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HALKLA 
İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

İBB ile 
Vatandaş 
Arasında 
Köprü

HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

LOKASYON BİLGİLERİ

ADET KONUM
1 Saraçhane Lokasyonu

1

153 Çağrı Merkezi 
Lokasyonları 
(Bahçelievler, 
Kağıthane, 
Sultangazi)

1 Aksaray Ofis
26 İletişim Noktası
7 Beyazmasa Şubesi
3 Tanıtım Merkezi

1 AVM İletişim Merkezi

İstanbul, binlerce yıllık medeniyet mirası ve coğrafi 
güzellikleriyle dünyanın incisi, gözbebeği… İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak 
bizde, sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

İbn-i Haldun ‘Şehirlerin de bir ruhu vardır’ der. İstanbul da 
hızlı ve dinamik bir ruha sahiptir. Burada hayat hiç durmaz ve 
her saniyesi dolu dolu geçer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak kentin temposuna ayak 
uydurarak, İstanbul’da yaşayan ya da bir şekilde İstanbul’a 
yolu düşen herkese sadece iletişim hizmeti değil ihtiyaç 
duyulabilecekleri her türlü hizmeti sunuyoruz. 

İletişim Noktalarımız ve Mobil İletişim Araçlarımız ile her 
an İstanbul’un nabzını tutuyoruz. Beyaz Gezi hizmetimiz ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını 
yerinde tanıma fırsatı sağlıyoruz.

Yerinde Bilgilendirme ekiplerimiz,  İstanbullu’ya İBB 
hizmetlerini tanıtırken, Yerinde Çözüm ekiplerimiz 7/24 
şehrimizi sokak sokak dolaşarak kentin nabzını tutuyor. 
Beyaz Karanfil ekiplerimiz ise hastaneleri ziyaret ederek 
hemşehrilerimize İBB’nin şefkat elini uzatıyor.  AR-GE 
birimimizin gerçekleştirdiği projelerle, İstanbulluların 
hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’nin yerel yönetimler alanında hizmet vermek için 
kurulmuş ilk çağrı merkezi olan ALO 153 Çağrı Merkezi ile 
1994’den bu yana milyonlarca insanımıza ulaştık. 

Bu çalışmaları hayata geçirirken bir çok önemli kalite 
belgesi ve ödül ile hizmet standardımızı tescillendiriyoruz. 
Bunlardan biri olarak, ALO 153 Çağrı Merkezimiz ‘EFQM 
Mükemmellikte 4 Yıldız’ yetkinlik belgesini almaya hak 
kazanan ilk kuruluş olma özelliği taşımaktadır. 

Hâlâ ilk günkü heyecan ve şevk ile çalışıyoruz. 

Çünkü işimizi seviyoruz; çünkü İstanbulumuzu seviyoruz.

Atakan YılmAz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Halkla İlişkiler Müdürü
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İBB ile 
Vatandaş 
Arasında 
Köprü

MALİ - İDARİ İŞLER 
vE TAnıTıM 
MÜDÜR 
YARDıMCıLıĞı
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İDARİ 
İŞLER 
ŞEFLİĞİ

YAzı İŞLERİ
İBB genelinde tüm yazışma süreçlerinin takip edildiği DAYSİS programının kullanımı, 
kurum içi ve dışı yazışmalar, müdürlük genelini ilgilendiren duyuruların yapılması, 
personel izinlerinin resmi süreçleri Yazı İşleri Birimi personelleri tarafından yapılmaktadır.

ÖzLÜK İŞLERİ
Organizasyon şemasının iletilen bilgiler doğrultusunda güncellenmesi, insan kaynakları 
yönetimi, personel giriş-çıkış saatlerinin takibi ve ilgili yöneticiye sunulması, işe yeni 
başlayan personellerin sisteme işlenmesi ve bilgilerinin güncellenmesi, tüm personel 
bilgilerinin HAP programına girişleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ne dair tüm işlemler 
Özlük İşleri çalışanları tarafından yapılmaktadır.

İdari İşler Şefliği ayrıca araç görevlendirme ile destek personellerinin iş takibi ve 
paylaşımını süreçlerinden de sorumludur. 

VAtANDAŞ 
İLEtİŞİM 
MERKEzİ 
BİRİMİ 
Saraçhane Hizmet Binası’nda 
bulunan Vatandaş İletişim 
Merkezi, vatandaşlarla 
yüz yüze iletişim kurarak 
gelen talep, öneri ve 
şikâyet başvurularına cevap 
verilmesi, ilgili birimin 
tespit edilmesi ve başvuru 
doğrultusunda yönlendirme 
yapılması işlemlerinı yürütür. 
Her vatandaşın özel olarak 
karşılandığı Vatandaş İletişim 
Merkezi’nde temel hedef 
vatandaşın başvurusunu 
anında çözüme ulaştırmaktır. 
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MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ

MALİ İŞLER
2005 yılında kurulan Mali İşler Şefliği çalışmalarını İhale İşleri ve Ayniyat olarak iki birim 
halinde yürütmektedir. 

İHALE İŞLERİ
Bütçe çalışmaları, ihale süreçleri, mal – hizmet alımları takibi ve diğer mali işlemlerle 
ilgili süreçler İhale İşleri Birimi tarafından yapılır. Bu kapsamda piyasa araştırması, ihale 
şartnamelerinin hazırlanması ve süreçlerinin takibi, satınalma faaliyetlerinin yapılması ve işin 
gerçekleştiğine dair yasal belgelerle ödeme işlemleri, İhale İşleri personelleri tarafından 
yürütülmektedir.

AYNİYAt
Müdürlük demirbaşlarının 
zimmet işlemleri, satın 
alma taleplerinin ayniyat 
programına girişi, fatura ve 
harcırah işlemleri, araçların 
bakımları ve sigorta işlemleri, 
malzemelerin depolanması 
ve kontrolü, sarf malzemelerin 
istekler doğrultusunda temini 
ve dağıtılması işlemleri 
Ayniyat Birimi tarafından 
yürütülmektedir.
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Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm tanıtım materyallerinin tasarımı ve tanıtımla ilgili 
genel süreçlerden sorumlu olan Tanıtım Şefliği faaliyetlerini Grafik-Tasarım, Süreli Yayınlar 
ve Editörlük, Sosyal Kulüpler ve Fotoğrafçılık Birimleri altında yürütmektedir.

