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Başkanın Mesajı 
 
Şişli Belediyesi farklı din, dil, kültür ve sosyal yapıdaki vatandaşların bir arada yaşadığı 
Türkiye’nin en kozmopolit yapıdaki kentlerinin başında geliyor. Tarihi mirası ve dokusu, 
sosyolojik ve kültürel özelikleri, kentleşme yapısı dikkate alındığında küçük bir Türkiye 
modeli olarak ön plana çıkıyor. Ortalama 275 bin gece nüfusuna sahip olan ilçemizin 
gündüz nüfusu 5 milyona yaklaşıyor. Bu rakam bile bırakın büyük bir kenti, pek çok ülke 
nüfusundan bile fazla.  
 
Bütün bu kriterler göz önüne alındığında Şişli büyük ve önemli bir yerel yönetim modeli 
olarak dikkate değer. Bu nedenle ilçemizde yaptığımız çalışmaların, geliştirdiğimiz 
politikaların pek çok yerel yönetime örnek olabilmesi için dikkatle hazırlanmak 
durumunda. Bu sorumluluk bilinciyle çalışan belediyemiz yaptığı hizmetler, hayata 
geçirdiği projelerle ve en önemlisi de yerel yönetim alanında geliştirdiği sorumlu 
yönetim anlayışıyla Türkiye’de pek çok ilke imza attı.  
 
Artık dünyada yerel yönetim klasik anlamını yitirdi. Kentin düzenlenmesi ve temizlik 
hizmetlerinin sağlanması, altyapı ve üstyapının günün koşullarına göre sağlıklı bir 
şekilde yapılmasının çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Yerel yönetim, bütüncül bir 
bakış açısı ile kentin sorunlarına çözüm üretmek durumunda. Bu da kültür sanat 
etkinliklerinden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesini ifade ediyor.  
Biz de Şişli Belediyesi olarak bu bütüncül bakış açısını sosyal demokrat yönetim 
anlayışımızla harmanlayarak modern bir yönetim yapısı inşa ettik: Dünyaya açık, 
uluslararası alanda diğer kentlerle etkileşim halinde, sürdürülebilir yönetim ve hizmet 
politikalarını ilke edinmiş, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt verecek ve tabana 
yayılan bir hizmet politikasını benimsemiş, hesap verebilir, şeffaf, katılımcı bir anlayış 
yönetim yapımızın ana iskeletini oluşturuyor.  
 
Öte yandan imzalamış olduğumuz Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uygulamayı taahhüt 
ettiğimiz maddeleri zaten içselleştirdiğimiz yönetim anlayışımızın bir parçası olarak 
kabul ediyoruz. Yönetim modelimizin ana eksenlerinden olan insan odaklı 
yaklaşımından hareketle çalışanlarımızı da hayatlarına dokunduğumuz kentimizin 
sakinleri kadar önemli görüyoruz. Sendikal çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra 
çalışanlarımıza sağladığımız gerek ekonomik gerekse sosyal haklar Türkiye’ye örnek 
teşkil ediyor. 2018-2020 yıllarını kapsayan ve DİSK/ Genel İş Sendikası ile imzaladığımız 
toplu iş sözleşmemizde eşi doğum yapan çalışanlara 1 ay doğum izni vererek Türkiye’de 
bir ilke imza atmanın da gururunu yaşıyoruz. 
Şişli Belediyesi olarak, Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere ve hatta kurumlara örnek 
olacak yeni uygulamalarımızı ve hizmet anlayışımızı geliştirerek devam ettireceğiz.  
Başta çalışanlarımız ve Şişli komşularım olmak üzere, ulaştığımız başarıda katkıları olan 
meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm destekçilerimize teşekkür 
ediyorum.  
 
 

 
  
 



1. ŞİŞLİ BELEDİYESİ KÜRESEL İLKELER BEYANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. KİMLİK BİLGİLERİ VE KURUMSAL YAPI  
 

 

 

İstanbul İli Şişli İlçesi Yerleşik Nüfus Sirkülasyon Nüfusu 

14.804.116 272.803 5.000.000± 

 

Erkek : 133.080 Kadın : 139.723 

(%48.78) (% 51.22) 

 

Şişli ilçesinin nüfusu İstanbul'un bütün diğer ilçeleri gibi sürekli bir nüfus artışına sahne oldu. 

1980'lerde ikiye katlanan ilçe nüfusu Kağıthane'nin ayrılmasıyla ve sonrasında 2012 yılında 

Ayazağa, Maslak ve Duatepe Mahallelerinin ayrılmasıyla düşüş göstermiştir. 2017 ADNKS'ne 

göre ilçe sınırları içinde 272.803 kişi yaşamaktadır. 

 

 



Şişli Nüfusunun Yaş Grubuna ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Yaş Toplam Erkek Kadın 

 0-4 13595 7050 6545 

 5-9 13120 6694 6426 

 10-14 13283 6955 6328 

 15-19 15494 8081 7413 

 20-24 21317 10981 10336 

 25-29 27018 13461 13557 

 30-34 27706 13960 13746 

 35-39 26548 13102 13446 

 40-44 22801 11024 11777 

 45-49 19429 9513 9916 

 50-54 17735 8486 9249 

 55-59 14643 7130 7513 

 60-64 12241 5759 6482 

 65+ 27873 10884 16989 

 İLÇE TOPLAMI 272.803 133.080 139.723 

 

 

Sosyal Yaşam 

Müze Sayısı : 2 

Kültür Sanat Merkezi : 8 

Sinema Sayısı : 6 

Tiyatro Sayısı : 25 

Sanat Galerileri 53 

Alışveriş Merkezi 5 



 

 

Yeşil Alan 

Bilgileri 

 

 
 
 
 Miktar Birim 

Toplam Park ve Yeşil Alan Sayısı 181 Adet 

Çocuk Oyun Grubu Mevcut olan Park Sayısı 61 Adet 

Spor Sahası olan Park Sayısı 16 Adet 

Dikilen Toplam Ağaç ve Çalı Sayısı (Yıllık) 15.000 Adet 

Mevsimlik Çiçek Dikimi (Yıllık) 210.000 Adet 

Toplam Park ve Yeşil Alan 135.000 M² 

Temizlik Hizmetleri (Günlük) 100.000 M² 

Gübre Kullanımı (Yıllık) 15 Ton 

 
 
 
 



   
Şişli Belediyesi 

Kimliği 

 

 

Genel 
.   

Belediye Adı Şişli Belediyesi 

Belediye Başkanı Hayri İnönü 

Vergi Dairesi Mecidiyeköy 

Vergi No 8140031464 

  
 

 

Mahalleler  

19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Kaptanpaşa Mahallesi 

Bozkurt Mahallesi Ergenekon Mahallesi 
Mahmut Şevket Paşa 
Mahallesi 

Duatepe Mahallesi Eskişehir Mahallesi Mecidiyeköy Mahallesi 

Esentepe Mahallesi Fulya Mahallesi Meşrutiyet Mahallesi 

Feriköy Mahallesi Halaskargazi Mahallesi Paşa Mahallesi 

Gülbahar Mahallesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yayla Mahallesi 

Halide Edip Adıvar Mahallesi İzzetpaşa Mahallesi Teşvikiye Mahallesi 

Harbiye Mahallesi Kuştepe Mahallesi  

İnönü Mahallesi Şişli (Merkez) Mahallesi  

Vizyon 



Çağdaş sosyal belediyecilik ilkelerini benimsemiş, çözüm üreten, etkin, yetkin, 
mükemmeli hedefleyen, güler yüzlü çalışanlarıyla kentini düşünen, aktif yurttaşlık 
bilincine sahip kentlileriyle birlikte, parçası olmaktan heyecan ve mutluluk duyulan; 
temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler, eğitim, spor ve sanatta 
dünya standartlarında öncü ve örnek bir belediye olmak. 
 
Misyon 
Dezavantajlı ve desteğe ihtiyacı olan birey ve gruplar olmak üzere tüm Şişlililer için 
erişilebilir olmak, onların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik gerçekçi ve 
sürdürülebilir politika ve projeler üretmek ve uygulamak. 
 
Bu amaçla; 
Kentini düşünen, sorumlu, katılımcı “aktif yurttaşlık” bilincini geliştirmek. 
Şişli sınırları içinde bulunan farklı birey, kurum ve kuruluşlar ihtiyaç, istek ve yararları 
doğrultusunda; anlamlı, somut, artı değer yaratacak projeleri mümkün olduğunca 
onlarla beraber geliştirmek ve uygulamak. Şişli kentlisine “Şişli bizim” bilincinin 
kazandırılması, kenti ve ortak geleceği için düşünen, üreten ve sahip çıkan olması için 
teşvik etmek. 
 
Fiziksel Yapı 
Şişli Belediyesi, Merkez Mahallesi‘nde bulunan ana hizmet binasının dışında, ilçenin tüm 
mahallelerine dağılmış son derece yaygın belediye birimleri eliyle hizmet 
yürütmektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina-tesis envanteri aşağıya 
çıkarılmıştır: 
 

Bina Kategorisi Bina Türü Sayı 

İdari Hizmetler Hizmet Binaları 10 

Sağlık Hizmetleri 

Tıp Merkezi 2 

Poliklinik 2 

Laboratuvar 1 

Veteriner Hizmetleri 

Hayvan Kısırlaştırma ve Kedi 
Bakım Odaları 

1 

Hayvan Bakım Evi (Köpekler için) 1 

Eğitim, Kültür ve Sosyal 
Hizmetler 

Kültür Merkezi 2 

Kütüphaneler 2 

Tiyatro Salonları 2 

Gündüz Çocuk Bakım Evi 7 

Sosyal Tesisler 1 

Toplum Merkezi 9 

Bilim Evi 3 

Otoparklar 3 

Dinlenme Tesisi (Şile) 1 

Sivil Savunma ve Afet Yönetim 1 



Merkezi 

Evlendirme Daireleri 3 

Aşevi 1 

Sosyal Market 1 

Spor Tesisleri 

Spor Tesisleri 6 

Engelli Spor Merkezi 1 

Yüzme Havuzu 1 

Semt Hizmetleri Muhtarlıklar 25 

Diğer Asfalt Fabrikası 1 

 Benzin İstasyonu 1 

 Lojman-Konut 1 

 Pazar Yeri 1 

 Mesire Alanı 1 

 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Belediye hizmetlerinin ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 10002:2014, OHSAS 
18001:2007, ISO 27001:2013 Standartları Sistem şartlarını ve belirlenen Yönetim 
Politikalarını karşılaması amacı ile Entegre Yönetim sistemi kurulmuş ve bu sistemi; 
sistem prosedürleri, süreç planları, görev tanım ve sorumlulukları, iş talimatları bazında 
dokümante edilmiştir. 

Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı detayları Doküman Kontrolü 
Prosedüründe açıklanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi içinde; birinci düzeyde EYS El 
Kitabı, ikinci düzeyde EYS sistem prosedürleri ve süreç planları, üçüncü düzeyde iş 
talimatları, formlar, destek dokümanlar ve dış dokümanlar bulunur. Entegre Yönetim 
Sisteminin yönetimini, kontrolünü, ölçümünü ve performans yeterliliğini saptamak için 
verilerin kullanımı sağlanmıştır. EYS’ nin işletilmesi ve gözlenmesinde destek olması için 
gerekli olan kaynakları ve enformasyonun elde edilebilirliğinin güvenceye alınması 
sağlanmış ve ölçümleri, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 10002:2014, OHSAS 
18001:2007, ISO 27001:2013 standartları koşullarına göre yapılmaktadır. Sistemin 
performansı, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak belirlenmiş 
aralıklarla değerlendirilir. Kalite, işin yapılmasına ilişkin her sürecin ana parçasıdır. 
Organizasyonda tanımlanmış her bölüm, ürün ve hizmet kalitesinden sorumludur. 
Başkanlığımız, vizyon, misyon, politika ve hedefleri ile uyumlu etkin bir Entegre Yönetim 
Sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
 

Entegre Yönetim Sistemi ve EYS El Kitabı prosedür, talimat vb 
dökümantasyonların ve uygulamaların etkinliği, her bölümde yılda en az bir kez yapılan 
kuruluş içi EYS İç Tetkikleri ve bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilen dış denetimlerle 
değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 



İnsan Kaynakları 
 
Şişli Belediyesi 29 harcama birimi tarafından yönetilmektedir. İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 404 memur, 224 işçi ve 54 sözleşmeli personel 
görev yapmaktadır. Personelin istihdam türlerine, cinsiyet ve eğitim durumuna göre 
dağılımları aşağıda sunulmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 
Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planı’ında 2017 yılına ilişkin 5 adet stratejik 
amaç ve stratejik amaçlar doğrultusunda 37 adet stratejik hedef belirlenmiştir. Şişli 
Belediyesi’nin 2017 yılına ilişkin Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef başlıkları aşağıda 
sıralanmıştır.  Söz konusu hedefler, stratejik plan hazırlık döneminde yerel paydaşların 
katılımlarıyla hazırlanmıştır.  
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 
 
Şişli Belediyesi olarak temel ilkelerimiz; 

- Doğaya, çevreye, değerlerimize, kültürel mirasımıza, sanata duyarlı, 

- Bireysel farklılıklara ve emeğe saygılı olmak, 

- Kararlarında, uygulamalarında ve iletişimde açıklık, 

- Faaliyet ve hizmetlerinde kurumsallık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, 

ulaşılabilirlik ve verimliliğe önem vermek, 

- Bunun için yeniliklerden ve ileri teknolojiden yararlanmak, 

- Politikalarında öngörülü, demokratik, katılımcı ve insan odaklı yaklaşıma sahip olmak 

- Şişli Halkının belediyecilik hizmetleri ile ilgili beklenti ve memnuniyetini en üst 

düzeyde tutmak, 

- Hizmetlerimizden faydalanan ve etkilenen tüm kesimler ile çalışanlarımızın 

kurumumuza duydukları güveni sürekli geliştirerek, öncü ve kaliteli belediyecilik 

hizmeti sunmak, 

- Öncü belediye anlayışıyla; İlçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarının her yönden 

desteklenerek fiziki ve diğer koşullarının çağdaş standartlara yükseltilmesi ile çağdaş, 

güvenli ve kaliteli bir eğitimin yapılmasını sağlamak, 

- Olası bir deprem veya afet durumunda ilçemiz halkına en hızlı şekilde ulaşılmasını ve 

hizmet verilmesini sağlayacak olan Afet Müdahale Sistemimizin daha da geliştirilerek 

her an göreve hazır olmasını sağlamak, 

- Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelismeleri sürekli takip ederek halkımızın 

hizmetine ivedilikle sunmak, 

- Çalışanlarımızın hizmete kendiliğinden katılımını arttıracak bir çalışma ortamını 

oluşturmak, Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve çalışanlarımız ile sorunları birlikte 

çözme azim ve kararlılığını sürekli kılmak, 

- Halkımızın kaliteli ve etkin sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için 

kurulmuş olan sağlık tesislerinin, personel ve donanımının arttırılarak sağlıklı ilçe hedefi 

sürekliliğini korumak, 

- Çağdaş yönetim ilkesi doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirerek elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi sonucunda, yapılması gereken iyileştirme çalışmalarına 

önem ve öncelik vermektir. 

 
 



ÜYE OLDUĞUMUZ BİRLİKLER, KURULUŞLAR, SAHİP OLDUĞUMUZ BELGELER  

Şişli Belediyesi hizmet kalitesini ve etki alanını genişletmek amacıyla, ağlar ve şehir 
ortaklıkları yoluyla uluslararası işbirliklerini geliştirmeye önem vermektedir. 
 
Üyelikler ve Taraf Olunan Sözleşmeler 
Şişli Belediyesi aşağıda sayılan ulusal/uluslararası yapıların ve sözleşmelerin taraf ya da 
imzacısıdır: 
- UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
- UCLG MEWA – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (Ombudsman ve Cinsiyet 
Eşitliği Komitesi Eşbaşkanı) 
- UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in 
Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
- ICLEI – Sürdürülebilir Kentler Birliği 
- Gökkuşağı Kentler Ağı 
- BM Global Compact Network ve Küresel İlkeler Sözleşmesi 
- Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı 
- İklim için Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) 
- Eccar – Irkçılık Karşıtı Kentler 
- Uluslararası Kardeş Kentler Ağı (Sister Cities International) 
- Hareketli Şehirler Ağı 
- FemCities 
- Avrupa Konseyi Roman İçermesi için Avrupa Kentler ve Bölgeler Birliği ve Çingene 
Karşıtlığı ile Mücadele Deklarasyonu 
- TBB 
- Marmara Belediyeler Birliği 
- SODEM 
 
İşbirliği Protokolleri 
Ø Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu (Nisan 2011) 
Ø Amsterdam (Hollanda) (Şubat 2012 – Protokol Güncellenmektedir.) 
Ø Munich (Almanya (Ocak 2012) 
Ø New York Devlet Üniversitesi Küresel Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü (Ocak 2017) 
 
Proje Ortaklıkları 
Ø Hannover (Almanya) – Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı Projesi 
Ø Munich (Almanya) – Aynalar Projesi and Vatandaşlara Daha İyi Hizmet Aracı Olarak 
İyi Yönetişim Projesi 
Ø Werne (Almanya) – Avrupa’da Gezen Sanat Projesi 
Ø Stuttgart (Almanya) – Vatandaşlara Daha İyi Hizmet Aracı Olarak İyi Yönetişim Projesi 
Ø Solna (Stockholm - İsveç) – Vatandaşlara Daha İyi Hizmet Aracı Olarak İyi Yönetişim 
Projesi 
Ø Huddinge (Stockholm – İsveç) – TUSELOG 
Ø Viyana 15. Bölge Belediyesi (Avusturya) - Vatandaşlara Daha İyi Hizmet Aracı Olarak 
İyi Yönetişim Projesi 
 
Kardeş Kentler 
Ø Velsen (Hollanda) (Kasım 1993) 
Ø Auburn (Avustralya) (Ağustos 1996) 



Ø Bad Kreuznach (Almanya) (Şubat 1997) 
Ø Gllegee (Kosova) (Şubat 2001) 
Ø UCCLE – Brüksel (Belçika) (Mart 2005) 
Ø Seocho (Seul – Kore) (Haziran 2007) 
Ø Thessaloniki (Yunanistan) (Şubat 2011) 
Ø Serdarlı (KKTC) (Mayıs 2011) 
Ø Peshkopi (Arnavutluk) (Mayıs 2012) 
Ø Krumovgrad (Bulgaristan) (Kasım 2013) 
 
Sahip Olduğumuz Belgeler 
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, 
- ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 
- ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
- OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
belge standartları kapsamında yürütülmekte olan hizmetlerimiz FQC, TRB DAkkS Alman 
Akreditasyon belgeleridir. 



3 ORGANİZASYON ŞEMASI - 18.06.2018 tarihli Görev Dağılım Çizelgesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 İLKELER BAZINDA İLERLEME RAPORLARI 
Raporlama Dönemi: 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 

 
İNSAN HAKLARI 
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 
 
İç Denetim Birimi Başkanlığı 
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında 2007 yılı içerisinde ilk 
iç denetçi atamalarının yapılarak, gerekli eğitimlerin alınmasına müteakip 2010 yılından 
itibaren Belediyemizde denetimlere başlanılmıştır. Halihazırda İç Denetim Birimi 
Başkanlığımız 2 iç denetçi, 1 memur ve 1 sekreter ile hizmet vermektedir.  
 
