaçlarına duyarlılığı ve belediye hizmetlerinin herkes için 
erişilebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Sorumlu B"r"m Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi)

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.7.1: Hak temell" 
ve ayrımcılık karşıtı 
ver"len kurum "ç" ve 
kurum dışı eğ"t"m 
sayısı

%20 6 10 12 12 12 12 6 ay 12 ay

PG1.7.2: Beled"ye 
çalışmalarına katkı 
sağlamaya yönel"k 
"şb"rl"ğ" yapılan s"v"l 
toplum örgütler"n"n 
sayısı 

%20 23 26 29 31 33 36 6 ay 12 ay

PG1.7.3: Gerçekleş-
t"r"len konferans, 
çalıştay sayısı

%20 0 1 1 1 1 1 6 ay 12 ay

PG1.7.4: Madde 
bağımlılığıyla müca-
delede koruyuculuk 
ve önley"c"l"k 
amacıyla düzenlenen 
eğ"t"m sayısı

%20 1 24 26 28 30 32 6 ay 12 ay

PG1.7.5: Engell"l"k 
alanında "ç ve 
dış paydaşlarla 
gel"şt"r"len ortak 
proje sayısı

%20 0 5 6 7 8 9 6 ay 12 ay

R"skler • Gerçekleşt!r!len b!l!nçlend!rme ve b!lg!lend!rme çalışmalarının, eş!tl!k pol!t!kalarının ana akımlaştırılamaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Belediye binaları, dış birimleri ve sosyal amaçlı merkezlerinin mimari erişilebilirliği ile hizmet ve etkinliklerin 
sosyal erişilebilirliğinin sağlanması 

• İBB ile işbirliği içinde Şişli’de tüm unsurlarıyla engelsiz güzergâhlar oluşturabilmek için cadde, sokak ve 
meydanların fiziksel erişilebilirliği ile bu güzergâhlar üzerindeki sosyal alanların fiziksel ve sosyal erişilebilirliğini 
denetlemek ve iyileştirmek; erişilebilir güzergâhları Engelsiz Şişli dijital platformu üzerinden paylaşmak 

• Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBTİ+, Roman ve göçmenlere yönelik eşitlik eylem planlarının hazırlanması, 
toplumsal eşitliğe ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına uygun bütçelemenin uygulanması

• Ayrımcılığın ve şiddetin her türüyle mücadele amacıyla eğitimler, iç ve dış paydaşlarla ortak projeler ve 
toplumsal farkındalığı yükselten iletişim kampanyaları düzenlenmesi 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik eğitimler, iç ve dış paydaşlarla ortak projeler ve toplumsal 
farkındalığı yükselten iletişim kampanyaları düzenlenmesi

• Engelli farkındalığı, fiziksel ve sosyal erişilebilirlik, engelsiz iletişimle ilgili eğitimler, iç ve dış paydaşlarla ortak 
projeler ve toplumsal farkındalığı yükselten iletişim kampanyaları düzenlenmesi

• Bağımlı olan veya bağımlılık riski altında olan çocuk, genç ve yetişkin bireylere ve ailelerine yönelik sosyal hizmet 
modelleri geliştirilmesi 

Maliyet Tahmini 0 TL

Tesp"tler • İnsan hakları, eş!tl!k pol!t!kaları, toplumsal c!ns!yet eş!tl!ğ!ne duyarlı bütçeleme ve ş!ddete karşı mücadele 
çalışmalarında konferans programlarının farkındalık alanında etk!l! olması

İht"yaçlar

• Toplumsal Eş!tl!k B!r!m! ve Beled!ye’n!n d!ğer müdürlük ve b!r!mler!n!n koord!nasyonlu çalışmasına !l!şk!n 
toplantıların organ!ze ed!lmes!

• Beled!ye’n!n kurum !ç! koord!nasyon ve !let!ş!m kanallarının gel!şt!r!lmes!
• İBB ve d!ğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmaların yürütülmes!
• Bu alanda akt!f STK’larla kurumsal !şb!rl!ğ! olanaklarının artırılması
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AMAÇ 2: 
Kapsayıcı b%r kültür ve sanat 
pol%t%kası oluşturularak, 
Ş%şl%’n%n tar%h% ve kültürel 
b%r%k%m% geleceğe taşınacaktır.

Ş#şl# Beled#yes#, #lçen#n geçm#şten bugüne taşınan kültürel b#r#k#m#n#n korun-
ması, çağdaş sanatsal üret#m#n desteklenmes# yoluyla gel#şt#r#lmes# ve gele-
ceğe taşınmasını amaçlamaktadır. 
Ş#şl#’n#n tüm mahalleler#ne yayılan, sanat üretenler #le tüketenler# etk#leş#ml# 
ortamlarda buluşturan, alandak# paydaşların desteğ#yle zeng#nleşen ve yaşa-
mı zeng#nleşt#ren, herkes #ç#n er#ş#leb#l#r olan, kapsayıcı b#r eğ#t#m, kültür ve 
sanat pol#t#kası oluşturulması b#r#nc#l öncel#ğ#m#zd#r. Bu yerel pol#t#k yaklaşım, 
yaşama daha olumlu bakab#len, üretken ve kültürel-sanatsal boyutta yetk#n 
b#r kuşağın yet#şmes# #ç#n gerekl# zem#n# oluşturur. 

Özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan yen#l#kç# adımların mekânı Ş#şl#’n#n kent 
belleğ#n#n gel#şt#r#lmes#, #lçen#n yen#den tasarım ve moda sektörler#n#n odak 
noktası hal#ne gelmes#, zeng#n gastronom# kültürüyle beslenerek b#r caz#be 
merkez#ne dönüşmes#, kent #ç#n ortak f#k#r ve proje üret#m alanı olarak etk#nl#k 
göstermes#, özell#kle gençlere yönel#k b#reysel gel#ş#m, meslek# eğ#t#m, #st#h-
dam ve g#r#ş#mc#l#k projeler#yle yerel ekonom#n#n desteklenmes#, bu amaç çer-
çeves#nde öne çıkan hedeflerd#r.

Tüm bu hedefler doğrultusunda, s#v#l toplum kuruluşları ve eğ#t#m, kültür ve 
sanat kurumlarıyla, ulusal ve uluslararası platformlarla ortak çalışmalarıyla 
da güçlenerek, kültür-sanat alanı k#ml#ğ#n# yen#l#kç# b#r anlayışla ger# kazanan 
Ş#şl#, İstanbul #ç#n de öneml# b#r kazanım olacak ve İstanbulluların kültür-sanat 
alanındak# #ht#yacına da cevap verecekt#r.
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Amaç A2: Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli’nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.

Hedef H2.1: Kültür-sanat faaliyetleri 25 mahalle genelinde artırılacaktır.

Sorumlu B"r"m Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.1.1: 25 mahalleye 
yönel"k düzenlenen 
toplam fest"val ve 
fuar sayısı

%20 1 5 5 5 5 5 6 ay 12 ay

PG2.1.2: Kültür-
sanat etk"nl"ğ" 
gerçekleşt"r"len 
farklı mahalle sayısı

%20 8 8 10 12 12 12 6 ay 12 ay

PG2.1.3: Tüm "nanç 
gruplarına yönel"k 
etk"nl"k sayısı

%20 6 8 16 25 25 25 6 ay 12 ay

PG2.1.4: Kentl"ler"n 
kültür-sanat 
portallarına z"yaretç" 
sayısı

%20 0 1000 10.000 100.000 250.000 500.000 6 ay 12 ay

PG2.1.5: Beled"ye’n"n 
kültür-sanat 
faal"yetler"nden 
memnun"yet oranı

%20

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

45 55 65 75 85 6 ay 12 ay

R"skler • İlet!ş!m kanallarının ve ulaşım !mkânlarının yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Şişli’nin, 25 mahallesinde yaygın olarak kültürel altyapının ve özellikle hedef mahallelerdeki ihtiyaçların 
belirlenmesi için sürekli güncellenen bir kültür-sanat ihtiyaç haritasının hazırlanması

• Kentteki kültür-sanat programlarının iletişimini destekleyen rehber ve portalların tasarlanması
• Şişli’nin hedef mahallelerinde, ihtiyaçlardan yola çıkılarak katılımcı bir şekilde programı oluşturulacak tematik 
şenlik ve etkinliklerin tasarlanması, düzenlenmesi

• Kentin sosyokültürel dokusuna uygun kültür-sanat faaliyetlerinin, ilçede faaliyet gösteren STK’lar ve kâr amacı 
gütmeyen kültür-sanat kurumlarıyla birlikte geliştirilmesi

• Komşuluk kültürünü ve Şişli’nin tüm inanç gruplarının sosyokültürel yaşamlarını destekleyecek etkinliklerin 
mahalleliyle birlikte tasarlanması ve düzenlenmesi

• Her mahallede çocukların, gençlerin ve ailelerin katılımına yönelik kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi için 
ilgili kurum ve kuruluşların teşvik edilmesi

Maliyet Tahmini 11.320.000 TL

Tesp"tler • Mahalleler arasında kültür-sanat faal!yetler! ve alanlarının yoğunluk farkı

İht"yaçlar • İlçe genel!nde ve mahalle bazında sosyal ve kültürel dokunun tesp!t ed!lerek har!talanması
• Mahalle bazında 5 yıllık kültür-sanat faal!yetler!n!n yaygınlaştırma hedef!n!n bel!rlenmes!
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Amaç A2: Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli’nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.