TAnıTıM ŞEFLİĞİ

GRAFİK tASARıM 
BİRİMİ
Grafik Tasarım Birimi; Müdürlük 
bünyesinde yürütülen faaliyetlerin 
gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan 
profesyonel tasarım desteğini sunar. 
Bu çerçevede; sunum, dergi, katalog, 
rapor tasarımı, kitapçık, logo, kartvizit, 
antetli, zarf, dosya, afiş, broşür, el 
ilanı, araç giydirme, raket tasarımı, 
iç mekan giydirme vb. işleri grafik 
tasarımın temel ilkelerini gözeterek 
ve trende uygun olarak sunar. Aynı 
zamanda onay süreçleri, materyalin 
matbaaya gönderilmesi ve matbaa 
süreçleri de yine Grafik Tasarım Birimi 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Basılı materyaller dışında fuar gibi 
büyük organizasyonlar ve özel gün 
etkinliklerinde kullanılmak üzere stand, 
vinil, roll-up gibi çalışmalar da Tasarım 
Birimi’nin sorumluluk alanındadır.

Ayrıca, bazı dönemlerde Daire 
Başkanlığı’ndan gelen talepler 
doğrultusunda istenen kalemlerde 
tasarımlar yapılarak Müdürlük ve 
Daire Başkanlığının vizyonuna katkı 
sağlanmaktadır.

SÜRELİ YAYıNLAR VE 
EDİtÖRLÜK
2002 yılında hazırlanmaya başlanan ve İBB 
çalışanlarının katkısıyla hazırlanan Büyükşehir Ailesi 
Dergisi ile başlayan Süreli Yayınlar ve Editörlük Birimi 
günümüz itibariyle çalışmalarına haber düzenlemesi 
ve web sitelerine haber girişi, içerik geliştirme ve 
Beyazmasa Dergisi çalışmaları ile devam etmektedir.

Diğer Müdürlüklerden gelen haberler portal.ibb.gov.
tr, Daire Başkanlığı haberleri destekhizmetleri.ibb.gov.tr, Müdürlük geneli haberler ve 
etkinlikler ise halklailiskiler.ibb.gov.tr adreslerine girilmektedir.
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SOSYAL KuLÜpLER
Müdürlük çalışanlarının motivasyonunu sağlamak, kurum aidiyetini arttırmak ve Müdürlüğün 
vizyonuna katkı sağlamak amacıyla 2015 yılı itibari ile kültür, sanat ve spor aktivitelerinin 
yürütüldüğü kulüpler oluşturulmuştur.  

Sosyal Kulüpler çatısı altında faaliyet 
gösteren kulüpler:

	Fotoğraf Kulübü

	Spor Kulübü

	Diyalog Kulübü

	Tiyatro Kulübü

	Müzik Kulübü

	Kültür-Sanat Kulübü

	İletişim Kulübü

FOtOĞRAFçıLıK 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki 
birimlerin ziyaret, toplantı, saha 
çalışması, organizasyon ve etkinliklerini 
fotoğraflayarak fotoğraf arşivi 
oluşturmakta ve fotoğraflara diğer 
birimlerin ulaşmasını sağlamaktadır.
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KAMuOYu ARAŞtıRMALARı BİRİMİ

Kamuoyu Araştırmaları Birimi İBB tarafından verilen hizmetlerin vatandaş 
nezdinde memnuniyetini, bilinirliğini ve vatandaşın beklentilerini 
ölçümlemek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

Oluşan ihtiyaç doğrultusunda yapılacak anketlerin taslak soruların 
hazırlanması, kamuoyu yoklamasını yapacak kişilere gerekli ön bilgilerin 
verilmesi, anketin sahada uygulanması,  saha süreci boyunca gerekli 
bilgilerin yöneticiler ile paylaşılması, sonuçlanan anketlerin analiz edilerek 
yorumlanması ve sonuç raporlarının ilgili birimler ile paylaşılması işlemleri 
yürütülmektedir.

Danışmadan Olmaz
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MÜDÜRLÜK 
KOORDİnATÖRLÜĞÜ
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İLETİŞİM nOKTALARı
vE BEYAZMASA 
ŞUBELERİ

Her Meydanda 
Bir İBB!
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Vatandaşların İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne daha hızlı ve kolay 
bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve 
vatandaşla yüz yüze iletişim kurmak 
amacıyla 2008 yılında kurulan İletişim 
Noktaları İstanbullu vatandaşlara 
ve turistlere bilgilendirme hizmeti 
vermektedir. 

Eğitimli, dil bilen, güler yüzlü personeli 
ile haftanın 7 günü, günde 11 saat esasına 
göre hizmet veren ve 2017 yılı itibariyle 
22 adet olan İletişim Noktalarında aylık 
ortalama 200.000 yerli, 70.000 yabancı 
ziyaretçi ağırlanmakta ve 240.000 
materyal dağıtılmaktadır. 

İBB   hizmet ve yatırımlarının 
tanıtılmasının yanı sıra her türlü sorunun 
anlık olarak çözüme ulaştırılmaya 
çalışıldığı İletişim Noktalarında 
aynı zamanda turistlere danışma 
(information) hizmeti de sunulmaktadır. 
Özellikle Eminönü, Üsküdar, Taksim 
gibi turistlerin yoğun olduğu noktalar 
daha çok “Tourist Information” hizmeti 
vermektedir. 

Vatandaştan gelen her türlü sorunun 
cevaplandığı İletişim Noktalarında 
2014 yılı itibariyle vatandaşa ücretsiz 
Wi-Fi hizmeti de sunulmaktadır. 
Bununla birlikte Şişli ve Kadıköy İletişim 
Noktalarının yan alanlarında İstanbul 
Kart dolum makinesi de yer almaktadır.

Avrupa Yakası İletişim Noktaları: 

Aksaray, Akmerkez AVM, Atatürk Havalimanı, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, 
Beyazıt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Eminönü, Esenler, Eyüp, 

Taksim, Sarıyer, Silivri, Şirinevler, Şişli. 

Anadolu Yakası İletişim Noktaları: 

Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Sabiha Gökçen Havalimanı, 
Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar.
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İletişim Noktaları ve Beyazmasa Şubeleri’nin çalışma alanları özetle 5 
başlık altında toplanmıştır:

1. Bilgilendirme: İBB’nin 
hizmet ve yatırımları ile 
projeleri hakkında detaylı 
bilgilerin verilmesinin yanı 
sıra merkezi yönetimin 
de çalışmaları hakkında 
bilgiler paylaşılmaktadır.  
Ayrıca İstanbul’un detaylı 
ulaşım bilgileri de hizmete 
sunulmakta ve İstanbul’a 
gelen yerli ve yabancı 
turistler için rehberlik 
hizmeti de verilerek 
gerekli yönlendirmeler 
yapılmaktadır.

2. Başvuru: Anlık olarak 
çözülemeyen başvurular 
kayıt altına alınmakta 
ve süreç takip edilerek 
durum bilgisi vatandaş ile 
paylaşılmaktadır.