Belediyemiz denetim evreninde yer alan süreçlere ait güncel risk öncelik sıralaması, İç 
Denetim Birimi Başkanlığımızın insan kaynağındaki değişmeler, belirlenen denetim 
stratejisi ve Üst Yöneticinin talebi doğrultusunda; “2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı” 
ile birlikte “2017 Yılı İç Denetim Programı” hazırlanarak Üst Yönetici tarafından 
onaylanmıştır. 
“2017 Yılı İç Denetim Programı” kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde 
“Çevresel Kirliliğin Önlenmesi Faaliyetleri” nin, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde “Sıhhi 
Müesseseler Ruhsatlandırma İşlemleri”nin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde “Peyzaj 
Uygulamaları”nın sistem denetimleri, Bilgi İşlem Müdürlüğünde “BT Kurum Seviyesi 
Kontrolleri ve Yönetişim Süreçleri”ne yönelik Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi ile İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde “Etik Uygulamaları”na yönelik danışmanlık faaliyeti 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak “2017 Yılı İç Denetim Programı”nda yer alan denetim 
ve danışmanlık faaliyetlerinin tamamı program dahilinde gerçekleştirilmiş olup tablo 
halinde aşağıda yer almaktadır (Tablo 1). 
2017 yılı içerisinde İç Denetim Birimi Başkanlığımız tarafından hazırlanan denetim 
raporlarında yer alan tüm denetim bulgu (22 adet) ve önerilerine (131 adet) denetlenen 
birimler de iştirak ederek mutabakata varılmış olup, kabul edilmeyen herhangi bir bulgu 
bulunmamaktadır. İç Denetim Raporları bilgi ve gereği yapılmak üzere Üst Yöneticiye, 
Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ve denetime tabi tutulan 
Müdürlüklere intikal ettirilmiştir 
2017 yılı itibariyle Belediyemiz bünyesindeki tüm iç denetim faaliyetlerinin “Kamu İç 
Denetim Yazılımı (İçDen)” üzerinden yürütülmesine başlanmıştır. 2017 yılı sonu 
itibariyle Belediyemiz bünyesindeki iç denetim faaliyetlerine yönelik güncellenen “Kalite 
Güvence ve Geliştirme Programı” kapsamında hazırlanmış olan performans kriterleri 
kullanılarak analiz edilmesi neticesinde performans hedeflerinden önemli bir sapma 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Belediyemizde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetine 
yönelik ilk defa gerçekleştirilen dönemsel gözden geçirme faaliyeti neticesinde; iç 
denetim faaliyetlerimizin “Kamu İç Denetim Standartları” ve ilgili diğer gereklilikleri 
karşılayarak “Genel Olarak Uyumlu” olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 1. 2017 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 
 

Denetim / 
Danışmanlık Adı 

Denetim 
Alanının / 

Danışmanlık 
Faaliyetinin 

Kapsamı 

Denetlenen / 
Danışmanlık 

Hizmeti Verilen 
Birim 

Dönemi Denetim / 
Danışmanlık 

Ekibi 



Yönetişim İnsan Kaynakları ve 

Eğitim 

Müdürlüğü 

bünyesinde 

“Etik 

Uygulamaları”na 

ilişkin geniş 

kapsamlı 

danışmanlık 

faaliyeti 

İnsan Kaynakları 

ve Eğitim 

Müdürlüğü 

16/01/2017 – 

03/03/2017 

(35 iş günü) 

İbrahim DÜNYA 

(İç Denetçi) 

Dr. Kenan KILIÇ 

(İç Denetçi) 

Vedi CELAYİR 

(DGS) 

Çevre Koruma ve 

Kontrolü Denetimi 
Çevre Koruma ve 

Kontrol 

Müdürlüğünün 

“Çevresel Kirliliğin 

Önlenmesi 

Faaliyetleri”ne 

ilişkin 

işlemlerin sistem 

denetimi 

Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü 
23/01/2017 – 

30/05/2017 

(90 iş günü) 

İbrahim DÜNYA 

(İç Denetçi) 

Vedi CELAYİR 

(DGS) 

Çevre Koruma ve 

Kontrolü Denetimi 
Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünün 

“Sıhhi Müesseseler 

Ruhsatlandırma 

İşlemleri”ne ilişkin 

sistem denetimi 

Ruhsat ve 

Denetim 

Müdürlüğü 

06/03/2017 – 

26/05/2017 

(58 iş günü) 

Dr. Kenan KILIÇ 

(İç Denetçi) 

Vedi CELAYİR 

(DGS) 

Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

Yönetimi 

Denetimi 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğünün 

“BT Kurum 

Seviyesi Kontrolleri 

ve 

Yönetişim 

Süreçleri”ne ilişkin 

işlemlerin 

bilgi teknolojileri 

(BT) denetimi 

Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 
04/08/2017 – 

08/12/2017 

(89 iş günü) 

Dr. Kenan KILIÇ 

(İç Denetçi) 

İbrahim DÜNYA 

(DGS) 

Çevre Koruma ve 

Kontrolü Denetimi 

Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün 

“Peyzaj 

Uygulamaları”na 

ilişkin 

işlemlerin sistem 

denetimi 

Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

11/09/2017 – 

01/12/2017 

(60 iş günü) 

İbrahim DÜNYA 

(İç Denetçi) 

Dr. Kenan KILIÇ 

(DGS) 

 

 
 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde; ilçemiz sınırları içinde yaşayan 
vatandaşlarımıza aşağıda belirtilen iç birimler ve dış birimler çerçevesinde hizmetler 
sunulmaktadır. 
 
İÇ BİRİMLER 
- İlk Başvuru Birimi, 
- Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi, 
- Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi, 
- Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi, 
- Göç Birimi, 
- Proje Geliştirme Birimi, 
- İdari ve Mali İşler Birimi 

 
DIŞ BİRİMLER 
- 3 adet Bilimevi 
- 9 adet Toplum Merkezi 
- Aşevi 
- Sosyal Market 
- 7 adet Çocuk Gündüz Bakımevi 



 
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arası faaliyetlerimiz; 
 
Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi 

 
 

  
 
Aile Ve Toplum Hizmetleri Birimi 

 



 
Yaşlı Ve Engelli Hizmetleri Birimi 

 
 
Göç Birimi 

 



  
 
 
İş-Kur Hizmet Noktası 

 
 
Toplumsal Eşitlik Birimi 
Şişli Belediyesi, kapsayıcı ve erişilebilir hizmet sunumunu garanti altına almak ve 
izlemek amacıyla Toplumsal Eşitlik Birimi oluşturmuştur. 
 
-Bizbize Kadınlar İçin Fikir Destek Ünitesi Projesi: 
Lansman: 23 Ocak 2017 tarihinde Kadınların iş gücü piyasasına daha çok katılması ve 
girişimcilik alanında kendilerini geliştirebilmeleri için oluşturulan Şişli Belediyesi olarak 
çözüm ortağı olduğumuz Bizbize Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi Projesi lansmanı 
yapılmıştır. Lansmana 194 kadın katılmıştır. 
 
Kadınlara Yönelik Eğitimler: Bizbize Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi Projesi 
eğitimlerine katılan 210 kadına toplumsal cinsiyet ve gönüllülük konularında eğitim 
verilmiştir. 
Mentörlük: Proje eğitimlerini tamamlayan kadınlara 6 aylık mentörlük yapılarak 
kadınların eğitim sonrası kendi planlamalarını yapmaları ve öğrendiklerini hayata 
uygulamaları konusunda destek olunmuştur. 
 
- Yaşayan Kütüphane: 
Dezavantajlı gruplara yönelik önyargıları 
kırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 
yapılan Şişli’nin Kitapları etkinlikleri biri 
kültür merkezi (Cemil Candaş Kent Kültür 



Merkezi), biri kültür ve eğlence kompleksi (Bomontiada), dördü öğrencilerin bilim ve 
kültür eğitimi aldığı Bilim Evleri olmak üzere, Şişli’nin farklı bölgelerinde bulunan 6 
farklı mekânda gerçekleşti. Etkinliklere en az 377’si çocuk olmak üzere, kayıtlı 851 kişi 
katıldı.  
 

 20 OCAK tarihinde Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Yaşayan Kütüphane: Şişli’nin Kitapları etkinliğine toplam 43 kişi katıldı. 77 
Okuma yapıldı. 

 11 ŞUBAT tarihinde Bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda gerçekleştirilen Yaşayan 
Kütüphane: Şişli’nin Kitapları etkinliğine 178 kişi kişi katıldı, toplam 375 Okuma 
yapıldı. 

 17 OCAK tarihinde çocuklara yönelik Yaşayan Kütüphane etkinliği Gülbağ Bilim 
Evi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci 
sınıflardaki toplam 4 sınıftan 78 çocuk katıldı. Etkinliğe sınıfları teker teker gezen 
4 Kitap (Ev Erkeği Kitap, Kadın Seyyah Kitap, Otizmli Çocuk Annesi Kitap, 
Serebral Palsi Kitap) katıldı. 

 8 ŞUBAT tarihinde çocuklara yönelik ikinci Yaşayan Kütüphane etkinliği Feriköy 
Bilim Evi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci 
sınıflardaki toplam 4 sınıftan 83 çocuk katıldı. Etkinliğe 4 Kitap (Ev Erkeği Kitap, 
Kadın Seyyah Kitap, Otizmli Çocuk Annesi Kitap, Şizofren Kitap), proje 
yürütücüleri ve Toplumsal Eşitlik Birimi katıldı. 

 15 ŞUBAT tarihinde çocuklara yönelik üçüncü Yaşayan Kütüphane etkinliği 
Mahmut Şevket Paşa Bilim Evi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe dördüncü, beşinci, 
altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflardaki 5 sınıftan toplam 114 çocuk katıldı. 
Etkinliğe 5 Kitap (Çingene Kitap, Ev Erkeği Kitap, Görme Engelli Kitap, Kadın 
Seyyah Kitap, Otizmli Çocuk Annesi Kitap) katıldı. 

 3 MART tarihinde çocuklara yönelik dördüncü Yaşayan Kütüphane etkinliği 
Mahmut Şevket Paşa Bilim Evi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe beşinci, altıncı, 
yedinci ve sekizinci sınıflardaki 5 sınıftan toplam 102 çocuk katıldı. Etkinliğe 5 
Kitap (Çingene Kitap, Ev Erkeği Kitap, Görme Engelli Kitap, Kadın Seyyah Kitap, 
Otizmli Çocuk Annesi Kitap) katıldı. 

 
-Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Konferansı:  
4 Şubat 2017 tarihinde farklı 
ülkelerde süren mücadeleleri 
görünür kılmak ve deneyim 
paylaşımı için alan açmak amacıyla 
Amerika ve Avrupa’nın çeşitli 
yerlerinden gelen insan aralarında 
hakları savunucuları ile Uluslararası 
İnsan Hakları Savunuculuğu 
Konferansı Şişli Belediyesi Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Evi’inde 
yapılmıştır. ABD tarihinde 
Temsilciler Meclisi’ne giren ilk 
başörtülü milletvekili Ilhan Omar, 
İngiltere Kraliyet Savcılığı’nda görev yapmış olan Nazir Afzal, İzmir’de köy okulunda 
çocukları taciz eden okul müdürünün tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, 
Cinsiyetçiliğin Dönüşü kitabının yazarı İngiliz feminist Natasha Walter, LGBTİ bireylere 



yönelik çalışmalar yürüten Sema Yakar gibi isimlerin katıldığı konferansa 264 kişi 
katıldı. 
 