Hedef H2.2: Yeni eğitim ve kültür-sanat merkezleri kurulacak, etkinlik alanları geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, 
Medya Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.2.1: Kurulan 
müze ve kültür-sanat 
kurumlarının toplam 
sayısı

%20 0 0 1 2 4 6 6 ay 12 ay

PG2.2.2: Müzelere 
ve kültür-sanat 
kurumlarına toplam 
z"yaretç" sayısı

%20 16.500 18.000 19.250 20.500 22.000 23.000 6 ay 12 ay

PG2.2.3: Beled"ye 
tarafından yönet"len 
serg" alanlarında 
kültür-sanat 
programı sayısı

%20 3 6 12 24 24 24 6 ay 12 ay

PG2.2.4: Yurt"ç" ve 
yurtdışı basında 
Ş"şl"’n"n kültür-sanat 
alanında görünürlük 
sayısı

%20 0 0 6 12 12 12 6 ay 12 ay

PG2.2.5: Beled"ye’ye 
a"t kültür-sanat 
mekânlarının doluluk 
oranları

%20 %70 %80 %85 %90 %95 %100 6 ay 12 ay

R"skler • Müzeler!n ve kültür-sanat merkezler!n!n kurumsal kapas!tes! !ç!n gerekl! mal! kaynakların ve !nsan kaynağının 
yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Müze ve kültür-sanat kurumlarının kurulması ve bölgesel ölçekte geliştirilmesi
• Gençlerin kültür-sanat faaliyetlerine erişim ve katılımını kolaylaştıracak merkezlerin kurulması
• Kent Belleği projesinin gerçekleştirilmesi
• Kent Akademisi’nin kurulması
• Gastronomi Merkezi’nin kurulması
• Tasarım ve Moda Merkezi’nin kurulması
• 25 mahallede yaygın olarak çocuklara ve gençlere yönelik açık okuma alanları ve kütüphanelerin kurulması

Maliyet Tahmini 27.850.000 TL

Tesp"tler • Kapsamlı kültür-sanat kurumlarının Ş!şl! ve komşu !lçeler!yle b!rl!kte düşünülmes!

İht"yaçlar
• İBB !le !şb!rl!ğ! çalışmalarının gel!şt!r!lmes!
• Marmara Beled!yeler B!rl!ğ!, İSTKA ve İl Kültür ve Tur!zm Müdürlüğü’nün kültür-sanat planlamasını d!kkate alarak 

bölgesel ölçekte çalışmaların yapılması
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Amaç A2: Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli’nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.

Hedef H2.3: Şişli’nin kültür mirası korunacak, çağdaş sanat üretimi desteklenecektir.

Sorumlu B"r"m Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.3.1: Ş"şl"l" ve 
alanında ön plana 
çıkmış sanatçılarla 
düzenlenen yıllık 
etk"nl"k sayısı

%25 2 6 12 12 12 12 6 ay 12 ay

PG2.3.2: Ş"şl"’n"n 
köklü (s"nema, 
t"yatro ve serg" 
alanı) kurumlarını 
canlandırmak 
amacıyla yürütülen 
toplam kurumsal 
"şb"rl"ğ" sayısı

%25 9 2 4 6 8 12 6 ay 12 ay

PG2.3.3: 
Canlandırılan 
veya yen"den 
"şlevlend"r"len 
toplam kültür m"rası 
ve kültürel alan 
sayısı

%25 1 1 3 6 9 12 6 ay 12 ay

PG2.3.4: Gençler"n 
katılımıyla 
tasarlanan yıllık 
sokak sanatı etk"nl"ğ" 
sayısı

%25 5 8 10 12 14 20 6 ay 12 ay

R"skler • Ş!şl!’n!n kültür-sanat kurumlarının canlandırma mal!yet!n!n yüksek olması
• Yen!leme ve restorasyon faal!yetler!ne gerekl! onay !şlemler!n!n yapılamaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Şişlili sanatçı ve vatandaşların etkileşimi ve iletişimi artırılmak üzere yeni faaliyet ve alanların geliştirilmesi
• Şişlili genç sanatçılara yönelik aktif bir tanıtım desteğinin sağlanması
• Şişli’nin kültür-sanat kurumlarının katılımcı bir yöntemle aktif hale getirilmesi
• Şişli’nin Abide-i Hürriyet Anıtı’nın ve kimliğinin tanıtılması
• Şişli’nin somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunarak değerlendirilmesi
• Kültürel ve tarihi mirasın tanıtılmasına yönelik şehir içi ve şehir dışı kültür turlarının düzenlenmesi
• Kültürel mirasın korunması kapsamında prestij kitaplarının hazırlanıp basılması ve bu kapsamda tematik 

sergilerin oluşturulması
• Kentin kültür varlıklarının korunmasına ve canlandırılmasına yönelik çalışmaların planlanması ve uygulanması
• Gençlerin katılımıyla sokak sanatının desteklenmesi

Maliyet Tahmini 15.000.000 TL

Tesp"tler • Ş!şl!’n!n kültür-sanat aktörler!yle yeterl! düzeyde !şb!rl!ğ!n!n sağlanmaması
• Kültür-sanat pol!t!kalarında Ş!şl! Beled!yes! !le !şb!rl!ğ! yapan yönlend!r!c! b!r danışma kurulunun olmaması

İht"yaçlar • Kültür-sanat pol!t!kalarını yorumlayacak ve sanatsal !çer!k kapsamında yön verecek b!r danışma kurulunun 
oluşturulması
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Amaç A2: Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli’nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.

Hedef H2.4: Kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilirliği sağlanacak ve tüm nüfus gruplarına yönelik yaşam 
kalitesini artıracak sanat etkinlikleri düzenlenecektir.

Sorumlu B"r"m Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.4.1: Kültür-sanat 
faal"yetler"ne eğ"t"m 
ve rehab"l"tasyon 
amacıyla katılan 
dezavantajlı k"ş" 
sayısı

%50 500 600 750 900 1000 1100 6 ay 12 ay

PG2.4.2: Kültür-
sanat faal"yetler"ne 
eğ"t"m amaçlı grup 
hal"nde katılan 18 
yaş altı k"ş" sayısı

%50 850 1350 1500 1650 1750 1850 6 ay 12 ay

R"skler • N!tel!kl! personel!n yeters!z olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Dezavantajlı gruplara yönelik sanat yoluyla iyileşme amaçlı kültür-sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması

• Mevcut kültür-sanat yapılarının dezavantajlı gruplara göre iletişim ve erişim açısından iyileştirilmesi
• Belediye’nin kültür-sanat ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında iyi uygulamaların araştırılması ve gerekli 

bilgilendirmelerin yapılması
• Kültür-sanat faaliyetlerinde kurum içi koordinasyon çalışmaları kapsamında diğer birimlerin yürüttüğü 

çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi
• Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği sahalarının araştırılması ve kültürel faaliyetler 

alanında ortak projelerin geliştirilmesi

Maliyet Tahmini 625.000 TL

Tesp"tler
• Kültür-sanat kurumlarının eğ!t!m ve rehab!l!tasyon alanında kurumsal !şb!rl!ğ! olanaklarının yüksek olması
• Kültür-sanat kurumlarının yanı sıra farklı dezavantajlı gruplar ve sosyal r!sk alanında çalışan STK’ların da !şb!rl!ğ! 

olanaklarının yüksek olması

İht"yaçlar
• Uzman personel desteğ!yle çocuk, genç, 65 yaş üstü ve d!ğer dezavantajlı gruplara yönel!k özel programların 

tasarlanması
• Kurumsal !şb!rl!ğ! ve çözüm ortaklıkları alanında Beled!ye’n!n kurumsal kapas!tes!n!n gel!şt!r!lmes!
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Amaç A2: Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli’nin tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.

Hedef H2.5: Alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, yerel ekonomiyi ve istihdamı destekleyen 
kültür-sanat programlarına yatırım yapılacaktır.

Sorumlu B"r"m Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Fen İşleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.5.1: Kurumsal 
"şb"rl"kler"yle yapılan 
spor ve kültür-sanat 
faal"yetler" ve sokak 
etk"nl"kler" sayısı

%33 4 6 8 10 10 10 6 ay 12 ay

PG2.5.2: Kurumsal 
destekler 
kapsamında elde 
ed"len mal" desteğ"n 
bütçes"

%33 0 TL 100.000
TL

300.00
TL

500.000
TL

1.000.000
TL

1.000.000
TL 6 ay 12 ay

PG2.5.3: Kâr amacı 
gütmeyen kültür-
sanat gruplarıyla 
toplam "şb"rl"ğ" sayısı

%33 0 2 4 8 16 32 6 ay 12 ay

R"skler • Metro hattı dışında ulaşım olanaklarının kısıtlı olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Şişli’nin gündüz nüfusuna yönelik kültür-sanat etkinlikleri ve alanlarının geliştirilmesi
• Kurumsal işbirliğine yönelik kültür-sanat kurumlarıyla ortaklaşa İstanbul genelinde ve Şişli’de toplumsal kültür-

sanat beğeni eşiğini yükseltecek etkinliklerin artırılması
• Bomonti’deki antika pazarı ve organik pazarın uluslararası standartlara göre iyileştirilmesi ve tanıtımı için tur vb. 

faaliyetlerin düzenlenmesi
• Uluslararası kurumlar ve konsoloslukların kültür-sanat ataşeleriyle görüşülerek ortak çalışmaların yürütülmesi
• Kültür turizminin gelişmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi

Maliyet Tahmini 10.800.000 TL

Tesp"tler • Kent!n ana hatlarında kültür-sanat faal!yetler!n! destekleyecek ekonom!k sektörler!n yeters!zl!ğ!

İht"yaçlar

• Gündüz nüfusuna ve özell!kle beyaz yakalı tüket!c!ye yönel!k yerel ekonom!y! destekleyen yaşam alanları ve yen! 
sektörler!n gel!şt!r!lmes!