3. Özel gün ve hafta 
temasına uygun etkinlik 
düzenleme: Önemli gün 
ve haftalarda düzenlenen 
etkinliklerde gün ve hafta 
temasına uygun hediyeler 
takdim edilirken aynı 
zamanda İBB adına tanıtım 
yapılmaktadır.

4. Kurum ziyaretlerini 
gerçekleştirme: Her 
alanda etkin bir kurum 
olmayı amaçlayan Nokta ve 
Şubelerde kapsamlı halkla 
ilişkiler hizmeti sunulmakta 
ve bulundukları bölgelerde 
STK, esnaf, muhtarlık, 
hastane ve resmi kurumlar 
düzenli bir şekilde ziyaret 
edilmektedir. 

5. tüketici Hakları ile ilgili 
başvurular: Tüketici 
haklarına dair başvurular 
çözüme kavuşturulmaktadır.  

Ayrıca Beyazmasa İletişim 
Noktaları, Yerinde Çözüm 
Projesi dahilinde de birimler 
arası koordinasyonda etkin rol 
oynamaktadır.
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2015 yılında projesine 
başlanan “Tarihi Yarımada 
İletişim Noktaları” konsepti 
2016 yılında ilk olarak  
Aksaray, Beyazıt, Eyüp, 
Eminönü İletişim Noktaları 
ile hayata geçirilmiştir. Bu 
konsepte uygun olarak 
yenilenme çalışmalarına 
devam edilmektedir.

TARİHİ YARıMADA 
İLETİŞİM nOKTALARı

AvM İLETİŞİM nOKTALARı

Vatandaş ile iletişimin sağlanması ve özellikle tüketici hakları konusunda bilgilendirme 
yapılması amacıyla AVM’lerde İletişim Noktaları kurulması çalışmaları devam etmekte olup 
ilk AVM İletişim Noktası Akmerkez AVM’de hizmet vermeye başlamıştır. Akasya, Mall Of 
İstanbul, Marmara Forum, İstinye Park, Viaport ve Zorlu Alışveriş Merkezleri’nde de İletişim 
Noktası açılması için çalışmalar devam etmektedir.
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1994 yılında kurulan Üsküdar Beyazmasa Şubesi’nin kurulumu ile faaliyete başlayan 
Beyazmasa Şubelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü hizmet ve 
yatırımlarının tanıtılmakta ve vatandaş başvurularının çözümlenmesi sağlanmaktadır. 
Vatandaşların anlık olarak çözülebilecek başvuruları gerekli görüşmeler yapılarak ivdilikle 
çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Bu sayede başvuruların hızlı, etkin ve doğru bir 
şekilde çözümlenmesi sağlanarak vatandaşa geri bildirim de yapılmaktadır. Uzun başvuru 
süreci gerektiren başvurular ise kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilmektedir. 

BEYAZMASA  ŞUBELERİ

Avrupa Yakası Beyazmasa Şubeleri: Merter, Otogar, Bakırköy, Kasımpaşa, Saraçhane

Anadolu Yakası Beyazmasa Şubeleri: Kadıköy, Kartal, Ümraniye

2016 yılında Saraçhane binasında, KAbataş’ta ve Aksaray’da faaliyete başlayan 
Tanıtım Ofislerinde İBB hizmet ve projeleri tanıtılmaktadır.

TAnıTıM OFİSLERİ
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 MOBİL İLETİŞİM
 nOKTALARı

Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını 
sağlamak ve paydaşlarla yüz yüze iletişim kurmak amacıyla 2016 yılı itibariyle Mobil İletişim 
Araçları hizmet vermektedir.

İstanbul’un en işlek meydanları ve merkeze uzak noktalarında, her gün farklı bir bölgede 
hizmet veren Mobil İletişim Noktaları kaliteli hizmeti en hızlı yoldan vatandaşa iletmek 
amacıyla çalışma yürütmektedir. Buna Anadolu Yakası ve Avrupa Yakasında, toplam 11 
adet araçla hizmet verilmektedir. 

Rutin lokasyon görevlerine ek olarak terör saldırısı, şehit cenazesi gibi önemli toplumsal 
olayların ardından da Mobil İletişim Noktası olay yerine giderek destek sağlamaktadır. 

Toplumsal olaylar haricinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı büyük açılışlarda, Sayın 
Belediye Başkanımızın katıldığı programlarda; Yerinde Çözüm ekipleri, Acil Müdahale ekibi 
ile koordineli bir şekilde yer alarak İBB’nin hizmet ve projelerinin tanıtımı yapılmaktadır.

Araçlarımızda sahip oldukları teknolojik altyapı (ses ve iç ekran) ile görüntülü ve sesli 
tanıtım faaliyetleri de yapılmaktadır. Ayrıca araçlarda bulunan uydu sistemi ile İBB Wi-Fi 
hizmeti de sunulmaktadır. 

MOBİL İLEtİŞİM NOKtALARıNıN BÖLGELERİ 

Mobil İletişim Noktaları İstanbul’un en uzak bölgelerinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet, yatırım ve 
faaliyetlerini tanıtmayı, halkın sorun, istek ve beklentilerini 
kayıt altına alarak çözümlemeyi hedefler.
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İBB tarafından yapılan teknik, 
sosyal, kültürel yatırım ve 
hizmetleri vatandaşa yerinde 
tanıtmak ve vatandaşı 
bilgilendirmek amacıyla 1995 
yılında faaliyete başlayan 
Beyaz Gezi kapsamında, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan teknik, sosyal 
ve kültürel yatırımlar yerinde 
incelenerek uzman rehberler 
eşliğinde tanıtılmaktadır.

Belediye yatırımlarının yanı 
sıra Panorama 1453 ve 
Miniatürk gezileri de programa 
dâhil edilerek kentlilik 
bilincinin kazandırılması 
hedeflenmektedir. Sivil Toplum 
Kuruluşları, meslek grupları, 
üniversite öğrencileri ve halk 
gruplarına yönelik geziler 
düzenlenmektedir. 
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NERELERİ GEzİYORuz?

Ayasofya Camii
Müzesi

Topkapı Sarayı 
Müzesi

Müzesi

Bilgilendirme Merkezi

�i�i���e��e������i��
����i�i�Müzesi

Teknik
Yatırımlar
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Beyaz Karanfil ziyaretleri kapsamında hastane, 
huzurevi ve çocuk esirgeme kurumları ziyaretleri 
yapılmaktadır. Hastane ziyaretleri esnasında 
hastane yönetimi ve Başhekimlere de nezaket 
ziyaretleri yapılarak kurumlar arası iletişim 
güçlendirilmektedir. Başhekim ziyaretlerinin 
ardından yapılan hasta ziyaretlerinde hastalara 
moral verilmesinin yanı sıra hastane yetkililerinin

ve hastaların şikâyet, istek ve talepleri 
alınmaktadır.

