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İBB HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

VİZYON, MİSYON ve DEĞERLER 
VİZYON 

Adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu... 

MİSYON 

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla şehrin tüm değerlerine sahip çıkarak üreten, kültürel ve sosyal yaşamı ile 24 saat yaşayan bir İstanbul için erişilebilir hizmetler 

sunmak. 

DEĞERLER 

Adalet 

Belediyecilik hizmetlerinin tüm vatandaşlara hiçbir konuda ayrım gözetmeden, İstanbullunun talep ve ihtiyaçlarını dikkate alacak ve karşılayacak nitelikte 

sunulmasını esas kabul eder. 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 
Belediyecilik hizmetlerinde ve tüm kaynakların etkin kullanımında; İstanbullulara karşı her konuda açık ve şeffaf olunmasını, hesap verme sorumluluğunun 

alınmasını esas kabul eder. 

Etik 
Belediyecilik hizmetlerinin evrensel düzeyde kabul görmüş hukuki ve sosyal normlar çerçevesinde yürütülmesini esas kabul eder.  

Kapsayıcılık 
Belediyecilik hizmetlerini farklı kesimlerin ihtiyaçları ile doğrudan örtüşen şekilde sunmayı esas kabul eder. 

Yenilikçilik 
Belediyecilik hizmetlerinin sunumunda küresel ölçekte en iyi uygulamaların da dikkate alındığı modern, çözüm odaklı yöntemlerin uygulanması esasını kabul eder. 

Çevreye Duyarlılık 

Belediyecilik hizmetlerinin gelecek kuşakların bugünkü çevre varlıklarından mahrum bırakılmaksızın yürütülmesini ve İstanbul’un herkesçe erişilebilir yeşil 

alanlarının artırılmasını esas kabul eder. 

Liyakat 
İstanbulluların talep, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında sorumlu kurum olan İBB’nin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde mesleki yetkinlik ilkesinin hâkim 

olmasını esas kabul eder 

Katılımcılık 

Belediyecilik hizmetlerine yönelik kararların alımında kent sakinlerinin mevcut süreçlere dahil edilmesini ve yurttaş katılımını mümkün kılacak yeni mekanizmaların 

tesis edilmesini esas kabul eder. 

İnsan Odaklılık 

Belediye hizmetlerinin sunumunda kent sakinlerinin memnuniyetinin temin edilmesinin temel önceliklerden birisi olmasını esas kabul eder. 

Çeviklik 

Dünyada değişen trendlere, dönüşen toplumsal ihtiyaçlara yalın, hızlı ve etkin biçimde yanıt verebilen şehircilik anlayışını esas kabul eder. 

İBB HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  

MÜKEMMELLİK POLİTİKASI 
Hizmette Mükemmellik anlayışıyla; Yönetim sistemlerimizi aşağıda belirlediğimiz ana başlıklar doğrultusunda planlar, uygulamaya geçirir, kontrol eder ve sürekli 

iyileştiririz. 

Başarı Çalışanlarımızın Yetenekleri İle Oluşur; 

Çalışanların gelişimini sağlamak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışanlarımıza periyodik eğitimler veririz. 

Çalışanların çalışma şartlarını sürekli iyileştiririz. 

Verilen hizmetlerin geliştirilmesi için çalışanların katılımını destekleriz. 
 

Mükemmel Yönetim Çevikliği İle Etkili, Verimli Sonuçlara Ulaşırız; 
İBB’nin faaliyetlerinde, ilgili hak sahiplerinin memnuniyetini sağlarız. 

Kentimiz İstanbul’un ve kent sakinlerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı ve beklenti ötesi hizmet sunmayı hedefleriz.  

Tarafların tümüne objektif, adaletli, kamusal konumumuzun farkındalığı ile yaklaşımda bulunuruz. 

Çözüm odaklılık, gizlilik, şeffaflık, erişilebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şikâyet yönetimi sağlarız. 
 

Mükemmellikte Sürekliliğin Önemine İnanırız; 

İBB’nin misyon, vizyon ve değerlerine uyumlu olarak stratejilerimizi oluşturur, hedeflerimizi belirler, çalışmalarımızı ölçümler, etkili sonuçlar için gerekli 

aksiyonları alır, sürekli iyileştirir ve geliştiririz. 
 

İşbirliklerimizde Etkin ve Gelişime Açık Anlayışla Artan Değer Oluştururuz; 

Hedeflerimize ulaşmak, süreçlerimizi etkin bir şekilde gerçekleştirmek için işbirliklerimizi geliştiririz. 

Ulusal ve yerel, resmi ve sivil kurumlar, uluslararası kuruluşlar, toplum örgütleri ve tedarikçiler ile işbirliklerini gerçekleştiririz. 
 

Geleceğin Gereksinimlerini Sürdürülebilir Çözümlerle Karşılarız; 

Gelecek öngörülerimizde her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf ederek hizmetlerimizin kalitesini yükseltiriz. Yenilikçi yönetim 

anlayışı ile teknolojik gelişmeleri yakından izler, 7/24 kesintisiz hizmet vermek için riskleri gözden geçirir, geliştirilmiş süreçlerin sürekliliğini sağlayıp, 

sürdürülebilir bir gelecek inşa ederiz. 
 

Çalışmalarımızın Temelinde Kurumsallık ve Aidiyet Kültürü Yer Alır; 

Bakış açıları, değerler, ilkeler, İBB kurum kültürü ve aidiyete özgü nitelikler çalışmalarımızda öncelik taşır. 
 

Vizyonerliği Yaygınlaştırır, Bütünsel Liderlik Hedefleriz; 

İstanbul dinamiklerini gözeterek, sürekli gelişim ilkesiyle geleceği şekillendiren, kurum temsiliyeti ve aidiyeti yüksek, takım çalışmasını sağlayıp, mükemmellik 

kültürünü eğitimler ve etkinliklerle yaygınlaştırırız. 
 

Süreçlerimizi Yaratıcılığın Ve Yeniliğin Gücü İle Mükemmelleştiririz; 

Vatandaşlarımıza ve paydaşlarımıza artan bir değer üretmek üzere süreçler tasarlar, hak ettiği hizmetleri sunar, bunları yönetir, kontrol eder ve iyileştiririz. 
 

Mükemmellik İlkelerimiz Işığında; 

İBB algısı, sosyal sorumluluk bilinci, liyakat ve katılım esasıyla toplumun yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlarız. 

Çalışmalarımızı adaletli, yasal mevzuat ve mali imkânlar, etik kurallar çerçevesinde yürütürüz. 

Sosyal faydayı ve kamu yararını gözetiriz. 

Kamuoyuna yönelik mutlu, bilinçli, çevre duyarlılığı ile gelecek nesillere yaşayabilecekleri güzel bir İstanbul’u hedefleriz. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak; çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın faydasına yönelik kurumumuzun, toplumun, çevrenin düzenini ve emniyetini 

sağlarız. 

İş sürekliliğini sağlamak için gerekli operasyonel süreçleri tasarlayıp,  güncel tutmak için çalışırız. 

Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerdeki faaliyetlerin sürekliliğini sağlarken, kriz ve acil durum yönetimi 

faaliyetlerini merkezi olarak koordine ederiz. 

İş sürekliliği planlarını düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmeyi hedefleriz. 

Belirlediğimiz bu politikaları gerçekleştirirken etik kuralları gözeten, liyakat ve vatandaş odaklı; çalışanlarımıza, toplumun her kesimine şeffaf, hesap verebilirlik 

ilkeleriyle ve çevreye duyarlı yaklaşımı taahhüt ederiz. 
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