• Kent!n ana hatları dışında ulaşım ağlarının gel!şt!r!lmes!
• Kültür-sanat alanında ortak projeler açısından Beled!ye’n!n kurumsal kapas!tes!n!n artırılması



104 STRATEJİ GELİŞTİRME

AMAÇ 3: 
Sürdürüleb%l%r b%r çevreye sah%p,
tüm canlılar %ç%n yaşanab%l%r ve 
sağlıklı b%r kent tasarlanacaktır.

Kaynakların sınırlılığının ve sürdüreb#l#rl#ğ#n önem#n#n farkında olan Ş#şl# Be-
led#yes#, çocuklara yaşanab#l#r b#r dünya bırakab#lmek #ç#n ekoloj#k m#rası ko-
rumayı ve karbon salınımını azaltmayı öncel#kler# arasında tanımlamaktadır. 

Bu öncel#k doğrultusunda, çevre b#l#nc#n# ve ekoloj#k duyarlılığı artırmaya yö-
nel#k #let#ş#m kampanyaları, çocuklara ve yet#şk#nlere yönel#k yaygın eğ#t#m ve 
atölye çalışmaları, atık ger# dönüşüm ve yen#leneb#l#r enerj# projeler# hedefle-
r#m#z arasında yer almaktadır. 

Mevcut parklar ve yeş#l alanların yaşanan alanlar olarak yen#den düzenlenme-
s# ve alternat#f çözümlerle yen# yeş#l alanlar oluşturulması faal#yetler#yle ne-
fes alan b#r Ş#şl# hedef#ne ulaşmak #ç#n Büyükşeh#r Beled#yes#, s#v#l toplum ku-
ruluşları ve çevre gönüllüler#yle ortak projeler gel#şt#r#lmes# planlanmaktadır.

Hayvan haklarını gözeten, gönüllüler# destekleyen ve kolekt#f çözüm model-
ler# gel#şt#ren b#r pol#t#ka #zleyecek olan Ş#şl# Beled#yes#, sokak hayvanları #ç#n 
toplumsal farkındalık kampanyaları, sah#plend#rme organ#zasyonları, yaşam 
alanlarını #y#leşt#rme çalışmaları ve yer#nde sağlık h#zmetler#ne yatırım yapa-
caktır.



105ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.1: Sürdürülebilir bir kent politikası için çevreci faaliyetler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Sorumlu B"r"m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yapı 
Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.1.1: Ayrı 
toplanan b"tk"sel atık 
yağ m"ktarı

%25 470
ton

490
ton

510
ton

520
ton

520
ton

520
ton 6 ay 12 ay

PG3.1.2: Ger" 
dönüşüme 
gönder"len (p"l dah"l) 
elektron"k atık 
m"ktarı

%25 21
ton

26
ton

28
ton

30
ton

32
ton

32
ton 6 ay 12 ay

PG3.1.3: Ger" 
dönüşüme yönel"k 
yerleşt"r"len toplama 
ün"tes" sayısı

%25 5 10 20 30 40 50 6 ay 12 ay

PG3.1.4: Ayrı 
toplanan ambalaj 
atığı m"ktarı

%25 6125
ton

8000
ton

10.000
ton

10.000
ton

10.000
ton

10.000
ton 6 ay 12 ay

R"skler • İlçe ölçeğ!nde çevresel r!skler!n yönet!lmes!n!n yeterl! etk!y! yaratmaması
• Ölçümler!n yeterl! sev!yede b!l!msel ve teknoloj!k olmaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Entegre atık yönetimi planının geliştirilmesi ve etkin bir şekilde sürdürülmesi
• Belediye’ye ait binalarda yenilenebilir enerji altyapılarının geliştirilmesi ve gerekli yatırımların yapılması
• Belediye hizmetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonunun hesaplanması ve düşürülmesi
• Geri kazanılabilir atıkların toplanmasını teşvik etmek amacıyla toplama ünitelerinin yerleştirilmesi ve atık 

ayrıştırılmasını teşvik edici projeler ile vatandaşlarımızın geri dönüşüme katılımının artırılması
• Ekolojik sınıf/okul (anaokulu, kreş, gündüz bakımevi, okul vb.) kapsamında çevreci çalışmaların yapılması
• İlçe genelinde GES projelerinin tasarlanması ve yönetilmesi
• Entegre yönetim sistemleri çalışmaları kapsamında Enerji Yönetim Sistemi’nin ISO 50001 belgesinin alınması 

için gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesi
• Risk ve kırılganlık analizi yapılarak İklim Değişikliği Eylem Planı’nın katılımcı bir anlayışla hazırlanması, 

uluslararası sözleşmelerin ve standartların araştırılması ve planlanması

Maliyet Tahmini 5.135.000 TL

Tesp"tler • Ş!şl!’de çevre konularına toplumsal duyarlılığın yüksek olması

İht"yaçlar • Ölçüm yöntem ve c!hazlarının gel!şt!r!lmes!
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.2: Daha yeşil bir Şişli için parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve ihtiyaca uygun olarak geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.2.1: K"ş" başına 
akt"f yeş"l alan 
büyüklüğü

%20 3,93 4 4,2 4,5 5 5,2 6 ay 12 ay

PG3.2.2: D"k"len 
toplam b"tk" sayısı %20 600 1200 1800 2800 3800 5000 6 ay 12 ay

PG3.2.3: Yeş"l 
alanlarda kamera 
sayısı

%20 5 7 9 11 13 15 6 ay 12 ay

PG3.2.4: Yeş"l 
alanlarda ücrets"z 
"nternet "stasyonu 
sayısı

%20 0 2 4 6 8 10 6 ay 12 ay

PG3.2.5: Bakım ve 
onarımı yapılan akt"f 
yeş"l alan m"ktarı

%20 128.597
m2

130.097
m2

134.596
m2

138.996
m2

148.996
m2

154.996
m2 6 ay 12 ay

R"skler • Merkez! konumu gereğ! !lçen!n yen! yeş!l alanlara yer açılamaması
• Mevcut yeş!l alanlarının kentleşme baskısı altında olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Yeni yeşil alanların planlanması, mevcut yeşil alanların bakımı ve yaya yollarının düzenlenmesi
• Konut bölgelerinde ağaçların ve yeşil alanların artırılması ve iyileştirilmesi için gerekli altyapı ve farkındalık 

çalışmalarının yapılması
• Daha yeşil bir Şişli için çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması
• Park ve bahçelerdeki kent mobilyalarının, çocuk oyun ve spor alanlarının geliştirilerek yönetilmesi
• Parklar ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere fidan, çalı ve mevsimlik çiçek dikimi ile ağaçlandırma çalışmalarının 

yapılması
• Çocuk oyun alanlarının katılımcı bir yöntemle tasarlanarak yeniden düzenlenmesi
• Yeşil alanlarda spor, kültür sanat ve sağlık amaçlı yürütülen faaliyetlere gerekli altyapı desteğinin sağlanması
• Parklar ve yeşil alanların genel temizliğinin, sulama, drenaj ve altyapı çalışmalarının yapılması
• Park ve yeşil alan, cadde, sokak, okul bahçeleri, kreş bahçeleri, kamu kurum bahçeleri ve özel bahçelerde 

budama, kuru ağaç kesimi, ot biçilmesi ve bitkisel zararlılara karşı mücadele yapılması

Maliyet Tahmini 68.425.000 TL

Tesp"tler • Yoğun kentleşmeye rağmen yeş!l alan m!ktarının artırılmasının yen! teknoloj!lere ve farkındalık çalışmalarına 
bağlı olması

İht"yaçlar • Yeş!l alanların m!ktar ve n!tel!k olarak gel!ş!m!nde mahalle mecl!sler!n!n katılımının sağlanması
• Kent ortamında yeş!l alan ve bahçeler!n gel!ş!m!n!n yen! teknoloj!lerle desteklenmes!
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.3: Temizlik işlerinin niteliği yeni teknolojilerle desteklenip yükseltilerek, çevre kalitesi geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Temizlik İşleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.3.1: Yen"lenen 
çöp konteyner" sayısı %50 300

adet
350
adet

400
adet

450
adet

500
adet

500
adet 6 ay 12 ay

PG3.3.2: Tem"zl"k 
personel"n"n aldığı 
eğ"t"m saat"

%50 8460
saat

9518
saat

10.576
saat

11.634
saat

12.962
saat

13.750
saat 6 ay 12 ay

R"skler • İlçen!n gündüz nüfusunun yoğunluğundan kaynaklanan !ş yükünün yüksek mal!yetl! olması
• Tem!zl!k !şler!ne yüksek mal!yetten dolayı yen! teknoloj!ler!n dah!l ed!lememes!