Bunun yanısıra Eczaneler ve Aile Sağlığı 
Merkezlerine de ziyaretler yapılmaktadır.

Ayrıca Hemşireler Haftası, Tıp Bayramı, Ağız-
Diş Sağlığı Haftası gibi özel günlerde günün 
anlam ve önemine uygun programlar organize 

edilmektedir.

BEYAZ KARAnFİL 
ŞEFLİĞİ
Hasta, yaşlı, gazi ve 
şehit ailelerimizin 
yanındayız

BEYAz KARANFİL BİRİMİ
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İstanbul’da bulunan tüm gazi ve şehit yakınları 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında kalıcı 
ve köklü bir iletişim bağı kurmak için oluşturulan 
hizmet birimidir. Birim çalışmaları kapsamında 
İstanbul’da bulunan tüm gazi ve şehit yakınlarının 
bağlı bulundukları dernekleri ile şehit ve 
gazilerimizin evleri ziyaret edilmektedir. Ziyaretler 
sırasında gazi ve şehit ailelerinin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden talepleri öğrenilerek 
yardımcı olunabilecek tüm konularda onlara 
destek verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Şehit 
ve Gazi STK’ları ile sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirilmesi de birimin hedefleri arasındadır.

Destan yazan 
kahramanlarımızın 
yanındayız 

ŞEHİt YAKıNLARı VE GAzİLER BİRİMİ
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2012 yılında STK’lar ve diğer kurumlar ile iletişimi 
güçlendirmek, ortak yapılabilecek çalışmaları 
istişare etmek amacıyla İletişim Noktaları merkezli 
başlatılan ziyaretlerde STK ve kurumlara bir yandan 
İBB hizmet ve projeleri anlatılırken diğer yandan 
ortak yapılabilecek projeler görüşülmektedir.

STK’ların sorunlarını tespit etmek, bu sorunların 
belediyedeki muhataplarını ve konuyla ilgili 
diğer paydaşları bir araya getirerek, onları 
yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dahil 
edilmesi amacıyla ilçe bazlı hemşehri dernekleri 
ziyaretlerinin yanı sıra engelli, kadın STK’ları gibi 
sektörel STK ziyaretleri de yapılmaktadır. 

Vakıf Haftası, Engelliler Haftası, Kızılay Haftası 
gibi özel haftalarda bu alanda faaliyet gösteren 
kurum ve STK’lara ziyaret düzenlenmesinin 
yanı sıra STK’ların özel etkinliklerine de iştirak 
edilmektedir. Ayrıca birimimiz, ziyaretler sırasında 
STK yetkililerinden gelen malzeme, bilgisayar 
gibi taleplerin de karşılanmasına, malzemelerin 
temin edilmesine aracılık etmektedir.
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STK’larla 
Buluşuyoruz, 
İstanbul’u 
Konuşuyoruz

KuRuM-StK HİzMEt BİRİMİ

EMEKLİ-YAŞLı HİzMEt BİRİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
İstanbul’da yaşayan emekli ve yaşlı 
vatandaşlarla kalıcı iletişim kurma 
çalışmalarını yürüten hizmet birimidir. 
Emekli ve yaşlılarımızın sosyal hayata 
adapte edilmesi, İBB hizmet ve 
yatırımlarının tanıtılması, ortak sosyal 
sorumluluk projeleri geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.
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KURUMSAL İLETİŞİM vE 
ORGAnİZASYOn ŞEFLİĞİ

Müdürlük bünyesinde 
gerçekleştirilen programların 

genel organizasyonu, 
fuarların takibi, İBB birim 

ziyaretleri ve ilçe belediyeleri 
halkla ilişkiler yetkilileri ile 

geliştirilecek ilişkilerden 
sorumlu olan Kurumsal İletişim 

ve Organizasyon Şefliği 
çalışmalarını İç İletişim, Fuar-

Organizasyon ve Halkla 
İlişkiler platformu başlıkları 

altında yürütmektedir.
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İç İLEtİŞİM

Aidiyet ve 
Birliktelik İçin 
İç İletişim
2012 yılında faaliyete başlayan iç iletişim 
birimi çalışmaları kapsamında Müdürlük, 
Daire Başkanlıkları ve İştirak Şirketleri 
ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler tebrik 
ve nezaket amacıyla olabileceği gibi iş 
birliği amaçlı ziyaretler  veya özel gün 
ziyareti de olabilmektedir. Bu ziyaretler 
sırasında ortak yapılabilecek projeler 
değerlendirilirken ilgili birimlerin 
tanıtılması yönünde de çalışmalar 
yapılmaktadır.  

2016 yılı itibariyle iç iletişim ziyaretleri 
kapsamına iç motivasyon ziyaretleri 
ile Müdürlük personelinin yenidoğan 
bebek ziyaretleri de eklenmiştir.

İstanbul için 
ortak akıl

HALKLA İLİŞKİLER pLAtFORMu
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
öncülüğünde, ilçe belediyeleri Halkla 
İlişkiler Müdürlüklerinin katılımı ile 
‘İstanbul Belediyeleri Halkla İlişkiler 
Platformu’nun kurulması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Kurulacak olan 
Platform sayesinde vatandaşın gerek 
İBB, gerekse ilçe belediyelerinden aldığı 
hizmetlerin daha koordineli yürütülmesi 
ve sorunların daha hızlı bir şekilde 
çözülerek vatandaş memnuniyetinin 
artırılması hedeflenmektedir. Halkla 
İlişkiler Platformu olarak, ulusal ve 
uzun vadede uluslararası ölçekte “Yerel 
Yönetimlerde Halkla İlişkiler” temalı 
bir fuar ve sempozyumun organize 
edilmesi planlanmaktadır.
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Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen 
genel programların tüm organizasyonel 
süreçleri ile ulusal-uluslararası fuar, 
kongre-zirvelere ön hazırlık ve katılım 
süreçleri Fuar-Organizasyon Birimi 
tarafından yürütülmektedir.

2014 yılında kurulan birim tarafından fuar, 
kongre, zirve gibi geniş katılımlı etkinlikler 
takip edilerek uygun bulunanlara katılım 
sağlanmakta ve İBB yatırım, hizmet 
ve projeleri hakkında bilgilendirme 

yapılmaktadır. Fuarlar boyunca konusunda 
uzman personelin görev aldığı stantlarda 
İBB hizmet, yatırım ve projeleri vatandaşa 
tanıtılmakta ve varsa başvuruları alınarak 
ilgili birimlere yönlendirilerek çözümü 
sağlanmaktadır.