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması Personel Eğitimleri: 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana akımlaştırılması konusunda belediye personeline 
yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Belediyemiz birim ve müdürlüklerinden toplam 532 
kişi ilgili eğitimlere katılmıştır. Belediye stajyerleri ile birimini belirtmeyen 36 belediye 
çalışanına ek olarak 61 kişi kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden 97 kişi 
eğitimlere katılım göstermiştir. 
 
- Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Şişli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
İşbirliği: 
Kamu Sivil Toplum işbirliğini arttırmaya yönelik çocuk, kadın ve genel olarak ebeveyn 
eğitimleri konusunda uzman bir STK olan AÇEV ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
arasında protokol yapılması sağlanmıştır. Protokol kapsamında Genç Kadınlar için 
Gelişim Programı, Okuyan Bir Gelecek Projesi ve Baba Destek Programı (BADEP) toplum 
merkezi ve kreşlerimizde programların uygunluğuna göre hayata geçirilmektedir. 
 
-Kamu Sivil Toplum İşbirliği Toplantısı: 
1 Mart 2017 tarihinde belediye binası 5. 
Kat toplantı salonunda İlçede kamu sivil 
toplum diyaloğunu arttırmak ve ilçenin 
yaşadığı sorunlara birlikte çözüm 
bulabilmek adına ilçe emniyet 
müdürlüğü, kaymakamlık, ilçe milli 
eğitim müdürlüğü, ilçe sağlık 
müdürlüğü, ilçe halk sağlığı müdürlüğü 
ve ilçede yer alan üniversite ve sivil 
toplum örgütlerinin katılımı ile istiare 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 11 
sivil toplum örgütü temsilcisi, 20 kamu 
temsilcisi olmak üzere toplam 31 kişi 
katılmıştır. Bire bir görüşmeler ile ilçe kamu temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin 
tanışması ve ortak projeler geliştirmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 
 
-Kadın Liderliğine Değişen Bakışlar Konferansı: 
8 Mart etkinlikleri çerçevesinde 6 Mart 2017 Arya Kadın Yatırım Platformu, PWN 
(Professionel Woman’s Network), Weconnect International , Unsped Kadın Liderliği 
Gelişim Komitesi ve ÖZÜM 10.000 Kadın Komitesi ile kurulan işbirliği çerçevesinde 
Kadın Liderliğine Değişen Bakışlar Konferansı belediyemiz ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Etkinliğe iş dünyasından 
yaklaşık 250 kadın katıldı. 
 
-TAPV Kadın Sağlığı Atölyesi: 
Eşitlik Birimi, Sosyal Yardım İşleri ve TAPV işbirliği ile 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde 6 
Mart’ta Halil Rıfat Paşa Toplum Merkezimizde kadın sağlığına yönelik etkinlik 
gerçekleştirdi.  
 
-Akademik Eğitim ve Sunumlar: 



Eşitlik Birimleri, toplumsal cinsiyetin anaakımlaşması, Kadın, LGBTI, Mülteci, Çocuk 
politikaları üzerine Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, 
Kemerburgaz Üniversitesi, Istanbul Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin 
düzenlediği çalıştay ve konferanslarda 17 sunum yapılmış, derslere konuk olunarak 
eğitimler verilmiştir. 
 
-Şiddete Nokta Koy Projesi: 
• Tiyatro Performansı: Lisesi öğrencilerinin akran eğitim modelinde Kadına Yönelik 
Şiddet’e yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan tiyatral bir performans seklinde 
gerçekleşen çalışmalarının Şişli ilçeside yer alan liselerde de uygulanması amacı ile ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınması sağlanmış ve çalışmanın 3 lisede 
uygulaması yapılmıştır. 
 
• Şiddete Nokta Koy Zirvesi: Kadına Yönelik Şiddete yönelik farkındalık yaratmak amacı 
ile lise öğrencileri tarafından programı yapılarak düzenlenen zirveye 4 liseden 140 
öğrenci katılmıştır. 
 
-Liderlerden Tavsiyeler Konferansları: 
Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Askıda Ne Var Girişimi işbirliği ile düzenlenen 
konferanslar özel sektör, kamu ve girişimcilik konularında gençlere yon göstermeyi ve 
ışık tutmayı amaçlıyor. 
 
• Kurumsal Deneyimler: 3 Mayıs tarihinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 
gerçekleşen Ford, Gittigidiyor, Kale Holding, RedBull, Siemens, Kariyet.net, Uber, 
Microsoft gibi firmaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansa 300 üniversite 
öğrencisi katılmıştır. 
 
• Nereden Başlamalıyım: 13 Aralık tarihinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 
gerçekleşen Emin Çapa, Microsoft, Gittigidiyor gibi isimlerin yanı sıra sosyal etki peşinde 
koşan sosyal girişimcilerin konuşmacı olduğu konferansa 370 üniversite öğrencisi 
katılmıştır. 
 
- Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi: Şişli Kent Konseyi çatısı altında mültecilerin kendi 
sorunlarını konuşup, kendi kararlarını alacakları meclisin oluşum sürecine destek 
olunmuştur. Kurulan meclis Türkiye’de bir ilk olmuştur. 
 
- Şişli Kent Konseyi Çocuk Meclisi: Şişli Kent Konseyi çatısı altında çocukların kendi 
sorunlarını konuşup, kendi kararlarını alacakları meclisin oluşum sürecine destek 
olunmuştur. 
 
-Çocuğun İnsan Hakları Pusulacık Eğitimleri: 
Cocuk hakları üzerine geliştirilen Pusulacık kitabinin eğitici eğitimine katılınmış. Eğitim 
sonrası program Elmadağ mahallesinde yer alan Çimen Ev Çocuk Merkezi’nde 8 hafta 
boyunca uygulanmıştır. 
 
-İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Sağlık Okur Yazarlığı Çalışmaları: 
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda Şişli’de başlatılacak sağlık okur 
yazarlığı egitimleri kapsamında Sişli’li kadınlar ile Belgrad’a bir yürüyüş düzenlenmiştir. 



Yürüyüş sonrasında kadınlar ile Sağlıklı Yaşam için egzersizin önemi üzerine bir söyleşi 
yapılmıştır. 
 
-Kadının İnsan Hakları (KİHEP) Eğitimleri: 
Kadın hakları üzerine geliştirilen 16 haftalık KIHEP eğitici eğitimine katılınmış. Eğitim 
sonrası program Mahmuşevketpaşa mahallesinde yer alan Bilim Evi’nde mahalleli 
kadınlar ile uygulanmaya başlanmıştır. 
 
- Anneler Koruyucu Aileliği Anlatıyor: 
Koruyucu Aile Derneği işbirliğiyle 11 Mayıs Perşembe günü 13.30 – 15.30 saatleri 
arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi´nde gerçekleşecek olan 
seminerde, devlet koruması altındaki çocukların güvenli aile ortamında yaşayabilmesi 
için koruyucu ailelik modeline dair tüm bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 
 
- Geleneksel Koruyucu Aileler Pikniği: 
Koruyucu Aile Derneği’nin geleneksel olarak yaptığı pikniğe ev sahipliği yapıldı. Piknikte 
devlet koruması altındaki çocukların güvenli aile ortamında yaşayabilmesi için koruyucu 
ailelik yapan anne, babaların ve çocukların bir araya gelerek sosyalleşmesi sağlanmıştır. 
 
-UCLG-MEWA Cinsiyet Eşitliği Komite Toplantısı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü: 
Hayri Inönü’nün eşbaşkanlığını yürüttüğü UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi’nin üçüncü toplantısı e 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Komite toplantısında Dış İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte UCLG-MEWA 
ekibi ile geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in yerelleştirilmesini içeren UCLG-
MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in 
Yerelleştirilmesi Taahhüdü tüm üyelerle paylaşıldı. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması ve Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” hedefinin yerelleştirilmesi 
amacıyla hazırlanan Taahhütname, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde imzaya açıldı. Toplantıya ayrıca Urla 
Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye’nin birçok belediyesinden temsilciler ile 
İstanbul’daki kadın belediye meclis üyeleri katıldı. 
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
 
Hıdırellez Şenlikleri 
05.05.2017 tarihinde özellikle şişli de yaşayan Roman vatandaşlarımızın katılımı ile 
Hıdırellez etkinlikleri kapsamında konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleşmiştir.  

 



 
İş Birliği İçinde Bulunduğumuz Engelli Dernekler: 
Şişli Belediye Meclis kararına istinaden 01.01.2017 – 31.12.2017 Tarihleri arasında 
Pozitif Eğitim Derneği, Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler 
Derneği ve İstanbul Tüm Engelliler Derneğine 80.896,76 TL Kira yardımı yapılmıştır. 
 
Dış İlişkiler Müdürlüğü 
 
Çiçek Bizim İşimiz Projesi (26 Eylül 2016-26 Eylül 2017) 
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
Entegrasyonu ile İstihdam 
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi 
Hibe Programı” kapsamında Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından finanse edilen 
“Çiçek Bizim İşimiz” adlı projemiz 
ile hayatını çiçekçilikle idame 
ettiren Roman vatandaşların 
mesleki yeterliliklerinin 
sağlanmasına yönelik mesleki 
gelişim, girişimcilik, sosyal haklar 
konularında eğitimler verilmiş olup ilçemiz sınırları içerisinde çiçek tezgâhı bulunup 
çiçek satışı yapan ve eğitimlere katılan Roman çiçekçilerinin kışın soğuktan yazın da 
sıcaktan korunacak şekilde satış koşullarının iyileştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Roman 
vatandaşların trafik ve sokaklarda yaptıkları satış haricinde mesleklerini profesyonelce 
sürdürmesi hedefi ve kendi işletmelerini de kurabilmeleri için KOSGEB girişimcilik 
eğitimleri, satış stratejisi kazanmaları adına iletişim eğitimleri, bireysel iş koçluğu 
eğitimleri ve mikro kredi eğitimleri aldı. 
 