Faal"yetler ve 
Projeler

• İlçe sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklardaki evsel atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokak ile 
açık pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması, atık konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi

• İbadethanelerde ve sosyal donatı alanlarında temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerle 
desteklenmesi

• İlçe sınırları içerisinde bulunan bulvar-cadde ve sokakların bordür taşlarının, merdivenlerin ve duvarların 
boyanarak iyileştirilmesi

• Belediye’nin genel etkinlikler programı kapsamında gerekli alan temizlik desteğinin sağlanması

Maliyet Tahmini 800.830.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye tarafından bel!rlenen çöp çıkarma saat!ne uyulmaması

İht"yaçlar • Çöp çıkarma konusunda b!l!nçlend!rme ve b!lg!lend!rme çalışmalarının yapılması
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.4: Hayvan hakları gözetilerek ve gönüllülerle işbirliği yapılarak, sokak hayvanlarının yaşamını iyileştirecek 
çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Veteriner İşleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.4.1: 
Sah"plend"r"len 
hayvan sayısı

%33 35 40 45 50 55 60 6 ay 12 ay

PG3.4.2: Hayvan 
sevg"s" "ç"n 
b"l"nçlend"rme 
kampanyaları 
kapsamında 
düzenlenen etk"nl"k 
ve çalışma sayısı

%33 20 25 30 35 40 45 6 ay 12 ay

PG3.4.3: 
Kısırlaştırılan ve 
rehab"l"te ed"len 
sokak hayvanı sayısı

%33 1600 1700 1800 1900 2000 2100 6 ay 12 ay

R"skler
• Sokak hayvanlarıyla !lg!l! başarılı çalışmalardan dolayı kent!n d!ğer !lçeler!nden sokak hayvanlarının bölgem!ze 

bırakılması
• Sanat Parkı g!b! bölgelerde sokak hayvanları sayısının artması neden!yle h!jyen sorunlarının ortaya çıkması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Sokak hayvanlarına rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
• Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için gerekli iletişim çalışmalarının ve diğer çalışmaların yapılması
• Sokak hayvanları için kedi-köpek evlerinin ve mevsimsel mama/su kaplarının dağıtılması
• Hayvan sevgisi için bilinçlendirme kampanyası, gerekli eğitim ve broşür dağıtım çalışmalarının yürütülmesi
• Kentte hayvan koruma gönüllüleri gruplarıyla ortak çalışmaların yürütülmesi
• Sokak hayvanları için gezici bakım hizmetlerinin sunulması
• Sokak hayvanları yararına festival düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 2.685.000 TL

Tesp"tler • Ş!şl! Beled!yes!’n!n !y! uygulamalarının !l ve ülke genel!nde paylaşılması
• Evc!l hayvan sah!b! nüfusun Ş!şl!’de yoğun olması

İht"yaçlar • Veter!nerl!k h!zmetler!n!n !l ve ülke genel!nde daha çok tanıtılması
• Ac!l durumlarda Beled!ye’n!n sunduğu h!zmetler!n artırılması
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.5: Çevre koruma ve ekolojik yaşamla ilgili farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenecek ve bu konuda iletişim 
çalışmaları yürütülecektir.

Sorumlu B"r"m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.5.1: Düzenlenen 
çevre etk"nl"ğ" sayısı %33 10 12 12 12 12 12 6 ay 12 ay

PG3.5.2: Kompost 
üret"m" faal"yet 
alanlarında 
düzenlenen eğ"t"m 
ve b"l"nçlend"rme 
programlarına 
katılan k"ş" sayısı

%33 0 50 75 100 125 150 6 ay 12 ay

PG3.5.3: Çevre ve 
"kl"m değ"ş"kl"ğ"yle 
mücadele alanında 
eğ"t"m ver"len 
personel sayısı 

%33 70 500 450 400 350 300 6 ay 12 ay

R"skler • Ekonom!k faktörler!n !kl!m değ!ş!kl!ğ! gündem!n!n önem!n! olumsuz etk!lemes!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Çevre bilincinin artırılmasına yönelik yenilikçi çalışmaların yapılması
• İklim değişikliğiyle mücadele konusunda kurum içi ve kurum dışı eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme 

çalışmalarının yürütülmesi
• Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediye hizmet binalarında atık toplama noktalarının ve alanlarının sayısının 

artırılması ve bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri verilerek bu anlayışın desteklenmesi
• Kimyasala karşı kompost gübre üretimi konusunda eğitim içerikli çalışmaların yürütülmesi

Maliyet Tahmini 2.732.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye’ye a!t kamu b!nalarında tem!z enerj! ve sürdürüleb!l!rl!k kr!terler! doğrultusunda yeterl! altyapı 
çalışmalarının tamamlanmamış olması

İht"yaçlar • Beled!ye’ye a!t h!zmet b!nalarında çevrec! pol!t!kalar kapsamında emsal göster!lecek n!tel!kte sert!f!kasyon 
g!r!ş!mler!n!n başlatılması
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.6: Şişlililerin günlük yaşamlarında güvenli kent algısını artıracak biçimde kent esenliği standartları 
yükseltilecektir.

Sorumlu B"r"m Zabıta Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.6.1: Esenl"k 
konusunda 
vatandaşın algısı

%50

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

%60 %70 %75 %80 %85 6 ay 12 ay

PG3.6.2: İkt"sad" 
denet"m" yapılan 
"şyer" sayısı

%50 2500 2600 2700 2800 2900 3000 6 ay 12 ay

R"skler • Merkez! konum ve ana ulaşım akslarının !lçede bulunması neden!yle t!car! fonks!yonların artarak komşu hukukuna 
olumsuz etk! yaratması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin artırılması 
• Yeşil alanlarda ve ihtiyaç bulunan bölgelerde kameralı denetim sistemlerinin geliştirilmesi
• Kentin huzur ve refahının sağlanmasına yönelik farkındalığı artıracak kampanyaların yürütülmesi ve komşu 

hukukunun güçlendirilmesi
• Ulaşım hatlarının sürekli denetimi
• Aydınlatmayla ilgili sorunların çözümüne katkı sunulması
• Yerelde gürültü ve görüntü kirliliği denetimlerinin yapılması

Maliyet Tahmini 625.000 TL

Tesp"tler • Konut alanları !le t!car! alanların çok !ç !çe geçm!ş olması
• Vatandaşla kurulan !let!ş!mde zabıta ek!pler!n!n ön planda olması

İht"yaçlar • Denet!m çalışmaları kapsamında alınan kararların vatandaşlara etk!l! !let!ş!m yöntemler!yle aktarılması
• Mevzuat ve faal!yetlere !l!şk!n h!zmet !ç! eğ!t!mler ver!lmes!
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Amaç A3: Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır.

Hedef H3.7: Yeni teknolojilerle kentin karbon emisyonu ilçe bazında yönetilir hale getirilecektir.

Sorumlu B"r"m İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.7.1: Esenl"k 
konusunda 
vatandaşın algısı

%50 0 6 12 24 36 48 6 ay 12 ay

PG3.7.2: İkt"sad" 
denet"m" yapılan 
"şyer" sayısı

%50 0 4 8 12 16 20 6 ay 12 ay

R"skler • Metrobüs/otobüs/metro ulaşım ağları arasında aktarma noktalarının Ş!şl!’de bulunması, karbon em!syonunun 
!lçede yoğunlaşması

Faal"yetler ve 
Projeler

• GES’lerin yapılması
• Karbon ayak izinin her yıl en az %5 oranında azaltılması
• Karbon emisyonu ölçümünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Sürdürülebilir kentleşmeyi destekleyen yeni teknolojilerin ve iyi uygulamaların Şişli genelinde desteklenmesi ve 

yaygınlaştırılması
• Sera gazı envanterinin çıkarılması

Maliyet Tahmini 2.700.000 TL

Tesp"tler • Tem!z ve yen!leneb!l!r enerj! kaynaklarına yönel!k çalışmaların olmaması

İht"yaçlar • Karbon em!syonu ölçüm programlarının gel!şt!r!lmes!
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AMAÇ 4: 
Yaşamı kolaylaştıran, 
yerel ekonom%y% destekleyen, 
%novat%f ve güvenl% b%r Ş%şl% %ç%n 
%nsan odaklı ve çokyönlü kentsel 
gel%ş%m sağlanacaktır.

Tüm komşularımızın günün her saat#nde sokaklarında ve meydanlarında ken-
d#n# güvende ve özgür h#ssett#kğ#, mahalle ölçeğ#nde bel#rlenen #ht#yaçları kar-
şılayan ve herkes #ç#n er#ş#leb#l#r kamusal alanlarıyla b#reyler arasındak# #let#-
ş#m# güçlend#ren, mahalle kültürünü canlandıran ve yaşamı kolaylaştıran b#r 
Ş#şl# #ç#n çokyönlü kentsel gel#ş#m hedefler# gel#şt#r#lm#şt#r.

Ş#şl# Beled#yes# bu hedeflere ulaşmak #ç#n kurumlar arası ortak projeler ge-
l#şt#rmey#, yen#l#kç# çözümlere, b#l#ş#m projeler#ne ve d#j#tal kentleşmeye yatı-
rım yapmayı planlamaktadır. Kentsel gel#ş#m projeler#n#n öneml# b#r paydaşı 
da sorunları yaşayan ve çözümlere katkı sağlayan kentl#lerd#r. Ş#şl#l#ler#n kent 
ve kentl#ler #ç#n fayda üretmes#ne olanak tanıyan tasarım ve sosyal #novasyon 
merkezler# ve kolekt#f çalışma alanlarına yatırım yapılacaktır.

Yaşam kal#tes#n# artırmak #ç#n #nsan odaklı, çağdaş, katılımcı, yer#nde kentsel 
dönüşüm uygulamalarının desteklenmes#, Büyükşeh#r Beled#yes# #le ortak ça-
lışmalar ve #lg#l# bakanlıklar nezd#nde gerekl# g#r#ş#mlerde bulunulması da ön-
cel#kl# hedefler arasındadır.
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Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.1: Mahalle ölçeğinde belirlenen ihtiyaçları karşılayan, herkes için erişilebilir kamusal alanlar ve sosyal donatılar 
yaratılacaktır.