Fuar-kongreler dışında Ramazan ayında 
gerçekleştirilen çocuk iftarı, şehit gazi 
iftarı gibi programlar da Organizasyon 
ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

FuAR & ORGANİzASYON
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SAHA HİZMETLERİ 
ŞEFLİĞİ

YERİNDE BİLGİLENDİRME

İstanbul’un Her Yerinde; 
Yerinde Bilgilendirme

2013 yılında hizmet vermeye başlayan 
Yerinde Bilgilendirme Birimi; İBB 
tarafından yürütülen projelerin yapımı 
sırasında ilgili bölgede yaşanacak 
olumsuzluklardan etkilenecek kurum ve 
kişileri bilgilendirmektedir. Bu bilgilendirme 
sayesinde projenin yapımı-inşaatı sırasında 
oluşabilecek tepkilerin minimum seviyeye 
indirilmesi ve vatandaşın mağdur olmaması 
sağlanmaktadır.

Dere Islahı bilgilendirmesi, çevre 
düzenlemesi bilgilendirmesi, metro 
istasyonu bilgilendirmesi, Mobil EDS 
bilgilendirmesi gibi temel konular dışında 
ayrıca Yerinde Bilgilendirme Birimi teknik 
birimlerin temsilcileri, müteahhit firma 
yetkilileri, çevre esnafı ve vatandaşı bir 

araya geldiği toplantılar organize ederek 
ilgili konulara dair ortak payda bulunmasına 
aracılık etmektedir.

Raylı Sistemler Müdürlüğü, Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü gibi teknik birimlerden anket 
uygulaması, vatandaşın görüşünün alınması 
gibi amaçlarla gelen taleplerin ardından 
gerçekleşen bilgilendirme çalışmasının 
sonuçlarına dair detaylı raporlar ilgili 
birimlerle paylaşılmakta ve bu sonuçlara 
göre aksiyon alınması sağlanmaktadır. 

Bilgilendirme sırasında projenin bitişinin 
ardından getireceği fayda ve kazanımlarını 
içeren broşürler muhtarlıklar, STK’lar, çevre 
esnafı, vatandaşlar, civardaki okullar ve 
hastanelere dağıtılmakta ve ilgili yerlere 
afişler asılmaktadır.
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ESNAF BİRLİKLERİ
Esnaflarımızın Her An, 
Her Koşulda Yanında

 İBB hizmet, proje ve yatırımlarının esnaf gruplarına 
daha yakından anlatılması ve esnafların İBB 
hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 
esnaf ziyaretleri yapılmaktadır. 

Esnaf ziyaretleri kapsamında taksiciler, berberler 
gibi meslek grupları odaklı ziyaretler yapılmasının 
yanı sıra yanı sıra çarpan etkisi yüksek ola olan 
İSTOÇ, PERPA, Kapalıçarşı gibi büyük iş-ticaret 
merkezlerinde bulunan esnafa temas edilmesi de 
dikkate alınmaktadır. Esnaf ziyaretleri kapsamında 
ayrıca Taksiciler Odası, Minibüsçüler Esnaf Odası 
gibi meslek gruplarının tabi olduğu birliklere 
yönelik ziyaretler de gerçekleştirilmektedir. 
Ziyaretler sırasında meslek gruplarına İBB 
hizmetlerinden memnuniyeti ölçümleyen anketler 
uygulanarak anket sonuçlarına göre planlamaların 
yapılması sağlanmaktadır.

ACİL MÜDAHALE – VAKA YÖNEtİMİ 

Şehrin Gözü Kulağı Olun

2016 yılında faaliyete başlayan Acil Müdahale 
ekipleri sosyal olaylara (yangın, cenaze, şehit 
aileleri vb.) anında müdahale ederek AKOM, 
Lojistik Destek Merkezi ve ilçe belediyeleri ile 
koordineli çalışmalar yürütmektedir. 

Söz konusu ekipler müdahale gerektiren vaka 
sonrasında aileye taziyenin iletilmesi, cenaze 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mobil büfe 
kurulması, ihtiyaç halinde Kadın Koordinasyon 
Merkezi ve Yardım Sandığı ile iletişime geçilmesi 
gibi çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca, terör olayları, şehit cenazesi gibi 
toplumsal olaylarda da Yerinde Çözüm ekipleri 
ile koordineli bir şekilde olay yerine gidilerek 
incelemeler yapılmakta ve gerekli koordinasyon 
sağlanmaktadır. Acil Müdahale ekipleri, 
yoğunluk yaşanılan bölgelere Mobil Büfe’ler 
yerleştirerek İstanbullulara hizmet vermektedir.
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Yerinde Çözüm hizmeti, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmet ve faaliyet alanlarında 
meydana gelen sorunları herhangi bir 
başvuru gelmeden, vatandaşlardan önce 
yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak 
amacıyla kurulmuştur. İlk olarak 1996 yılında 
Beyaz Devriye adı altında faaliyete başlamış 
olup, 2016  yılında Yerinde Çözüm Birimi adı 
ile çalışmalarına 10 bölgede, her bölge için 
en az 2 kişiden oluşan ve devriye halinde 
gezen ekipler halinde devam etmektedir.

Yerinde Çözüm hizmeti ile şehir içerisindeki 
aksaklıları ve kronikleşmiş sorunların 
vatandaşlardan önce fark edilerek ilgili 
birimlerle irtibata geçip sorunların hızlı ve 
etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması 
ve Türkiye’nin vitrini konumundaki 
İstanbul’umuzun daha yaşanılabilir bir kent 
haline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Tespit edilen aksaklıklar ve kronikleşmiş 
sorunlar ilgili birimlere aktarılarak söz 
konusu olumsuzlukların anında çözümünün 
sağlandığı süreçte Yerinde Çözüm ekipleri 
153 Çağrı merkezi ve birimlerdeki çözüm 
ekipleri ile tam koordinasyon halinde 
çalışmaktadır.

Gözlem ekipleri aynı zamanda sorumlu 
oldukları alanlardaki Kamu kurumlarını, 
hastaneleri, STK’ları ziyaret ederek talep, 
istek ve şikâyetleri kayıt altına alarak en hızlı 
şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Devam eden rutin-sürekli hizmetleri dışında 
Yerinde Çözüm ekipleri şehit cenazesi, 
terör saldırısı gibi toplumsal olaylar baş 
gösterdiği zaman da Acil Müdahale ekibi 
ile koordineli bir şekilde anında olay yerine 
giderek incelemeler yaparak durum bilgisi 
paylaşmaktadır.