İngiltere Büyükelçiliği ile işbirliği içinde yürüttüğümüz Dezavantajlı grupların 
İnsan Haklarının Yerelden Güçlendirilmesi Projesi  
Eşitlik Birimi ve Müdürlüğümüzün eş zamanlı yürüttüğü İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 
İkili İşbirliği fonu tarafından desteklenen “Dezavantajlı Grupların Yerelden 
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; kamu kuruluş temsilcileri, yerel STK’ler ve 
üniversitelerin katılımıyla İnsan Haklarının Güçlendirilmesi için Yerel İşbirliği 
Toplantıları, belediye, sağlık hizmetleri personeli ve üniversite öğrencilerine yönelik 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimleri ve Toplumsal Önyargılara 
Yönelik Yaşayan Kütüphane Uygulamaları gerçekleştirildi. 
 
“70 TK Tatavla’dan Kurtuluşa: Bir Semtin Dönüşümü 
Projesi” Kapanış Etkinliği (22 Eylül 2017) 
Kültürel Mirası Koruma Derneği” ile ortak yürütülen “70 
TK Tatavla’dan Kurtuluş’a: Bir Semtin Dönüşümü” adlı 
projenin kapanış etkinliği Kurtuluş Rum İlköğretim 
Okulu’nda gerçekleştirildi. 
 
 



Gençlerin İstihdamının Arttırılması için Duygusal Zeka Becerilerinin 
Geliştirilmesi Projesi gerçekleştirildi. (07 – 09 Kasım 2017) 
İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğü, yerel ve yabancı toplam 7 
kuruluşun ortaklığında, Erasmus+ KA2 Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık Programı 
kapsamında yürütülen Gençlerin İstihdamının Arttırılması için Duygusal Zeka 
Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı Belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
 
Mültecilere yönelik Hasta Kabul İşlemleri Kursu (04 Ekim – 26 Aralık 2017) 
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile yürütülen "İlçemizde Yaşayan 
Mültecilere Yönelik Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında mültecilere yönelik MEB 
Onaylı Hasta Kabul İşlemleri Kursu verildi. Eğitim sonunda Şişli Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğinde ilçedeki Özel Hastanelerin insan kaynakları ile iletişime geçilmiş ve 1 kişinin 
istihdam edilmesi sağlanmıştır.  
 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Dosta! 1.lik Ödülü  
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Romanların entegrasyonu ve 
topluma kazandırılması amacıyla örnek çalışmalar yapan yerel yönetimlere “Artık Yeter” 
anlamına gelen “Dosta! Ödülü” vermektedir. Belediyemiz 2015 - 2017 yılları arasında 
Roman vatandaşlarımıza yönelik yapılan faaliyetler ve hizmetlerle 2017 yılı birincilik 
ödülüne sahip oldu. Belediyemiz ayrıca Avrupa Konseyi Roman İçermesi için Avrupa 
Kentler ve Bölgeler Birliği üyesidir ve Avrupa Konseyi Üye Devletleri Belediye 
Başkanları Ve Seçilmiş Yerel Ve Bölgesel Temsilcileri, Çingene Karşıtlığı ile Mücadele 
Deklarasyonu’nun Türkiye’den ilk imzacısıdır.  
 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 

 
 
 
LGBTİ Yurttaşlara Sağlık Hizmeti 
LGBTİ yurttaşlara yönelik eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti hafta içi her gün 17.00- 20.00 
saatleri arasında verilmektedir.  Polikliniğimize başvuran hastaların ihtiyaç halinde 
tetkikleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde 2.180 kişiye 
hizmet verilmiştir. 
 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Yönelik Sağlık Hizmeti 
Yurttaşlarımıza yönelik cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili ücretsiz tespit ve tahliller 
yapılmaktadır. Yurttaşlarımıza anonimanın korunduğu, rumuzla tedavi imkanı 
sağlanmaktadır. 2017 yılında 87 kişiye Akran Danışmanlığı hizmeti sunulmuştur. 
 
ETKİNLİKLERİMİZ 
- Medikal Kurtarma Tatbikat Koordinasyon 
- Temel İş Sağlığı, Güvenliği ve Meslek Hastalıkları 
- Hiv Eğitici Eğitimi 
- Cinsel Sağlık /CYBE Eğitim Çalışması Hakkında halkımıza ve belediyemiz çalışanlarına 
yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. 
- Konak Belediyesinde LGBTİ çalışmalarımız hakkında Brifing 
- Tıp Merkezimizde 173 kadınımıza smear testi yapılmıştır. 
 
Ayrıca 37 vatandaşımıza HPV (Serviks Kanseri) test uygulamaları yapılmıştır. 
Cinsel sağlıkla ilgili bilgilendirici broşürler hazırlanmış, koruyucu önlemlerin 
geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenmiştir. 
 
Sağlık Kart 
Tüm Şişli Halkına eşit sağlık hizmeti vermek amacıyla hazırladığımız ‘ŞİŞLİ SAĞLIK 
KART’ projesi, toplum yararına ve toplumun sağlık hakkına öncelik vermektedir. 
Hastaneye gitmek için hastalanmayı beklemeyen sağlıklı bir topluluk yaratmak ve 



rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yüksek standartta uygun fiyatlarla sağlık hizmeti 
almasını hedeflenmiştir. 
18 yaş altındaki kişiler ise anne ve babalarının kartlarından yararlanmaktadırlar. Şu 
anda 63 hastane ile işbirliği yapılmaktadır. 
 
Sosyal Yardımlarımız 
- Tekerlekli Sandalye (Akülü): 4 Adet 
- Tekerlekli Sandalye (Aküsüz): 36 Adet 
- Tekerlekli Sandalye (Obez): 1 Adet 
- Tekerlekli Sandalye (Çocuk): 1 Adet 
- Walker: 7 
- Hasta Bezi: 210 Paket 
- Hasta Yatağı: 23 Adet 
- Havalı Yatak: 6 Adet 
 
Belediye Personeline Yönelik İş Güvenliği Hizmetleri 
- Belediyemizin kadrolu işçilerinin genel muayeneleri yapılıp, periyodik muayene 
kartlarına işlenmiştir. Riskli görevlerde çalışan işçilerimiz meslek hastalıkları 
hastanelerine sevk edilerek rutin yapılması gereken muayene - tetkik ve takipleri 
yapılmıştır. 
- Hepatit, sifilis, HIV, karaciğer fonksiyon testleri v.b kan testleri yapılmıştır. 
- Akciğer tetkikleri yapılarak film çekilmek suretiyle muayeneleri yapılmıştır. 
-Kurumumuz tarafından tüm Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli laboratuarımızda Hepatit 
B yönünden tetkik edilerek, aşıları tamamlanmıştır. 
- İlgili personele portör muayenesi yapılmıştır. 
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
 
İbadet Yerlerinin Temizlenmesi 
Mobil halı yıkama aracımız ile ekiplerimiz tarafından, ilçemiz sınırlarında bulunan 53 
camii-mescit ve 1 cem evinin tüm halı ve iç temizliği ile dezenfekte işlemleri düzenli bir 
şekilde yapmaktadır. 

 
 
İçme Suyu Dağıtımı 
Müdürlüğümüzce 5 adet içme suyu tankeri ile Paşa Mahallesinde 27 noktada, İzzetpaşa 
Mahallesinde 15 noktada, Yayla Mahallesinde 27 noktada, Kuştepe Mahallesinde 53 



noktada, Mahmutşevketpaşa Mahallesinde 6 noktada, İnönü Mahallesinde 5 noktada, 
Mecidiyeköy Mahallesinde 12 noktada ve Halilrıfatpaşa Mahallesinde 30 noktada, 
Eskişehir Mahallesinde 5 noktada, Halide Edip Adıvar Mahallesinde 6 noktada, Feriköy 
Mahallesinde 5 noktada, Gülbahar Mahallesinde 10 noktada, Esentepe Mahallesinde 3 
noktada, Ergenekon Mahallesinde 2 noktada ekonomik olarak ihtiyaç sahiplerine 
düzenli bir şekilde içme suyu dağıtımı yapılmaktadır. 
Yaz aylarında ise dernek ve okul gezilerine de Müdürlüğümüz tarafından içme suyu 
sağlanmaktadır. 
 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Fulya Havuz Merkezi 
Belediyemize ait fulyada bulunan havuz merkezimiz Yetişkin Erkek, Kadın 7/14 yaş 
çocuklarımıza ve engelli vatandaşlarımıza hizmetimiz devam etmektedir. 
Ayrıca; Havuzumuzdan eğitimlerini tamamlamış 7-14 yaş çocuklarımıza eğitim 
sertifikaları dağıtılmıştır. 
 
ÇALIŞMA STANDARTLARI 
 
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü 
desteklemeli. 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 
 
Şişli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 404 
memur, 224 işçi ve 54 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Personelin istihdam 
türlerine, cinsiyet ve eğitim durumuna göre dağılımları aşağıda sunulmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 



ÇEVRE 
 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 
 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
 
Covenant of Mayors (İklim Başkanlar Sözleşmesi)  
Şişli Belediyesi, İklim İçin Başkanlar Sözleşmesini imzalayarak 2030 yılına kadar karbon 
salınımlarında %40 azaltım taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüde istinaden Şişli 
Belediyesi Karbon Ayak izi hesaplanacak, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı-SEEP ile 
İklim Değişikliği Uyum Planı hazırlanacaktır.  
 
ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
 
- İlçemizden toplanan atık türlerine göre konteynır ve toplama noktaları sayısı: 
124 adet ambalaj toplama konteynırı 
146 adet cam atık toplama konteynırı 
71 adet kıyafet, tekstil, ayakkabı vb. toplama konteynırı 
5 adet kitap & oyuncak toplama paylaşım noktası bulunmaktadır. 
 
Ayrıca 2531 noktada bitkisel atık yağ toplama bidonu, 660 noktada atık floresan lamba 
ve enerji tasarruflu ampul toplama kutusu, 3434 noktada atık pil toplama kutusu ile  180 
noktada iç mekan ambalaj atık kutusu bulunmaktadır. 
 
- İlçemizde Toplanan Atık Türlerine Göre Çalışan Araç Sayıları: 
10 adet ambalaj atık toplama aracı (protokol firma aracı) 
1 adet cam atık toplama aracı (protokol firma aracı) 
1 adet bitkisel atık yağ toplama aracı (protokol firma aracı) 
1 adet kıyafet, tekstil, ayakkabı vb. toplama aracı (protokol 
firma aracı) 
1 adet buharlı kent temizlik aracı (belediye) 
1 adet atık toplama aracı (belediye) ile hizmet verilmektedir. 
 