Sorumlu B"r"m Fen İşleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.1.1: Kültür ve 
sanat b"nalarının 
toplam sayısı

%25 2 2 3 4 5 6 6 ay 12 ay

PG4.1.2: Sosyal 
donatı alanları 
toplam sayısı

%25 11 11 12 13 14 15 6 ay 12 ay

PG4.1.3: Yapılan spor 
ve sağlık amaçlı 
faal"yet alanlarının 
toplam sayısı

%25 8 8 9 10 11 12 6 ay 12 ay

PG4.1.4: Açılan 
mahalle ev" toplam 
sayısı

%25 4 6 11 16 21 25 6 ay 12 ay

R"skler
• Yen! mekânların kent!n yoğunluğunu olumsuz etk!lemes!
• Toplumsal ve kentsel sorunların çözümü bölgesel !şb!rl!ğ! gerekt!rd!ğ!nde, bölgen!n !lçe beled!yeler! arasında ve 
İBB !le !let!ş!m kanallarının yeters!z olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Müze ve kültür merkezi üst yapılarının yapılması
• Spor tesislerinin artırılması ve yeni spor alanlarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
• Mahalle evlerinin yapılması
• Muhtarlık hizmet binalarının yenilenmesi ve yapılması
• Şişlililerin yaşam kalitesini artıracak sosyal donatı tesislerinin yapılması
• Evrensel mimari tasarım ilkeleri doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapıların herkes için erişilebilirliğinin 

sağlanması
• Her mahalleye yönelik gündüz bakımevlerinin planlanması ve yapılması
• Kent meydanlarının yeniden tasarlanarak canlandırılması
• Erişilebilir pazar alanları planlamasının yapılması ve uygulanması
• Her yaş grubu için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik yeni mekânların yapılması

Maliyet Tahmini 126.895.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye’ye a!t mülkler!n yeters!z olması

İht"yaçlar • Yen! yapılacak müze ve kültür-sanat kurumlarının bölgesel ölçekte gel!ş!m! açısından, Beş!ktaş, Sarıyer, 
Kağıthane, Beyoğlu Beled!yeler! ve İBB !le koord!nasyon çalışmalarının artırılması
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Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.2: Yaşam kalitesini artırmak için insan odaklı, çağdaş, katılımcı kentsel dönüşüm uygulamaları desteklenecek, 
kurumlar arası işbirliği geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yapı 
Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.2.1: Kentsel 
dönüşüm 
kapsamında 
düzenlenen toplantı 
sayısı

%20 40 15 50 55 60 60 6 ay 12 ay

PG4.2.2: Kentsel 
dönüşüm 
programına katılan 
mülk sah"b" sayısı

%20 1000 1000 1100 1200 1250 1300 6 ay 12 ay

PG4.2.3: Ş"şl" 
genel"nde 
kentsel dönüşüm 
kapsamında k"ra 
yardımına başvuran 
hane sayısı

%20 200 210 220 230 250 275 6 ay 12 ay

PG4.2.4: İlçe 
genel"nde kentsel 
dönüşüm kapsamına 
dah"l ed"len r"skl" 
yapı sayısı

%20 40 60 80 90 100 110 6 ay 12 ay

PG4.2.5: Ar-Ge 
çalışmaları 
kapsamında 
hazırlanan dönüşüm 
projes" sayısı

%20 1 3 5 7 9 11 6 ay 12 ay

R"skler

• Mülk!yet sorunlarının g!der!lmes! ve projelend!rme çalışmalarının onaylanması !ç!n gerekl! !şlemler!n uzun 
sürmes!

• Kentsel dönüşüm çalışmalarının mal!yetl! olması
• Kentsel dönüşüm bölgeler!n!n yüksek rant bölges! olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Kuştepe ve İzzetpaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulamalarının mahalleliyle beraber planlanması ve 
bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi

• Kentsel dönüşüm programı kapsamında Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi ve sürdürülebilirlik konusunda 
yenilikçi çalışmaların uygulanması

• Kentsel dönüşümden etkilenen tüm Şişlililerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sosyal destek 
hizmetlerinin sağlanması

• Kentsel dönüşüm kapsamında ilgili STK’lar, İBB ve diğer kamu kurumlarıyla gerekli kurumsal işbirliği 
çalışmalarının başlatılması ve yönetilmesi

• Şişli genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi

Maliyet Tahmini 31.145.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye’ye a!t mülkler!n yeters!z olması

İht"yaçlar

• Kuştepe ve İzzetpaşa mahalleler!n!n merkez! konumu
• Ulaşım ve sosyal donatıların zamanla kapatılmış olması
• Kuştepe ve İzzetpaşa mahalleler!nde toplu taşıma ağlarına r!ng seferler!n!n düzenlenmes!
• Kentsel dönüşüme dah!l ed!len a!le ve b!reylere madd! ve sosyal destekler!n sağlanması



115ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.3: Yaya yollarının herkes için işlevsel olması sağlanacak, destekleyici ulaşım ve otopark çözümleri üretilecektir.

Sorumlu B"r"m Fen İşleri Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Yapı 
Kontrol Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.3.1: Yen"lenen 
kaldırım alanlarının 
toplam m²’s" 

%25 100.000
m²

120.000 
m²

140.000 
m²

160.000 
m²

185.000 
m²

195.000 
m² 6 ay 12 ay

PG4.3.2: Otopark 
kapas"tes"nde 
toplam araç sayısı

%25 0 0 2500 5000 7500 10000 6 ay 12 ay

PG4.3.3: Bakım-
onarımı yapılan 
yolların m²’s"

%25 5000 30.000 10.000 20.000 15.000 10.000 6 ay 12 ay

PG4.3.4: Döşenen 
yağmur suyu 
kanalları mtül sayısı

%25 20 22 24 26 27,5 29 6 ay 12 ay

R"skler

• B!s!klet!n yaygın b!r alternat!f ulaşım yöntem! olmaması
• Güvenl! ulaşım açısından yoğun traf!k bölges!nde akt!f ulaşıma engeller!n sayısı yüksek olması
• Ulaşım ağlarının entegre olmaması
• Otopark projeler!ne gerekl! mal! kaynakların sınırlı olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Kaldırım ve alternatif ulaşım yollarının bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
• Otopark alanı yapılması ve işletilmesi
• Yolların bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
• Engelsiz yaşam alanlarının ve ulaşım ağlarının tasarlanması ve uygulanması
• Tehlike arz eden mevcut istinat duvarlarının talepler doğrultusunda yeniden yapımı ve onarımı
• Kamu kullanımına geçen alanların yeni imar yolları açılarak düzenlenmesi
• Şişli ilçesinin dokusuna uygun olarak mevcut merdivenlerin projelendirilerek yeniden düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 246.395.000 TL

Tesp"tler
• Otopark ve ulaşım ağları konusunda çok sayıda STK’yla ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmaların devam etmes!
• Ulaşım ve alternat!f ulaşım alanında üret!len çözümler!n !lçen!n faal!yet alanlarına ve f!z!k! sorunlarına olumlu 

etk! yaratması

İht"yaçlar • Çalışmanın d!ğer kamu kurumları ve bölgen!n !lçe beled!yeler! ve İBB !le koord!nel! yönet!lmes!
• Alternat!f ulaşım çözümler!n!n Beled!ye bünyes!nde gel!şt!r!lmes! ve etk!l! b!r !let!ş!m programıyla desteklenmes!
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Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.4: Güvenli kent modeli geliştirilecek, kurumlar arası işbirlikleri sağlanarak gerekli çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Plan ve Proje Müdürlüğü 

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.4.1: Vatandaşın 
doğal afet 
konusunda güvenl"k 
algısı

%33

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

%60 %70 %75 %80 %85 6 ay 12 ay

PG4.4.2: İlçe 
genel"nde pazar yer" 
sayısı

%33 1 2 3 4 5 6 6 ay 12 ay

PG4.4.3: 
Standartlara uygun 
afet ac"l toplanma 
alanı sayısı

%33 41 46 56 66 75 75 6 ay 12 ay

R"skler • Afet ac!l toplanma alanlarının kentleşme baskısı altında olması
• Artan t!car! fonks!yonlarla denet!mler!n yeters!z kalması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Kurum içi afet acil eylem planının hazırlanması
• Acil toplanma alanlarının tespit edilmesi ve artırılması için gerekli politikaların geliştirilmesi ve uzun vadede 

sürdürülmesi
• Belediye’ye ait binaların çevre ve güvenlik açısından iyileştirilmesi
• Ulaşım planlamasının yapılması

Maliyet Tahmini 500.000 TL

Tesp"tler • Afet konusunda !şb!rl!ğ! hal!nde olunan STK’ların varlığı
• Toplu taşıma ağlarına yaya er!ş!m noktalarında güvenl!k açısından sorunların yaşanması

İht"yaçlar
• Vatandaşın tesp!t ett!ğ! noktalarda güvenl!k önlem! olarak aydınlatma ve kameralı denet!m s!stemler!n!n 

kurulması
• STK’larla kurumsal !şb!rl!kler! yapılması
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Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.5: Yaşamı kolaylaştıran bilişim projelerine ve dijital kentleşmeye yatırım yapılacaktır.

Sorumlu B"r"m Bilgi İşlem Müdürlüğü 

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Dış İlişkiler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.5.1: Akıllı kent 
uygulamalarının 
kullanıcı sayısı

%50 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000 20.000 6 ay 12 ay

PG4.5.2: Ş"şl" 
genel"nde kurulan 
ücrets"z "nternet 
"stasyonu sayısı

%50 0 4 8 12 16 20 6 ay 12 ay

R"skler • D!j!talleşmen!n çocuklar ve gençler üzer!ndek! etk!ler!n!n ölçüleb!l!r ve öngörüleb!l!r olmaması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Şişli genelinde hedef bölgelerde ücretsiz internete erişim imkânlarının geliştirilmesi
• Şişli’nin müze ve sergi alanlarının içeriğini dijitalleştirerek Şişli Dijital Müze çalışmalarının yürütülmesi
• Dijital hizmetlerin ve mobil uygulamaların herkesin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesi
• Sürdürülebilir kentleşme başta olmak üzere iyi uygulamaları destekleyen akıllı kent modelinin tasarlanması ve 

uygulanması

Maliyet Tahmini 2.550.000 TL

Tesp"tler • D!j!tal Ş!şl! uygulamalarının yurt!ç! ve yurtdışından kullanıcılara yönel!k tasarlanması

İht"yaçlar • D!j!tal Ş!şl! çalışmalarının yabancı d!llerde desteklenmes!
• D!j!tal Ş!şl! uygulamalarının Ac!l Afet Eylem Planı’na entegre ed!lmes!
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Amaç A4: Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çokyönlü 
kentsel gelişim sağlanacaktır.