YERİNDE çÖzÜM

Yerinde Tespit, Hızlı Çözüm
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vATAnDAŞ İLİŞKİLERİ 
MÜDÜR YARDıMCıLıĞı

31



BEYAZMASA
153 İSTAnBUL 
ÇAĞRı MERKEZİ GEnEL 
KOORDİnATÖRLÜĞÜ

İBB birim ve iştiraklerine ait farklı çağrı 
Merkezlerinin dağınık yapısının giderilmesi, 
kolay ulaşılabilirlik, hızlı çözüm ve vatandaş 
odaklı bir çağrı merkezi oluşturulması 
amacıyla İEtt, İSKİ, İGDAŞ, İştirakler 
ile 100 Müdürlük, ALO 153 çatısı altında 
birleştirilerek “CRM-Bütünleşik çağrı 
Merkezi projesi” hayata geçirilmiştir.

Bu çalışmada temel hedef, vatandaşların 
tüm konularda “tek bir temas noktasından” 
7/24 çağrı merkezi hizmeti almaları ve tüm 
işlemlerin tek bir merkezden yönetilerek, 
verilen hizmetin etkinlik ve kalitesinin 
artırılmasıdır. 

Bütünleşik Çağrı Merkezi projesi dahilinde 
2016 yılında ilçe belediyeleri için de 
entegrasyon sürecine başlanmıştır. İlk 
aşamada Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, 
pendik ve Başakşehir Belediyeleri ile 
entegrasyon süreçlerine başlanmıştır.

Mevcut yapı içerisinde çağrı Merkezimiz, 
Alo 153 çağrı Merkezi (ınbound) ve Alo 
153 çözüm Merkezi (Outbound) olarak 
iki birimden oluşmaktadır.

Çözüme Ulaşmanın 
En Kısa Yolu
Vatandaş başvurularının alınması ve 
çözüme ulaştırılması amacıyla 1994 
yılında Basın Danışmanlığı’na bağlı 
olarak kurulan Beyazmasa birimi, 1997 
yılında Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
kurulmasıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye 
başlamıştır. 

6 kişilik bir ekiple faaliyete başlayan 
ALO 153 Çağrı Merkezi Türkiye’nin ilk 
çağrı merkezlerinden biri olması ile 
birlikte, Türkiye’de ilk belediye çağrı 
merkezidir. 

“7/24 Güler Yüzlü Hizmet” sloganıyla 
hizmet veren ve Türkiye’nin en modern 
ve en kapsamlı çağrı merkezlerinden 
olan 153 Çağrı Merkezi hızlı ve 
çözüm odaklı,  modern kamu 
hizmeti anlayışını benimsemiş olup; 
vatandaşlardan gelen başvuruları 

hızlı, etkin ve doğru bir şekilde çözümlenmesini 
sağlayarak vatandaşa geri bildirim yapmaktadır.

Gelişen süreç içerisinde 600’a yakın çalışanıyla 
hizmet veren Beyazmasaya ulaşım kanalları 
artırılarak mobil uygulama, whatsapp ve sosyal 
medya vasıtasıyla da başvurular alınmaya 
başlamıştır.

BÜtÜNLEŞİK çAĞRı MERKEzİ pROjESİ
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ınBOUnD – ÇAĞRı 
MERKEZİ ŞEFLİĞİ
Aradığınız An Çözüm Başlar…

Alo 153 Çağrı Merkezi-Inbound Şefliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talep, şikâyet ve 
önerileri kayıt altına alarak, çözümlenmek üzere 
Beyazmasa Çözüm Ekibi’ne iletmektedir. 153 
İstanbul-Inbound Şefliği Beyazmasa projesinin 
başlangıcından bu yana 7/24 kesintisiz hizmet 
vermektedir. Vatandaş’tan gelen çağrıların 
karşılandığı Inbound birimine günde yaklaşık 
20.000 çağrı gelmektedir. İBB’ye ait 100 müdürlük, 
28 iştirak, İETT, İSKİ’ye dair çağrılar 200’e yakın 
vatandaş temsilcisiyle hizmet veren Inbound ekibi 
tarafından karşılanmaktadır.

BEYAz tAzİYE-
BEYAz İtFAİYE

İyi Günde, Kötü Günde; 
İstanbullunun Yanında

2004 yılında uygulamaya başlanan Beyaz Taziye 
kapsamında Alo 153 Çağrı Merkezimizce 
İstanbul’da vefat edenlerin yakınları aranarak 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin değerli  
Başkanının başsağlığı dilekleri iletilmektedir. 

İtfaiye aramaları kapsamında ise İstanbul’da 
yangın felaketi yaşamış vatandaşlar aranarak 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin değerli  Başkanı 
adına geçmiş olsun dilekleri iletilmektedir.

ÇÖZÜM 
KOORDİnATÖRLÜĞÜ
Çözüm ekipleri birimler ile koordinasyonu sağlayarak vatandaş başvurularını hızlı ve etkin 
bir şekilde sonuca ulaştırmaktan sorumludur. Çözüm Ekibi’nde görev yapan halkla ilişkiler 
uzmanları, kendilerine ulaşan başvuruları inceleyip ilgili başvuruyu çözüme ulaştırarak nihai 
sonuçtan başvuru sahibini haberdar etmektedir

Beyazmasa Çözüm,  İETT Çözüm, İETT Onay, ve Geribildirim ekiplerinden oluşan Çözüm 
Biriminde onay personelleri sonuçlanan başvuru vatandaşa iletilmeden önce  “başvuru-
çözüm açıklaması” uygunluğunu kontrol etmektedir. Geri bildirim ekibi ise onaylanan 
başvuruları vatandaşa bildirmektedir.
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BİLGİ EDİnME ŞEFLİĞİ
Bilmek Hakkınız
2004 yılında hizmet vermeye başlayan Bilgi Edinme Şefliği 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu kapsamında gelen başvurularla ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Bilgi edinme 
başvurusu olarak gelen başvurular İBB birimlerine iletilmek üzere VİYS programına 
kaydedilerek takibi yapılmakta ve birimlerden gelen cevaplar neticesinde vatandaş ile 
iletişime geçilmektedir.

BİMER/CİMER

2006 yılında kurulan BİMER 
Şefliği’nde vatandaşların doğrudan 
Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa 
ve Valiliklere yaptığı başvurular takip 
edilmektedir. Başbakanlık Bilgi İşlem 
Başkanlığı’nca yazılımı gerçekleştirilen 
bir program ile web sayfası üzerinden 
başvurular alınmakta ve çözülen evrak Başbakanlığın sisteminden kapatılmaktadır. 