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalaj atıkları diğer atıklardan 
ayrı olarak toplanmalıdır. Bu kapsamda, Belediyemiz kağıt-karton, metal, plastik ve cam 
atıkların kaynağında toplanması için ayrı bir toplama faaliyeti yürütmektedir. Her yıl bir 
önceki yıla göre daha fazla ambalaj atığı toplayabilmek amacıyla, ambalaj atığı toplama 
konteynırlarımızın sayısını arttırmaya ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 2007 yılında 1 Araç ile başlayan toplama projemiz, 2017 yılı itibari ile 10 
Araç ile tüm ilçemizde yürütülmektedir. 2017 yılında ilçemizden toplam 7578 ton 
ambalaj atığı diğer atıklardan ayrı toplanmış ve geri dönüşüme gönderilmiştir. 
 
Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları 
 
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince atık yağlar ile bu yağların 
işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, 



doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yeraltı suyuna, denizlere, 
kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemeler ile 
belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması, 
kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham 
yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır. 
Belediyemiz de, bitkisel atık yağ üreticilerinin denetlenmesi ve bitkisel atık yağ 
üreticilerine idari yaptırım uygulanması konusunda yetki devri almıştır ve ilçemizdeki 
bitkisel atık yağ üreten işletmeleri denetleyerek, atık yağların kanalizasyona 
dökülmesini veya başka amaçlarla tekrar kullanılmasını önlemek ve atık yağ üreten 
işletmecilerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını sağlamaktadır. 
Ayrıca, evlerden de kullanılmış yemeklik yağların ayrı toplanması için çalışmalar 
yürütmekte, bilinci arttırıcı bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. İlçemizden yüksek 
oranda toplama yapan iki lisanslı bitkisel atık yağ toplama firmaları verilerine göre, 
2017 yılında ilçemizden 459185 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır. 
 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin belediyelerin görev ve yetkilerini 
düzenleyen 8. maddesi kapsamında, atık pillerin toplanması çalışmaları 2005 yılından 
beri sürdürülmektedir. Ayrıca İlçemizdeki okullarımıza yönelik ödüllü atık pil toplama 
kampanyaları da devam etmektedir. 2017 yılında ilçemizde 6739 kg atık pil toplanmış 
ve protokollü olduğumuz ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin 
ayrı toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafında yetkilendirilmiş tek kuruluş 
olan TAP Derneği’ne (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi 
İşletmesi’ne) teslim edilmiştir. 
 
Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları 
Elektrikli ve elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları, Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Toplama 
çalışmaları kapsamında ilçemizden, 2017 yılında toplam 7.030 kg elektrikli ve 
elektronik atık (e-atık) ayrı toplanmış ve geri dönüşüme gönderilmiştir. Bu sayede, 
51.237 kg CO2 tasarrufu sağlanmıştır. 
 
Atık Motor Yağlarının Ayrı Toplanması Çalışmaları 
Belediyemiz, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, oto sanayi ve benzeri 
yerlerden kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor yağlarının 
çevre ve insan sağlığına zarar vermeden depolanmasına, taşınmasına, bertaraf 
edilmesine olanak sağlayacak lisanslı firmalarca geri kazanım/bertarafının yapılması 
için tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PET-DER (Petrol Sanayicileri Derneği) ile toplama 
çalışmaları yürütmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında oto sanayi, 
tamirhaneler vb. yerlerin sürekli azalmasına rağmen, 2017 yılında da 88095 kg atık 
motor yağı PET-DER aracılığıyla toplanmıştır. 
 
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Atık Lastiklerin) Ayrı Toplanması Çalışmaları 
Ömrünü Tamamlamış Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçemizden çıkan ömrünü 
tamamlamış lastikleri LAS-DER (Lastik Sanayicileri Derneği) aracılığıyla topluyoruz. Bu 
kapsamda, 2017 yılında ilçemizden 221.975 kg atık lastik toplanmış ve geri 
kazandırılmıştır. 
 
Tehlikeli Atıklara Yönelik Toplama Çalışmaları 



Atık Yönetim Yönetmeliği kapsamında günlük hayatta evlerimizde kullandığımız ve 
hayatımızı kolaylaştıran bir çok ürün (bazı kozmetik ve temizlik malzemeleri, boyalar, 
floresan lambalar vb.) içerdiği kimyasallar nedeniyle tehlikeli kapsamdadır. Atık olarak 
ortaya çıktığında da tehlikeli atık kategorisinde yer almaktadır. Bu tehlikeli 
kimyasalların, evsel çöplere ve çevreye karışması, hem insan hem de çevre sağlığını 
ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu amaçla, 2015 yılından beri evsel türden tehlikeli 
atıkları toplamaktayız. Bu kapsamda, tarihi geçmiş “atık” haline gelen atık ilaçları da 
belediyemize bağlı sağlık kuruluşlarına yerleştirdiğimiz atık ilaç kutuları ile 
toplamaktayız. 2017 yılında, 1480 kg atık ilacı toplayarak bertarafa göndermiş 
bulunmaktayız. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılacak Binalarda Kontrolsüz Asbest 
Yayılımının Önlenmesi Çalışmaları Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal 
maddelere çok dayanıklı, bağlanabilirliği yüksek, mikroorganizmalara karşı dirençli lif 
yapısı gösteren kanserojen bir mineraldir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök 
toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir. Ülkemizde özellikle 
eski binalarda yapım esnasında kullanılan asbest içeren malzemeler, önlem alınmadığı 
takdirde yıkım sırasında etrafa yayılabilmektedir ve çoğunlukla, mezotelyama, akciğer 
kanseri, asbestoz, akciğer zarı kalınlaşması, ciltte yaralar gibi hastalıklara yol 
açmaktadır. Yapılan çalışmayla, Şişli ilçesi içinde yıkılacak olan yapıların yıkımdan önce 
asbest gibi tehlikeli atıkları barındırmadığının tespiti ve asbest var ise uygun bertaraf 
edilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, 2017 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 
yıkılacak 204 bina için Asbest Envanter Raporu ve Atık Yönetim Planı hazırlatılmıştır. 
Bunlar arasında 34 binada toplam 12.087 kg miktarında asbest içeren tehlikeli atık 
mevzuatlara uygun şekilde uzaklaştırılmıştır. 
 
YENİDEN KULLANIM NOKTALARI TOPLAMA ÇALIŞMALARI 
 
-Kitap ve Oyuncak Toplama Çalışmaları (Paylaşım Noktası) 
Çevreci sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında, kullanılmış kitap ve oyuncakları 
topluyor, yeniden kullanılabilir olanları ihtiyacı olanlarla paylaşıyor, kullanılamaz 
durumdakileri ise mümkün olduğu takdirde geri kazandırıyoruz. İlçemiz geneline 
yerleştirdiğimiz kitap ve oyuncak toplama kumbaralarımızdan 2017 yılında toplanan ve 
tekrar kullanılabilir durumda olan yaklaşık 950 kg oyuncak, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü aracılığıyla veya doğrudan vatandaşlarımıza ulaşılarak teslim edilmiştir. 
Ayrıca, 2028 kitap tekrar değerlendirilmek üzere dağıtılmıştır. -Kullanılmış Giysi, 
Ayakkabı vb. Tekstil Toplama Çalışmaları Bir diğer çevreci sosyal sorumluluk projesi 
olarak adlandırılabilecek çalışmamız kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstilleri toplama 
çalışmasıdır. Tekstil sektörü hava ve su kirliliği yaratan en önemli sektörlerdendir. 
Dünya su kirliliğinin %17-20’sini tekstil sektörü oluşturmaktadır. 1 kot pantolon için 
ortalama 10 ton, 1 tişört için ise ortalama 3 ton su dolaylı yoldan ( tarımsal faaliyetler ile 
boyama ve kimyasal işlemler) harcanmaktadır. Bu sebeple, kullanıcısı tarafından ömrü 
dolduğu düşünülen tekstilleri, tekrar kullanım veya geri kazanımla değerlendirmeye 
çalışmaktayız. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren ilçe geneline yerleştirdiğimiz 
kumbaralarla toplamayı gerçekleştirmekteyiz. 2017 yılında yaklaşık 63 ton kullanılmış 
kıyafet vb. tekstil ürünü toplanmıştır. Topladığımız atık tekstil ürünlerinin tamamını geri 
dönüşüm ve geri kazanım olarak değerlendirmekteyiz. Bunlardan tekrar kullanılabilir 
durumda olanları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyacı olanlara 
iletiyor, kullanılamayacak durumdakileri ise geri kazandırıyoruz. Geri kazanıma 
gönderilen ürünler tekstil (iplik, elyaf, vb), inşaat (izolasyon malzemesi) ve otomotiv 
(bagaj keçesi, koltuk kılıfı) sektörlerine tekrar hammadde olarak kazandırılmaktadır. 



 
 
ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALAR 
 
Çevre bilincinin arttırılması sürdürülebilir bir çevre için önceliğimiz olduğundan, çeşitli 
etkinlik, seminer ve yazılı görsellerle bilincin arttırılması için çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Her yıl olduğu gibi, 2017 yılında da çevre bilincinin arttırılması için 
okullarımızda bilinçlendirme seminerleri düzenlemeye devam etmekteyiz. 
Anaokulundan, üniversiteye kadar düzenlediğimiz eğitimlerimizde, atıkların kaynağında 
ayrıştırılması ve enerjinin verimli kullanılmasıyla çevrenin korunması konularına 
değinmekteyiz. Bu yılda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 3100 öğrenciye 
ulaşıldı. Ayrıca, Çevre Haftası, Dünya Su Günü vb. gün ve haftalarda ilçemizde ve 
okullarımızda düzenlediğimiz çeşitli etkinliklere de hem yetişkinlerin hem de 
öğrencilerin katılımını teşvik ederek bilinçlendirme çalışmalarımıza dolayı olarak da 
katkıda bulunmaktayız. Bilinçlendirme çalışmalarında sunum ve çeşitli basılı görsellere 
de yer vermekteyiz.  
 