Hedef H4.6: Kent ve kentli için fayda üretecek tasarım ve sosyal inovasyon merkezleri, girişimciler ve öğrenciler için 
kolektif alanlar yaratılacaktır.

Sorumlu B"r"m Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, 
Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje 
Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG4.6.1: Açılan sosyal 
"novasyon ve kuluçka 
merkezler"n"n sayısı

%20 0 1 1 2 2 2 6 ay 12 ay

PG4.6.2: Sosyal 
"novasyon ve kuluçka 
merkezler"nde 18 yaş 
üstü kayıtlı k"ş" sayısı

%20 0 40 80 120 160 200 6 ay 12 ay

PG4.6.3: 
Desteklenen ve 
"şb"rl"ğ" yürütülen 
sosyal etk" aktörü 
(kooperat"f) sayısı

%20 0 4 8 12 16 20 6 ay 12 ay

PG4.6.4: 
Dezavantajlı 
gruplardan gelen 
g"r"ş"mc"ler ve 
"lg"l" kurumlarla 
gerçekleşt"r"len 
ortak çalışma sayısı 

%20 0 4 8 12 16 20 6 ay 12 ay

PG4.6.5: İnovasyon 
ve yaratıcı atölyelere 
kayıtlı 6–18 yaş arası 
b"rey sayısı

%20 0 40 80 120 160 200 6 ay 12 ay

R"skler • İnovasyon ve g!r!ş!mc!l!k çalışmalarının daha gel!şm!ş mahallelerde yoğunlaşması
• Yoğun kentleşme bölgeler!nde alanların genel anlamda yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve kuluçka merkezlerinin (fikir-proje üretim atölyeleri) altyapısının 
geliştirilmesi

• 6–35 yaş grubuna yönelik sosyal inovasyon ve girişimcilik merkezlerinin, tasarım ve yaratıcılık atölyelerinin 
kurulması

• Sosyal Etki Laboratuvarı kurulması
• Dijital Teknoloji Laboratuvarı kurulması
• Kadın, genç ve engelli girişimci platformunun kurulması ve destek sağlanması
• STK, sosyal girişim, kooperatif, üniversite, yerel sivil inisiyatifler gibi sosyal etki aktörlerine yönelik kapasite 

geliştirme programları oluşturulması, buluşma noktası işlevi olan çokamaçlı etkinlik alanları oluşturulması, 
ücretsiz ofis hizmetlerinin sunulması

• Kent mobilyaları başta olmak üzere tasarım atölyelerinin farklı üretim alanlarında geliştirilmesi
• Kooperatiflerin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli altyapı ve planlanma çalışmalarının yürütülmesi
• Sosyal inovasyon, sosyal etki ve girişimcilik alanında mali destek, hibe programlarının geliştirilmesi ve ilgili 

STK’lar ve sosyal etki aktörleri ile işbirliği yapılması 

Maliyet Tahmini 3.605.000 TL

Tesp"tler • İnovasyon ve kuluçka merkezler! alanında kurumsal !şb!rl!ğ!, h!be ve çözüm ortaklığı fırsatlarının n!tel!k ve n!cel!k 
olarak yüksek olması

İht"yaçlar • İnovasyon ve kuluçka merkezler! alanında kamu, s!v!l toplum ve özel sektör !şb!rl!ğ! modeller!n!n gel!şt!r!lmes!
• İnovasyon ve kuluçka merkezler!n!n markalaşması !ç!n sert!f!kasyon çalışmalarının gerçekleşt!r!lmes!
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AMAÇ 5: 
Katılımcı, şeffaf, hesap vereb%l%r 
b%r anlayışla etk%n ve mal% yapısı 
güçlü, kurumsal performansı 
yüksek b%r yönet%m model% 
gel%şt%r%lecekt%r.

Ş#şl# Beled#yes#, temel değerler# arasında yer alan katılımcılık, b#rl#kte yönet#m, 
şeffaflık, hesap vereb#l#rl#k, ulaşılab#l#rl#k, çözüm odaklılık, yen#l#kç#l#k, kolek-
t#f yaratıcılık, sürdürüleb#l#r kal#te ve ver#ml#l#k kavramlarını kurumsal gel#ş#m 
amacı çerçeves#nde stratej#k planın öneml# b#leşenler# olarak ben#msem#şt#r.

Planladığımız tüm amaç, hedef ve faal#yetler# gerçekleşt#reb#lmem#z #ç#n güç-
lü b#r kurumsal yapıya sah#p olmamız gerekmekted#r. Bu amaçla, b#z# doğru 
#fade eden b#r kurumsal k#ml#k, #nsan kaynakları pol#t#kası, #ç ve dış paydaş-
larıyla etk#n b#r #şb#rl#ğ# kültürü, sürdürüleb#l#r b#r mal# yönet#m, v#zyoner b#r 
yaklaşımla kaynak gel#şt#rme, yurt#ç# ve yurtdışı platform ve programlara dah#l 
olarak b#lg# ve deney#m paylaşımı ve gel#şm#ş b#r teknoloj#k altyapı, kurumsal 
gel#ş#m hedefler#m#z#n ana unsurları olarak tanımlanmış ve stratej#k planda 
yer#n# almıştır.
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.1: Şişli Belediyesi katılımcılık, şeffaflık ve ulaşılabilirliği temel alan bir kurum kültürüyle yönetilecektir.

Sorumlu B"r"m Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal Destek Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.1.1: Beled"ye 
h"zmetler"nden 
memnun"yet düzey"

%33

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

%60 %70 %75 %80 %85 6 ay 12 ay

PG5.1.2: Halk 
günler"nde vatandaş 
"le üst yönet"m 
tems"lc"ler"n"n 
buluşma sayısı

%33 250 432 432 432 432 432 6 ay 12 ay

PG5.1.3: Talep ve 
ş"kâyetlere cevap 
ver"lme oranı

%33 %10 %60 %70 %80 %90 %90 6 ay 12 ay

R"skler • B!r!mler arası koord!nasyon çalışmalarının yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Vatandaşların taleplerini yöneten arayüz birimlerinin geliştirilmesi
• Vatandaşı Belediye Başkanı ve üst yönetim temsilcileriyle buluşturan programların yürütülmesi
• Mahalle ölçeğinde çalışmaların Mahalle Meclisi temsilcilerinin katılımıyla yönetilmesini sağlayan kurumsal 

altyapının geliştirilmesi
• Kent Konseyi ile mahalle ölçeğinde ve Şişli genelinde eşgüdümlü çalışmaların tasarlanması ve 

gerçekleştirilmesi
• Düzenli periyotlarda hizmet değerlendirme anketlerinin yapılması

Maliyet Tahmini 38.477.000 TL

Tesp"tler • Kurumsal !şb!rl!ğ! açısından Beled!ye’n!n deney!ml! ve b!r!k!ml! olması

İht"yaçlar • B!r!mler arasında !let!ş!m!n artırılması
• Kurumsal !şb!rl!ğ! ve katılım alanında tüm b!r!mler! kapsayan b!r standard!zasyon çalışmasının yapılması
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.2: Toplumsal eşitliğe duyarlı ve güçlü bir kurumsal kimlik geliştirilecektir.

Sorumlu B"r"m Medya Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Rapor-
lama

Sıklığı

PG5.2.1: 
Sosyal medya 
paylaşımlarında 
toplumsal eş"tl"l"ğe 
duyarlılık oranı

%25 0 %50 %40 %30 %20 %20 6 ay 12 ay

PG5.2.2: Beled"ye’n"n 
ulusal medyada 
görünürlük sayısı

%25 1300 1600 1900 2000 2200 2400 6 ay 12 ay

PG5.2.3: Beled"ye’n"n 
uluslararası medya 
organlarında 
görünürlük sayısı

%25 0 5 10 25 35 45 6 ay 12 ay

PG5.2.4: Beled"ye’n"n 
Facebook-
Tw"tter- Instagram 
hesaplarında tak"pç" 
sayısı

%25

Facebook: 
69.657

Twitter: 
39.324 

Instagram: 
16.100

Facebook: 
75.000 
Twitter: 
45.000 

Instagram: 
20.000

Facebook: 
80.000 
Twitter: 
50.000 

Instagram: 
25.000

Facebook: 
85.000 
Twitter: 
55.000 

Instagram: 
30.000

Facebook: 
90.000 
Twitter: 
60.000 

Instagram: 
35.000

Facebook: 
95.000 
Twitter: 
65.000 

Instagram: 
40.000

6 ay 12 ay

R"skler • Beled!ye’n!n kurumsal k!ml!ğ! ve çalışmalarının 25 mahallede ve İstanbul genel!nde yeter!nce tanıtılmıyor olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Belediye’nin kurumsal kimliği ve iletişim çalışmalarının, toplumsal eşitlik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi
• Kurumsal kimlik çalışmalarının geliştirilmesi ve dijital uygulamalara uyarlanması
• İletişim kanallarıyla hemşeri hukukunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Şişli’nin yurtiçi ve yurtdışı basında ve sosyal medyada markalaşması
• Belediye’de ve Şişli genelinde kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerin duyurulmasını sağlayan yeni araçların ve 

yöntemlerin geliştirilmesi
• Şişli Web TV’nin kurulması

Maliyet Tahmini 6.000.000 TL

Tesp"tler • Medya Müdürlüğü’nün yen! kurulmuş olması
• İlet!ş!m ve graf!k tasarım alanlarında yeterl! n!tel!kl! personel!n !st!hdam ed!lmemes!