SOSYAL MEDYA ŞEFLİĞİ
Sosyal Medya’da Her Alanda 7/24 Hizmet

Günümüz koşulları içerisinde kitleleri 
etkilemede, gündemi belirlemede 
oldukça etkin olan sosyal medya ağları 
içerisinde Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz 
de 2012 yılı itibariyle kurumsal olarak yer 
almaktadır.

Bu doğrultuda vatandaşların talep, 
şikâyet ve önerilerinin alındığı @
ibbbeyazmasa twitter hesabıyla 7 gün 
24 saat İstanbullulara hizmet verilerek 
başvuruları alınmakta ve anlık olarak 
çözülmeye çalışılmaktadır. 2013 yılında 
verified olan @ibbBeyazmasa twitter 
hesabı doğrulanan ilk kamu kurumu 

Twitter hesabı olma özelliğini taşımaktadır.

@ibbBeyazmasa Twitter hesabına ek olarak ibbBeyazmasa Facebook, ibbBeyazmasa 
Instagram, WebChat hesaplarıyla da 7 gün 24 saat İstanbullulara hizmet verilmektedir. 
“@ibbpR” twitter, facebook ve instagram hesaplarından ise İstanbul ile her türlü paylaşım 
ve bilgilendirme yapılmaktadır. 

“İBB Beyazmasa” Youtube hesabı üzerinden ise Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerine 
dair videolar paylaşılmaktadır.

Ayrıca 153 whatsapp üzerinden gelen başvurular 
da Sosyal Medya ekibi tarafından alınmaktadır. 

7/24 WhatsApp İletişim Hattı 0552 153 00 34
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153 İstanbul’a gelen tüm başvuruların 
CRM ve santral verilerinin analiz 
ve raporlama işlemi İş Geliştirme 
ve Raporlama Şefliği tarafından 
yürütülmektedir.

Kurum içi (İBB Müdürlükleri, İştirakleri) 
ve Kurum Dışı birimlere (Emniyet, İlçe 
Belediyeleri, Özel Kurumlar) gönderilen 
periyodik (günlük, haftalık, aylık, yıllık) 
raporların yanı sıra, tüm birimlerin 
iş performansları ile Beyazmasa 
çalışanlarının bireysel performanslarını 
ölçen raporlar hazırlamaktadır. 

İş geliştirme ve Raporlama Birimi 
entegrasyon çalışmalarının yönetimini 
ve takibinin yapmasının yanı sıra, 
iç birimlere rapor ve istatistiksel 
göstergeler ışığında yeni fikir ve proje 
önerileri getirerek iş süreçlerinin 
geliştirilmesine de destek olmaktadır.

PROJE YÖnETİM ŞEFLİĞİ
Uzmanlaşmış Kadrolarla Etkin ve 
Verimli Hizmet
PYO Koordinatörlüğü; 153 İstanbul çatısı altında bulunan, İş Geliştirme ve Raporlama Şefliği, 
Kalite Yönetim Sistemleri Şefliği, Yazılım Destek Şefliği ve Araştırma Biriminin tek merkezden 
yönetilmesini ve koordine edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle veri paylaşımını arttırıp, 
süreçlerin hızlandırılması hedeflenmektedir. PYO Vatandaş İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve 
153 İstanbul’a entegre tüm İBB Birimleri arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca 153 
İstanbul’un tüm şeflik ve birimleri ile Odak Toplantılar düzenleyerek elde edilen veri ve 
raporları Vatandaş İlişkileri Müdür Yardımcısı ile paylaşmaktadır. 

İŞ GELİŞTİRME vE 
RAPORLAMA ŞEFLİĞİ
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YAZıLıM DESTEK ŞEFLİĞİ
Başvuru süreçlerinin yönetildiği “Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi(VİYS)” programının 
kesintisiz olarak çalışmasını sağlayarak geliştirmelerin takibini yapmaktadır.

Yazılım destek ekibi, tespit edilen eksiklikler ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda 
ilgili müdürlüklerle koordineli bir çalışma yürüterek sistem güncellemelerini yaparak söz 
konusu güncellemelerin test ortamında ve uygulamada kontrolünü sağlamaktadır. Olumsuz 
bir durum yaşanması durumunda ilgili müdürlüğün birimi ile iletişime geçilerek soruna 
müdahale edilmektedir. 

PERFORMAnS YÖnETİM 
SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ

Performans Yönetim Sistemleri 
Şefliğinin temel sorumluluk 
alanı vatandaş temsilcilerinin 
yapmış olduğu telefon 
görüşmelerinin rastlantısal 
olarak seçip incelenmesi 
ve temsilcilerin vatandaş 
ile yaşadıkları sorunlara 
istinaden gelen şikâyetlerin 
değerlendirmesini yapmaktır. 
Bu kapsamda vatandaş 
temsilcilerinin görüşme 

kalitesinin değerlendirildiği kriterlerin oluşturularak, gerekli görülen durumlarda 
kriter iyileştirmesi gerçekleştirilmektedir.

Bu süreçte standart bir değerlendirme yapılabilmesi için Takım Liderleri ile 
koordineli bir şekilde çalışılmakta ve takım liderlerinin aylık sıfır puan (bilgi, tarz 
vb hatası) olarak değerlendirdiği çağrıların tamamı kontrol edilmektedir. 

Yeni işe başlayacak olan temsilcilere “Konuşma Kalitesi Eğitimi”, Performans 
Yönetim Sistemleri ekibi tarafından verilmektedir. Bilgi, üslup gibi hataları 
tespitinde, tekrar  eğitim alması gereken temsilciler Eğitim Şefliğine iletilmektedir. 

Kurum dışından bağımsız bir firma tarafından da vatandaş temsilcilerine ait 
çağrılar değerlendirilerek, değerlendirilen çağrıların raporları operasyon ile 
paylaşılmaktadır. 
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KALİTE YÖnETİM 
SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Müdürlük bünyesinde “Toplam Kalite Yönetimi’nin sağlanması ve bu konuda gerekli 
adımların atılarak uygulama süreçlerinin takibi Kalite Yönetim Sistemleri Şefliği’nin temel 
sorumluluk alanıdır. 

KYS Şefliği; ISO 9001, ISO 10002,  ISO 14001, EN 15838, OHSAS 18001 gibi kalite 
standartları gereği bulunması gereken belgelerin alınmasındaki süreci yöneterek, 
alınan belgelerin devamlılığını da sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla gerekli olan iç 
denetim süreçleri de yine Kalite Yönetim Sistemleri Şefliği tarafından yürütülmektedir.  
Gerçekleştirilen çalışmalar ile Müdürlük çatısı altındaki tüm süreçlerin dökümanlarının 
standartlaştırılması ve kalite belgelerine entegrasyonu sağlanarak stratejik mükemmellik 
hedeflerine ulaşılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, benchmarking çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı ödül programlarının başvurusu,  
kurumsal isim hakkı, marka patenti ve tescil başvuru süreçleri ve takibi de yapılmaktadır. 