Eğitimcinin Eğitimi 
16.11.2017 Tarihinde Belediyemiz, TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği, DEHA Biodizel Bitkisel Atık Yağ firması, TREND dK TEKSTİL Firması, Atlas 
Çevre Teknolojileri ve ÇEVKO Vakfı işbirliği kapsamında ilçemiz sınırları dahilindeki ilk, 
orta ve lise dereceli özel ve devlet Okullarımızın öğretmenlerine yönelik olarak 4 (dört) 
ayrı sertifika ile belgelendirilen Eğiticinin Eğitimi toplantısını Belediyemiz Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirdik. 120 Öğretmenimize katılım sertifikası 
verilip, eğitim broşürleri dağıtılmıştır. 
 
Bomonti Sokak Festivali 
16-16 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Bomonti Sokak Festivali’ne 
Müdürlüğümüz de katılmıştır. Etkinlik boyunca vatandaşlarımıza çevre koruma ve 
atıklarla ilgili bilgilendirmeler yapılmış, geri dönüşümle ilgili broşürler ve promosyon 
malzemeleri dağıtılmıştır. 
 
Çevre Sanitasyonu Çalışmaları (Çevre Hijyen Ve Sağlık Koşullarının Oluşturulması 
Ve Devam Ettirilmesi) 
- Sıcak su ve buharlı kent temizlik aracıyla duvarlara kontrolsüz yapıştırılan 48.000 adet 
afiş ile geri dönüştürülebilir cam ve atık konteynırlarının 3600 kez kontrol edilerek 
temizlenmiştir.  
- İlçemizde yer alan halkın yoğun olarak yaşadığı kamu, cami, okul, vb binaların çevre 
koşullarını sağlığa elverişli duruma getirilmesi, sağlıklı yaşam için gerekli önlemlerin 
alınmasıyla daha güzel ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması amacı ile Ramazan Ayı 
öncesinde 53 adet cami ve mescid ile Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Gündüz 
Bakım Çocuk Evleri ve Etüd Merkezlerinin nano gümüş iyon ile dezenfekte edilmiştir. 
 
En Çok Çocukla Doğa Dostu Ödülleri 
Şişlili öğrencilerin jüri Koltuğuna oturarak ve ödül alacak kişiler ile kurumları belirlediği 
etkinliğimize ilçemizde bulunan 59 okuldan 8.053 Öğrencinin katılmıştır. Dünya Çocuk 
Rekorları tarafınca tescil edilen ‘EN ÇOK ÇOCUKLA DOĞA DOSTU ÖDÜLLERİ’ 
etkinliğinde sanatçılara, Tv Kanallarına, Basın, Radyo, Sivil Toplum Örgütleri vb. kurum 
ve kuruluşlara Plaketleri teslim edilmiştir.  



 
Konut Bilgilendirme Eğitim Çalışmaları 
İnönü, Fulya, Bozkurt, Eskişehir, Mecidiyeköy ve Merkez mahallelerinde ortalama 1351 
konutta ambalaj atıkları, atık kızartmalık veya yemeklik yağlar ve atık pillerin 
ayrıştırmaları konularında bilgilendirme yapılmış ve broşürler dağıtılmıştır. 
 
Doğada Bir Gün Pikniği 
23 - 24 - 25 Mayıs 2017 tarihlerinde Yeşil Yıldızlı Okullar yarışmamıza katılım sağlayan 
ilk ve orta dereceli okulların öğrencilerine yönelik olarak, Belediyemiz Ayazağa Mesire 
Alanında bir hafta süre ile piknik etkinlikleri düzenlenmiştir. Piknikte yaklaşık 540 
öğrencimize doğa ile bütünleşmelerini sağlamak amacı ile kağıt saksılarda mevsimlik 
çiçek diktirdik. Öğrencilerimizin daha iyi vakit geçirmeleri için atlama ipi, top ve 
kalemlikler dağıtılmıştır.  
İyilik Şenliği 
14.06.2017 Tarihinde Nişantaşı Sanat Parkında gerçekleştirilen İyilik Şenliği’ne 
Müdürlüğümüz de katılmıştır. Tarafımızdan stand kurulmuştur. Etkinliğe katılım 
sağlayan vatandaşlara geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapılmış ve promosyon 
malzemeleri dağıtılmıştır. 
 
5 Haziran Dünya Çevre Günü 
Belediyemiz, İTÜ ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanmış olan Yeşil Yıldızlı 
Okullar İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
etkinliklerimize “Yeşil Yıldızlı Okullar” ve “En Çok Çocukla Doğa Dostu Ödülleri” töreni, 
ilçemiz okullarından Yaklaşık 414 öğrencisinin katılımıyla Cemil Candaş Kent Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

 
 
Kukla Tiyatrosu 
13.02.2017 ve 14.02.2017 tarihlerinde çocuklara çevre bilincinin aşılanması ve çevre 
hakkında farkındalığının oluşturulması amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Eğlenceli etkinlikten mutlu bir şekilde ayrılan öğrencilere çevre 
temalı boyama kitapları ve eğitim broşürleri, çantalar hediye edilmiştir. 



 
 
Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı Ve Emisyon Raporlama Eğitimi 
Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında yürütülecek olan işler hakkında 8-9-10 Mayıs 
2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı ve Emisyon 
Raporlama Eğitimine 2 personelimiz Belediyemizi temsilen katılmıştır. 
Türkiye’de Işık Kirliliğini Engelleme Eğitimi 18.01.2017 Tarihinde İstanbul Kültür 
Üniversitesi Fizik Bölümünden Eğitimci Prof. Dr. Dursun KOÇER’in katılımlarıyla 
Müdürlüğümüz ve Fen işleri Müdürlüğü personeline yönelik ‘Işık Kirliliğini engelleme 
eğitimi’ verilmiştir. Eğitime 19 Personelimiz katılmıştır. 
 
BELGE YÖNETİMİ 
 
Çözüm Merkezi üzerinden Müdürlüğümüze 5538 adet talep/ şikayet ulaşmıştır. Çalışma 
konularımıza göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 176 adet park ve yeşil alan bulunmaktadır. Bunun 
60 adedi çocuk oyun grubu bulunan park, 116 adedi de yeşil alan olarak düzenlenmiştir. 
87 adet park ve yeşil alanda aydınlatma elemanları bulunmaktadır. Aktif Park ve yeşil 
alanların toplamı 128.597 m2, Belediyemize bakımı yapılan Ayazağa mesire yeşil alan 
miktarı 183,700 m2 dir Kişi başına Düşen yeşil alan miktarı 3,93 m2 ‘dir, Kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını artırmak, Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale 
getirmek öncelikli hedefimizdir. Mevcut park ve yeşil alanlarımızın devamlı olarak 
temizliği, çim alanların biçimi, donanım elemanlarının ( çocuk oyun grubu, oturma 
grubu, aydınlatma elemanları vb.) bakım onarım ve yenilenmesi rutin olarak 
yapılmaktadır. Ayrıca ihata çalışmaları kapsamında korkuluk yenileme ve boyama 
çalışmaları yapılmaktadır. Sulama sezonunda gündüz 2, gece 3 adet arazözle sulama 
yapılmaktadır. Müdürlüğümüz program ve hedefleri doğrultusunda, 01 Ocak 2017 – 31 
Aralık 2017 tarihleri arasındaki çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 



 
 
 
Park ve bahçeler müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde 29 adet park ve yeşil alanda 
27540 m2 lik alanda revizyon çalışmaları yapılmak suretiyle parklarımızın peyzaj 
düzenlemeleri yenilenmiş, sert zemin oluşumu ve duvar yapımı gerçekleştirilmiş, 
donanım eksiklikleri giderilerek parklar yeni ve çağdaş bir görünüme kavuşturularak 
halkımızın hizmetine sunulmuştur. 
 



Veteriner İşleri Müdürlüğü 
 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Hizmetleri 
Rehabilitasyon hizmetleri; sokak hayvanlarının insani yöntemlerle sokaktan alınması, 
muayene, tedavi, müşahede, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme ve bunun gibi 
işlemleri kapsamaktadır. 11.06.2010 kabul tarihli 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Veteriner hizmetleri ile ilgili faaliyet onayları” 
başlıklı 11.maddesi hükmü uyarınca yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara bakması 
yasaklar kapsamına alınmıştır. Ancak sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı gözetmeksizin tüm 
acil vakalara anında müdahale edilmektedir. 
Aşılama kuduzu engelleyici tek seçenektir. Günümüzde kuduz hastalığı, etkili bir aşı 
yöntemi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yavru köpeklere ilk kuduz aşısı 3 
aylık yaşta uygulanmalı ve her yıl düzenli olarak tekrar edilmelidir. 
Müdürlüğümüz ekiplerince ilçemiz dahilindeki sokak hayvanlarının sahadaki tedavileri 
aralıksız olarak sürdürülmektedir. 
 
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Amaçlı Toplanması 
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 
ilçemiz içinde ki sokak hayvanları 
toplanarak kısırlaştırılmakta, üremenin 
kontrol altına alınması çalışmaları da 
yıllardır aralıksız sürdürülmektedir. 
Haftanın 7 günü hizmet verilen 
merkezimizde vatandaşlardan gelen 
ihbarlar değerlendirilerek hasta ve yaralı 
hayvanlar merkeze alınmakta, kedi atım 
alanı haline gelen parklara veteriner 
hekimler yönlendirilmekte, olası 
hastalıkların önüne geçmek için açık 
alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon 
çalışmaları yapılmaktadır. 
 
 
 
Sokak Hayvanlarının Bakımı ve Tedavisi 

 
 



2017 yılı içinde Veteriner İşleri Müdürlüğüne web-mail, çözüm merkezi, sosyal medya 
ve telefon aracılığıyla iletilen 9253 ihbar ve şikayet Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli 
tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Haftanın 7 günü hizmet veren 
merkezimizde 2017 yılı içinde toplamda 6775 hayvana veteriner sağlık hizmeti 
sunulmuştur. Şişli’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına 2017 yılı içinde 5 Veteriner 
Hekim, 2 Veteriner Sağlık Teknikeri ve 7 kişiden oluşan yardımcı sağlık personeli ile 
hizmet verilmiştir. Rehabilitasyon merkezimizde geçici olarak barındırılan ortalama 200 
adet hayvana düzenli olarak veteriner sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca gönüllüler 
tarafından getirilen hasta sokak hayvanlarına günlük rutin tedavi hizmeti de 
sunulmaktadır. Getirilen hayvanların sayıca çok olması ve her gelen hastaya yatışlı yer 
sağlama olanağının imkânsızlığı nedeniyle hayvan dostu kişilerle işbirliği içinde 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
 
Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması 
Kısırlaştırma operasyonu kedi ve köpek nüfusunun kontrol edilebilmesi, evcil 
hayvanlarda rastlanan kalıtsal hastalıkların geçişinin önlenmesi, ırk özelliklerinin 
korunması ve bazı sağlık avantajları sağlaması nedeniyle yaygın olarak uygulanıp 
tavsiye edilmektedir. 
 