İht"yaçlar • Kurumun kurumsal k!ml!k ve görünürlük konusunda etk!l! çalışmalar yapması
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.3: Şişli Belediyesi katılımcılık, şeffaflık ve ulaşılabilirliği temel alan bir kurum kültürüyle yönetilecektir.

Sorumlu B"r"m Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal Destek Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.3.1: Beled"ye 
h"zmetler"nden 
memnun"yet düzey"

%20 %85 %80 %75 %70 %65 %60 6 ay 12 ay

PG5.3.2: Halk 
günler"nde vatandaş 
"le üst yönet"m 
tems"lc"ler"n"n 
buluşma sayısı

%20 %75 %70 %65 %60 %55 %50 6 ay 12 ay

PG5.3.3: Talep ve 
ş"kâyetlere cevap 
ver"lme oranı

%20

Gelir:
%70

Gider:
%90

Gelir: 
%75

Gider: 
%90

Gelir: 
%75

Gider: 
%90

Gelir: 
%80

Gider: 
%90

Gelir: 
%80

Gider: 
%90

Gelir: 
%80

Gider: 
%90

6 ay 12 ay

PG5.3.4: Talep ve 
ş"kâyetlere cevap 
ver"lme oranı

%20 150 165 181,5 200 220 240 6 ay 12 ay

PG5.3.5: Talep ve 
ş"kâyetlere cevap 
ver"lme oranı

%20 3 4 5 6 7 8 6 ay 12 ay

R"skler • Fa!z oranlarının yükselmes!
• Kurların yükselmes!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Gelir artırıcı çalışmaların yapılması
• Kurumun mali performansının yönetilmesi ve geliştirilmesi
• Harcama disiplininin sağlanması
• Menkul, gayrimenkul, demirbaş, emtia stok denetim ve koordinasyon çalışmalarının yapılması
• Kurumun satın alma işlemlerinin şeffaflık ve mali performans açısından iyileştirilmesi
• Kurum içi ve kurum dışı idari ve hukuki işlemlerin takibi
• Stratejik yönetim döngüsü ve vizyon belgelerinin hazırlanması ve tanıtılması
• İzleme, değerlendirme göstergelerinin ve anket çalışmalarının yürütülmesi
• Kurumsal kapasiteyi geliştiren işbirliği modellerinin geliştirilmesi
• Kurum içi kurumsal kapasiteyi artıran yeni yöntemlerin geliştirilmesi

Maliyet Tahmini 4.625.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye’n!n gel!r/g!der denges!n!n orta vadel! b!r dönemde düzelmes!
• Mal! yapının kurumsal performans üzer!nde etk!l! olması

İht"yaçlar • Gel!r artırıcı çalışmaların yapılması
• İnsan kaynaklarının Beled!ye’n!n mal! ve kurumsal performansı yönünde güçlend!r!lmes!
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.4: Belediye’nin kurumsal gelişim hedefleriyle uyumlu, personelin bireysel performansı ve motivasyonu ile 
memnuniyetine dayalı bir insan kaynakları politikası uygulanacaktır.

Sorumlu B"r"m İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Teftiş 
Kurulu Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.4.1: Düzenlenen 
h"zmet "ç" eğ"t"m 
sayısı

%25 0 4 8 10 12 16 6 ay 12 ay

PG5.4.2: H"zmet 
"ç" eğ"t"m ver"len 
personel sayısı 

%25 0 80 160 200 240 320 6 ay 12 ay

PG5.4.3: Kurum 
"ç" mot"vasyon 
faal"yetler"n"n sayısı

%25 0 1 2 3 4 5 6 ay 12 ay

PG5.4.4: Beled"ye’n"n 
toplam yazı arş"v" 
"ç"nde d"j"tal arş"v"n 
oranı

%25 %40 %50 %75 %100 %100 %100 6 ay 12 ay

R"skler • Kurum personel!n!n ver!ml!l!k ve mot!vasyon açısından performansının düşük olması
• Beled!ye’n!n mal! yapısının !nsan kaynaklarına olumsuz etk!ler!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Kurum personelinin nitelik ve verimlilik araştırmalarının yapılması
• Kurum personeline yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi ve gerekli eğitim programlarının düzenlenmesi
• Kurum içi personel etkileşiminin ve iş veriminin artırılması için çeşitli etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi
• İstihdam politikalarının dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi
• Personel Devam Kontrol Sistemi’nin (PDKS) geliştirilmesi
• Belediye’nin kurum içi denetim mekanizmalarının geliştirilmesi
• İş güvenliği eğitimlerinin düzenlenmesi

Maliyet Tahmini 2.350.000 TL

Tesp"tler • Benzer !şlerde aynı deney!mlere sah!p personeller arasında ücret farkı olması
• Personel!n mot!vasyonunun düşük olması

İht"yaçlar • Maaş pol!t!kasının !y!leşt!r!lmes!
• Mot!vasyon arttırıcı ödüllend!rme s!stem!n!n gel!şt!r!lmes!
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.5: Yurtiçi ve yurtdışı kurumsal işbirliği programlarına aktif katılım sağlanacaktır.

Sorumlu B"r"m Dış İlişkiler Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Kreş 
ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.5.1: Yurt"ç" ve 
yurtdışı ortak çalış-
ma kapsamında s"v"l 
toplum kuruluşlarıy-
la ve d"ğer kurum-
larla b"rl"kte üret"len 
sosyal sorumluluk 
projes" sayısı

%20 2 2 3 4 5 5 6 ay 12 ay

PG5.5.2: Ş"şl" Bele-
d"yes"’n"n başvuru 
sah"b" olduğu ve mal" 
destek hakkı kazan-
dığı proje başvuru 
sayısı

%20 0 1 1 1 2 2 6 ay 12 ay

PG5.5.3: Kardeş Bele-
d"ye ve eşleşme 
programları kapsa-
mında "mzalanan top-
lam protokol sayısı

%20 0 2 3 5 7 9 6 ay 12 ay

PG5.5.4: Yurtdışında 
görevlend"r"len per-
sonel sayısı, yurtdışı 
saha çalışması ve 
yurtdışıyla çeş"tl" 
"şb"rl"kler" "ç"n görev-
lend"r"len personel 
sayısı

%20 5 30 35 40 45 50 6 ay 12 ay

PG5.5.5: Uluslararası 
n"tel"kl" z"yaretlerde 
ağırlanan yabancı k"ş" 
sayısı

%20 5 20 25 30 35 40 6 ay 12 ay

R"skler • İstanbul’a ve Türk!ye’ye yönel!k h!be programlarının kısıtlanması
• Yabancı d!l konuşan personel!n yeters!zl!ğ!

Faal"yetler ve 
Projeler

• Yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerinin artırılması ve güçlendirilmesi
• Hibe programlarına başvuru ve proje yönetim kapasitesinin geliştirilmesi
• Yurtiçi ve yurtdışı Kardeş Belediyeler ağı geliştirilerek markalaşma çalışmalarının yürütülmesi
• Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği protokolleri, iyi niyet sözleşmelerinin planlanması ve yönetilmesi
• Yurtiçi ve yurtdışı kurumsal ağlara başvuru ve üyelik planlanmasının yapılması, uygulanması ve yönetilmesi
• Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belediye hizmetlerinde uygulanması için gerekli kurum içi işbirliklerinin 

yapılması
• Şişli’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çokdilli, basılı ve fonksiyonlu dijital malzemelerin hazırlanması;  
Şişli ilçesinin turistik gelişimi için işbirlikleri halinde etkinlikler geliştirilmesi

• Şişli Belediyesi’nin çalışma alanına giren konularda, önemli gün ve haftalarda panel, konferans, konser ve benzeri 
etkinlikler gerçekleştirilmesi

Maliyet Tahmini 7.250.000 TL

Tesp"tler
• Mal! destek programlarından ve d!ğer mal! destek sağlayan kurumlarla !şb!rl!ğ! ve başvuru çalışmalarının eks!kl!ğ!
• Uluslararası kurumların Ş!şl!’de yoğunluğu
• Paydaş anal!z! kapsamında STK tems!lc!ler!n!n h!be programlarına katılım konusunda talepte bulunması

İht"yaçlar • Mantıksal çerçeve ve h!be prosedürler!ne hak!m personel!n desteklenmes! ve gel!şt!r!lmes!
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.6: Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülecektir.

Sorumlu B"r"m Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Medya 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.6.1: 
Muhtarlıklardan 
gelen "stek ve 
taleplere cevap 
ver"lme oranı

%25 80 85 90 95 100 100 6 ay 12 ay

PG5.6.2: İy"leşt"r"len 
yıllık muhtarlık 
b"nası sayısı

%25 0 4 4 4 4 4 6 ay 12 ay

PG5.6.3: Yapılan yen" 
muhtarlık b"nası 
sayısı

%25 0 2 1 1 1 1 6 ay 12 ay

PG5.6.4: Beled"ye’n"n 
kurumsal "majından 
vatandaşın 
memnun"yet düzey"

%25

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

%70 %75 %80 %85 %90 6 ay 12 ay

R"skler • Muhtarlıkların yer, loj!st!k altyapı ve personel desteğ!n!n yeters!z olması
• Er!ş!leb!l!r muhtarlık b!nalarının olmayışı

Faal"yetler ve 
Projeler

• Muhtarlıklarla ortak çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi
• Yerelden muhtarlıklara, muhtarlıklardan belediyeye gelen taleplerin ilgili müdürlüklerle koordine edilmesi
• Toplumsal katılım yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
• Sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaların tasarlanması ve katılımcı bir 

yaklaşımla yürütülmesi
• 25 mahallenin muhtarlığını, Şişli Belediyesi’ni ve İBB’yi dahil eden ortak çalışmaların desteklenmesi ve 

geliştirilmesi
• Kamu kurumlarıyla iletişim ve koordinasyon kanallarının geliştirilmesi
• İBB ve bölgenin ilçeleri ile iletişimin ve koordinasyonun geliştirilmesi

Maliyet Tahmini 4.752.000 TL

Tesp"tler • Beled!ye’n!n vatandaşa sunduğu h!zmet kal!tes! açısından muhtarların ve yerel STK tems!lc!ler!n!n olumlu etk! 
yaratma olanaklarına rağmen yeterl! koord!nasyonun olmaması

İht"yaçlar • Mahallen!n ve vatandaşların günlük !ht!yaçlarının muhtarlık ve yerel STK aracılığıyla cevaplandırılması
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Amaç A5: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir 
yönetim modeli geliştirilecektir.