Kedi ve Köpeklere Ücretsiz 
Mikroçip Uygulaması 
Şişli Belediyesi tarafından ilçemizde 
yaşayan sahipli kedi  ve köpekler için 
ücretsiz mikroçip uygulaması 
başlatılmıştır.  Pet mikroçip kayıp 
hayvanlar ve çalınan hayvanların 
bulunması için geliştirilmiş elektronik 
bir sistemdir. Deri altına yerleştirilen 
pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, 
okuyucu cihaz ile taranarak hayvanın 
sahibiyle ilgili iletişim bilgilerine 
ulaşılır. Mikroçipler sinyal yayan takip 
cihazı olmadıkları için kaybolan 
hayvanların yerini bildiremezler ama 
içindeki verilerle bulunan hayvanların 
ailelerine hızlıca ulaşmasına 
aracılık ederler. 
 
 
 
Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi 
Sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla yuva bekleyen sokak hayvanlarını sahiplendirme 
çalışmaları sürdürülmekte, kaybolan, sahipleri tarafından aranan veya bulunan 
hayvanların da ilanları güncel olarak yayınlanmaktadır. 2017 yılı içinde 37 kedi, 21 
köpek toplam 58 sokak hayvanı kısırlaştırılıp aşıları yapıldıktan sonra resmi olarak 
düzenlenen sahiplendirme sözleşmesiyle yuvalandırılmış ve mikroçip takılarak kayıt 
altına alınmıştır. 



 
 
Sokak Hayvanlarının Beslenmesi ve Korunması 
Kendi enerjisini üreten Pati Büfe, üst haznesine atılan pet şişe ve metal kutular 
karşılığında besleme kaplarına bir miktar kuru mama dökmektedir. Su haznesine 
dökülen suları da mamaların yanındaki tepside biriktirmektedir. Sokak hayvanlarının 
yaşam hakları ve beslenmesinin önemi hakkında farkındalık oluşturan Pati Büfeler geri 
dönüşebilir atıkların toplanmasına da aracılık ettiğinden toplumsal çevre bilincinin 
yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. 
 
 
 
Mekanik besleme odaklarının herhangi 
bir enerji gereksinimi duymadan 
mama bittikçe dökülme prensibi ile 
çalışması, 
boyutlarının küçük, kurulumunun 
kolay olması nedeni ile yeni dönemde 
sayısının arttırılarak daha fazla tercih 
sebebi olması planlanmaktadır. 
Aşırı yaz sıcaklarında sokak 
hayvanlarının susuzluktan ölmemeleri 
için başlatılan ve farkındalık yaratmayı 
amaçlayan “Kap bizden, su sizden” 
projemiz birçok belediye tarafından da 
örnek alınıp uygulanmış ve ülke 
genelinde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Ayrıca müdürlüğümüz 
tarafından afişlerle bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. 
 



 
 

 
 
 

 
Kanatlı Ve Yaban Hayvanlarına İlk Müdahale 
Çözüm Merkezine çok yoğun şikayet ve yardım talepleri iletilmektedir. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz tarafımıza ulaşan kanatlı şikayetlerini titizlikle 
değerlendirmektedir. Basit yaralanma, güçten düşme ya da sıkışma gibi durumlara 
maruz kalmış ağır hastalık ya da yaraları bulunmayan karga, martı ve güvercin gibi 
hayvanlar ilk müdahalelerinin ardından doğal ortamlarına salınmakta uzmanlık 
gerektiren vakalar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’ne götürülmektedir. 



 
 

 
 
Toplum Bilinci Oluşturmaya Yönelik Faaliyetlerimiz Acil Durumlar İçin Hasta 
Hayvan Taşıma Çantaları 
Hasta ve yaralı hayvanların en yakın tedavi merkezlerine vatandaşlarımız tarafından 
ulaştırılması için her zaman el altında bulundurulacak yer kaplamayan acil durumlar 
için demonte hasta taşıma çantaları tasarlanmıştır. Merkezimizde 
de hasta kedi ve kanatlı transferleri için yoğun olarak kullanılan taşıma çantaları büyük 
kolaylık sağlamıştır. 
 

 



 
Polipropilen Kedi Evleri 
Kötü hava koşullarında sığınacak yer bulamayan sokak kedileri için ilçe sakinlerimiz 
sokak aralarına kartondan yaptıkları evleri yerleştirseler de Müdürlüğümüze bu konu 
hakkında sınırsız sayıda başvuru yapılmaktadır. 

 
 
Ahşap evlerle kıyaslandığında maliyeti oldukça düşük olan bu evler beklenenin çok 
üzerinde yoğun ilgi ve sempatiyle karşılanmıştır. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
ilçe ve il dışından gelen yazılı talepler de ayrı ayrı cevaplanarak dosyalanmıştır. Sokak 
hayvanları yararına fark yaratan öncü çalışmalarımıza bir yenisi daha eklenmiş ve 
projenin yaygınlaşması için istekli kurum ve kuruluşlara kedi evlerinin üretim detayları 
hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 
 
 
 
Seyyar Besleme Kapları 
Yaşam hakları ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri Şişli Belediyesi tarafından 
başlatılan “Kap Bizden, Su Sizden” kampanyasına destek vererek ülke çapında 
yaygınlaşmasını sağlamışlardır. 



 
 
Tasmalar İçin Poşet Dispenserleri 
İnsan ve hayvan sağlığı konusunda farkındalık sağlamak için köpeklerin yoğun olarak 
gezdirildiği yerlerde ekiplerimiz tarafından hayvan sahiplerine tasmalara takmaları için 
poşet dispenserleri dağıtılmıştır. 
 

 
 
Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği 
Tüm dünyada kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, ülkemizde de kutlanıyor. 
Çocukların büyük kısmının hayvanlarla iyi anlaştığı ve evcil hayvan sahibi olmak istediği 



bilinen bir gerçek olup bu koruma gününde okullarımızda, alt yaş gruplarına eğlenceli ve 
çocuklarımızın doğuştan gelen bu hayvan sevgilerini kaybetmemelerini sağlamak, onları 
daha merhametli insanlar haline getirmek için bilgilendirici etkinlikler düzenliyoruz. 
 
Sokak Hayvanlarına, Sevgi Elini Uzatan Öğrenciler 
Okul ziyaretlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz merkezimizde barındırılan 
hayvanlarımız için mama ve hayvanların ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri 
getirmekte, gözetimimiz altında onları besleyerek hayvanlarla güvenli iletişim kurmayı 
da öğrenmektedirler. 
 

 
 

 
Okul Eğitimleri 
Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ilçede bulunan ilköğretim okullarına 
giderek hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere eğitimler 



veriyoruz. 5 yıldır devam eden proje ile Şişlide yaklaşık 3 bin çocuk, hayvanların 
korunması ve beslenmesi konularında bilinçlendirici eğitimler aldı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
 
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 
 
Şişli Belediyesi etik ilkelerin kurum kültüründe yerleşik hale gelmesi için öncü 
çalışmalar geliştirmektedir. Bu kapsamda Etik Komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun 
çalışmaları, çeşitli bilgilendirme dokümanları ve eğitim/danışmanlık faaliyetleri ile 
desteklenmektedir.  
Bu çalışmalar arasında yer alan Etik Bilgilendirme Broşürü, Argüden Akademi 
tarafından gerçekleştirilen Belediye İyi Yönetişim Endeksi araştırmasında iyi 
uygulamalar arasında yer almıştır. Sayılan bilgiler, belediyemizin www.sisli.bel.tr 
internet adresinde açık olarak paylaşılmaktadır.  
 
Etik Komisyonu 
Komisyon Üyeleri 
Komisyon Başkanı: Bekir Erdoğmuş (Başkan Yardımcısı - 0212 708 8112) 
Komisyon Üyesi:     Sevim Gökosmanoğulları (Yazı İşleri Müdürü - 0212 708 8673) 
Komisyon Üyesi:     Serhat Saçan (Hukuk İşleri Müdürü - 0212 708 8487) 
 
İlgili Dökümanlar  
 
Şişli Belediyesi Etik Komisyonu Yönergesi 
Şişli Belediyesi Hata Usulsüzlük Yönergesi 
Yolsuzlugun Bildirilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler 

http://www.sisli.bel.tr/
https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407806883016-%C5%9Ei%C5%9Fli-Belediyesi-Etik-Komisyonu-Y%C3%B6nergesi.pdf
https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407799652598-%C5%9Ei%C5%9Fli-Belediyesi-Hata-Usulsuzluk-Y%C3%B6nergesi.pdf
https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407785621766-Yolsuzlugun-Bildirilmesine-%C4%B0liskin-K%C4%B1lavuz-%C4%B0lkeler.pdf


Mobbing Rehberi 2014 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber 
Etik Bilgilendirme Broşürü 

 

 

 
 

https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407816593566-Mobbing-Rehberi-2014.pdf
https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407827814206-Mal-Bildirimine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Rehber.pdf
https://www.sisli.bel.tr/uploads/files/2017/4/636286407835504648-Etik-Bilgilendirme-Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 BÜTÇE DETAYI 
2017 yılı Mali Yılı Bütçemiz 545.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçenin 
uygulanması sonucunda Gelir Bütçemiz 391.535.745,58 -TL olarak %72 oranında, Gider 
Bütçemiz ise 513.535.493,72 TL olarak %94 oranında gerçekleşmiş olup; 
gerçekleşmenin detayına bakıldığında özgelirlerimizi kapsayan vergi gelirleri kaleminin 
%71’i, İller Bankasından alınan paylarımızı da içeren Diğer gelirler kaleminin ise 
%123’ü gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
 

 
 



 
2017 YILI GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ 1. DÜZEYİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 

 
 
 
2017 YILI GİDER BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASININ 1. DÜZEYİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 
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