Hedef H5.7: Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulacaktır.

Sorumlu B"r"m Bilgi İşlem Müdürlüğü

İşb"rl"ğ" Yapılacak 
B"r"m(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Medya Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans 
Göstergeler"

Hedefe 
Etk"s" (%)

Plan Dönem"
Başlangıç 

Değer" 
(2019)

2020 2021 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.7.1: Beled"ye 
h"zmetler"ne yönel"k 
gel"şt"r"len mob"l 
uygulamalardan 
duyulan memnun"yet 
oranı

%25

Yapılacak
anket

sonucu
(%)

%70 %75 %80 %85 %90 6 ay 12 ay

PG5.7.2: E-Beled"ye 
s"stem"ne kayıtlı 
kullanıcı sayısı

%25 12.000 13.500 15.000 16.500 18.000 20.000 6 ay 12 ay

PG5.7.3: E-Beled"ye 
s"stem"nde sunulan 
h"zmet sayısı

%25 8 10 12 14 16 18 6 ay 12 ay

PG5.7.4: E-Beled"ye 
sayfasından 
gerçekleşt"r"len 
tahs"lat m"ktarının 
toplam tahs"lat 
m"ktarına oranı

%25 %15 %17 %20 %23 %26 %30 6 ay 12 ay

R"skler
• Olası afetlerde güvenl!k ve yedekleme çalışmalarının hazırlıksız olması
• Kurum !ç! ve kurum dışı uygulamaların entegre olmaması
• Altyapı ve personel açısından kaynakların yeters!z olması

Faal"yetler ve 
Projeler

• Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı tematik haritalama veri tabanının geliştirilmesi
• E-Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi
• Kurum içi yeni teknolojiler doğrultusunda altyapının güncellenmesi
• Kurum dışı faaliyetlere teknolojik altyapı desteğinin sağlanması
• Akıllı kent çalışmaların kurum içi bilgi işlem sistemiyle entegre yürütülmesi
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında gerekli çalışmaların yürütülmesi

Maliyet Tahmini 22.760.000 TL

Tesp"tler • D!j!tal Ş!şl! hedefler! kapsamında B!lg! İşlem Müdürlüğü’nün çalışmalarının önem taşıması

İht"yaçlar
• Tekn!k altyapı ve eğ!t!m açısından Beled!ye’n!n b!lg! !şlem s!stem!n!n hedefler ve r!skler doğrultusunda 

güçlend!r!lmes!
• Beled!ye’n!n stratej!k hedefler! kapsamında d!ğer b!r!mlerle entegre çalışması
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6.B. MALİYETLENDİRME

  PLANIN 1. YILI PLANIN 2. YILI PLANIN 3. YILI PLANIN 4. YILI PLANIN 5. YILI TOPLAM MALİYET

AMAÇ 1 14.482.000,00 18.127.000,00 19.523.000,00 21.783.000,00 24.084.000,00 97.999.000,00

Hedef 1.1 10.832.000,00 14.637.000,00 16.733.000,00 18.678.000,00 20.614.000,00 81.494.000,00

Hedef 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hedef 1.3 560.000,00 460.000,00 525.000,00 605.000,00 735.000,00 2.885.000,00

Hedef 1.4 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Hedef 1.5 1.100.000,00 950.000,00 1.100.000,00 1.250.000,00 1.400.000,00 5.800.000,00

Hedef 1.6 990.000,00 1.080.000,00 1.165.000,00 1.250.000,00 1.335.000,00 5.820.000,00

Hedef 1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMAÇ 2 14.375.000,00 14.115.000,00 12.775.000,00 11.845.000,00 12.485.000,00 65.595.000,00

Hedef 2.1 1.700.000,00 1.950.000,00 2.270.000,00 2.550.000,00 2.850.000,00 11.320.000,00

Hedef 2.2 9.200.000,00 6.990.000,00 4.930.000,00 3.370.000,00 3.360.000,00 27.850.000,00

Hedef 2.3 2.800.000,00 2.675.000,00 2.950.000,00 3.175.000,00 3.400.000,00 15.000.000,00

Hedef 2.4 75.000,00 100.000,00 125.000,00 150.000,00 175.000,00 625.000,00

Hedef 2.5 600.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00

AMAÇ 3 140.625.000,00 166.523.000,00 179.673.000,00 192.524.000,00 203.787.000,00 883.132.000,00

Hedef 3.1 850.000,00 1.000.000,00 1.155.000,00 1.010.000,00 1.120.000,00 5.135.000,00

Hedef 3.2 13.050.000,00 13.300.000,00 14.075.000,00 14.800.000,00 13.200.000,00 68.425.000,00

Hedef 3.3 125.300.000,00 150.330.000,00 162.360.000,00 174.400.000,00 188.440.000,00 800.830.000,00

Hedef 3.4 445.000,00 488.000,00 536.000,00 584.000,00 632.000,00 2.685.000,00

Hedef 3.5 730.000,00 530.000,00 547.000,00 530.000,00 395.000,00 2.732.000,00

Hedef 3.6 250.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00

Hedef 3.7 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 0,00 2.700.000,00

AMAÇ 4 45.575.000,00 109.515.000,00 76.940.000,00 91.080.000,00 87.980.000,00 411.090.000,00

Hedef 4.1 15.980.000,00 50.445.000,00 24.500.000,00 16.920.000,00 19.050.000,00 126.895.000,00

Hedef 4.2 855.000,00 11.050.000,00 1.240.000,00 16.380.000,00 1.620.000,00 31.145.000,00

Hedef 4.3 26.535.000,00 46.870.000,00 50.125.000,00 56.430.000,00 66.435.000,00 246.395.000,00

Hedef 4.4 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Hedef 4.5 610.000,00 560.000,00 460.000,00 710.000,00 210.000,00 2.550.000,00

Hedef 4.6 1.095.000,00 590.000,00 615.000,00 640.000,00 665.000,00 3.605.000,00

AMAÇ 5 25.815.000,00 11.755.000,00 14.544.000,00 15.830.000,00 18.270.000,00 87.114.000,00

Hedef 5.1 4.810.000,00 5.565.000,00 7.682.000,00 9.200.000,00 11.220.000,00 38.477.000,00

Hedef 5.2 1.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 6.000.000,00

Hedef 5.3 755.000 935.000,00 895.000,00 990.000,00 1.050.000,00 5.525.000,00

Hedef 5.4 250.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.350.000,00

Hedef 5.5 2.450.000,00 1.160.000,00 1.170.000,00 1.230.000,00 1.240.000,00 7.250.000,00

Hedef 5.6 650.000,00 795.000,00 947.000,00 1.100.000,00 1.260.000,00 4.752.000,00

Hedef 5.7 15.900.000,00 2.050.000,00 2.150.000,00 1.360.000,00 1.300.000,00 22.760.000,00

Stratej"k 
Hedefler 
Ara Toplamı

240.872.000,00 320.035.000,00 303.455.000,00 333.062.000,00 346.606.000,00 1.544.930.000,00

Genel Yönet"m 
G"derler" 439.128.000,00 424.965.000,00 516.545.000,00 566.938.000,00 633.394.000,00 2.580.070.000,00

TOPLAM 680.000.000,00 745.000.000,00 820.000.000,00 900.000.000,00 980.000.000,00 4.125.000.000,00
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STRATEJİK PLAN 
PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ 
(SP-PG

STRATEJİK 
PLAN

İZLEME KURULU 
(SP-İK)

PERFORMANS 
PROGRAMI

DESTEKLEYİCİ
ÇALIŞMALAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü

Belediye Başkanı ve 
tüm başkan yardımcıları

SP-İK

Stratej#k Plan kapsamında tanımlanan, 
Beled#ye’n#n 122 adet performans 
gösterges#n#n altyapı çalışmaları Stratej# 
Gel#şt#rme Müdürlüğü tarafından 
yürütülecekt#r. İlk İzleme Raporu 31 Aralık 
2019 tar#h#nde hazırlanarak Stratej#k Plan 
İzleme Kurulu’na sunulacaktır. İlk İzleme 
Raporu’nda performans değerler# “plan 
dönem# başlangıç değer#” olarak kabul 
ed#lecekt#r.

İzleme raporlarının hazırlanması 
ve yıllık #zleme toplantılarının 
düzenlenmes# Stratej# Gel#şt#rme 
Müdürlüğü’nün koord#nasyonunda 
gerçekleşt#r#lecekt#r. Ancak SP-İzleme 
Raporu’nun hazırlanması SP-İK tarafından 
denetlenecekt#r.

İzleme Kurulu, #zleme raporları sonuçları 
doğrultusunda performans programlarını 
gel#şt#rmek üzere harcama b#r#mler#ne 
yönlend#rmelerde bulunur.

Mal# H#zmetler Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları ve Eğ#t#m Müdürlüğü ve 
Stratej# Gel#şt#rme Müdürlüğü, #zleme 
raporları dışında stratej#k hedefler 
kapsamında ara rapor ve b#lg#lend#rme 
çalışmaları yürüteb#l#r.

R R

R R

R R

R R

Performans göstergeler#
Stratej#k Plan kapsamında 31 Aralık 2019 tar#h#ne kadar 
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