SAHİp OLDuĞuMuz KALİtE BELGELERİ
	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (2013 Şubat)

	ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (2014 Haziran) 

	EN 15838:2009 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (2015 Mart)

	ıSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi (2015 Aralık)

	OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (2015 Aralık)

	EFQM: EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ) “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız 
Belgesi” (2016 Kasım)
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EĞİTİM ŞEFLİĞİ
Yaptığın İşin Lideri Olmak İçin Eğitim

2013 yılında AR-GE Şefliği altında faaliyete başlayan, 2014 yılında ise Şefliğe dönüşen 
Eğitim Şefliği, faaliyete başladığı günden bu yana her yılın sonunda yapılan eğitim ihtiyaç 
analizleri ile yıllık eğitim planları ve eğitim projeleri oluşturmakta ve bu doğrultuda eğitim 
organizasyonları gerçekleştirmektedir.

2015 yılında kurulan “Halkla İlişkiler Akademi” ve “Çağrı Merkezi Akademi” kapsamında 
kurum içinde çalışan personellerin ve yönetici kadronun hem kariyer planlarına katkı sağlayıcı 
hem de performanslarını arttırıcı sertifikalı eğitim programları gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca yönetim kadrosunun gelişim programı doğrultusunda “Yönetici Gelişim Akademi” 
eğitimleri verilmektedir.

İşe yeni başlayan tüm personele Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan eğitmenlerle 
oryantasyon eğitimleri verilmektedir. Ayrıca, eğitim ihtiyacı doğrultusunda üniversite 
veya özel kurumlarla işbirliği yapılarak da eğitimler verilmektedir. Mevcut personele ise 
temel olarak İBB’nin kurumsal yapısı, İBB hizmet ve yatırımlarını tanıtıcı eğitimler ve İBB 
Birimlerinin proje ve vizyonları hakkında detaylı eğitimler verilmektedir.

Eğitim Şefliği çalışmalarını Halkla İlişkiler Kampüsü altında bulunan 3 akademi altında 
yürütmektedir.

1K 3A MODELİ
1 K / Halkla İlişkiler Kampüs; Mevcutta 3 Akademiyi bünyesinde bulunduran Halkla 
İlişkiler Müdürlüğüne ait KAMPÜS’tür. ‘’Yaptığın İşin Lideri Olmak İçin Eğitim’’ sloganıyla 
Türkiye’nin kalifiye ve donanımlı iş gücünün desteklenmesi ve İBB bünyesinde etkin-verimli 
hizmet sunulabilmesi amacıyla ücretsiz,  uygulamaya dönük, sertifikalı eğitimler vermektedir. 
Ayrıca çalışanlar için “Mükemmel Hayata Dair Seminerler” (sağlık, çevre gibi alanlarda) ile 
iş ve yaşam dengesi kurulmaya çalışılmaktadır.

1 A / çağrı Merkezi Akademi; 2015 yılında faaliyete başlamıştır.153 İstanbul personellerine 
yönelik lider personel profiline ulaşmak amacıyla ihtiyaç analizleri doğrultusunda inovatif 
eğitim-öğretim ortamında oryantasyon, yenileme, yetkinlik, uzmanlık ve motivasyon, kişisel 
gelişim eğitimleri ile MEB onaylı  sertifikaya dayalı mesleki gelişim eğitimlerini (554 saat-20 
farklı eğitim modülü) kapsayan AKADEMİ’dir.

 2 A / Halkla İlişkiler Akademi; 2015 yılında faaliyete başlamıştır. Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
personelleri başta olmak üzere İBB bünyesindeki Müdürlüklere, İlçe Belediyelerine yönelik, 
akademik temellere dayanan oryantasyon, yenileme, yetkinlik, uzmanlık, motivasyon, 
kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kamuda ortak iletişim dili oluşturmayı amaçlayan 
AKADEMİ’dir. 

 3 A / Yönetici Gelişim Akademi; Çalışmalarına devam eden ve/veya yeni yönetici adayları 
için görevin ve kişinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan programlar doğrultusunda trend 
yönetim modellerini ve stratejilerini yöneticilerin çalışmalarına entegre etmelerini sağlayan 
AKADEMİ’dir.
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DİJİTAL TAnıTıM ŞEFLİĞİ
Dijital Mecralarda da Varız

Dijital Tanıtım, internet kullanıcısı olan vatandaşların davranış ve dijital deneyimlerini 
analiz ederek vatandaşlar ile dijital mecralardaki görsel ve yazılımsal iletişim yöntemlerini 
efektif bir şekilde geliştirmeyi hedefler. Dünyadaki dijital teknoloji trendlerini takip ederek 
kamuya uyarlamaya çalışır. Müdürlüğümüzde excell ve kağıt üzerinden ilerleyen süreçleri 
kolaylaştıracak uygulamalar üretir, raporların ve proje sunumlarının görselliğini arttırarak 
daha etkili ve anlaşılır hale gelmesini sağlar.

MÜDÜRLÜK RAPORLAMA 
Raporlama Birimi; Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vermiş olduğu hizmetler, yürütmüş olduğu 
çalışmalar ile ilgili karşılaştırmalı analiz - sentez ve arşiv stratejisini kullanarak kurumsal 
hafızanın oluşturulduğu birimdir.  

Müdürlük hafızasının oluşturulması amacıyla birimlerin yapmış olduğu hizmetler ile 
gerçekleştirdiği projelerden gelen tüm bilgiler ve raporlar incelenerek arşivlenmektedir. 
Arşivleme çalışmasına ek olarak gelen dataların analiz edilmesiyle oluşan sonuçlar 
neticesinde aksiyon planı hazırlama ve strateji oluşturma noktasında bütün birimlerle 
koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Gelen verilerin rapor sistemi veya formatı 
üzerinde birleştirilerek bir bütünün oluşturulması 
sağlanmaktadır.  

Birimler tarafından talep edilen arşiv bilgiler, 
karşılaştırmaları analizler ve panoramik veriler 
de Raporlama ekibi tarafından hazırlanmaktadır. 
Ayrıca, Strateji Geliştirme Müdürlüğü gibi 
dış birimler tarafından talep edilen Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünün genelini ilgilendiren 
bilgilerin derlenmesi, hazırlanması ve ilgili yere 
iletilmesi işlemi de Raporlama Birimi tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet sağlanan web siteleri:

http://ibbailesi.com

http://iletisimnoktalari.ibb.gov.tr/

http://alo153.ibb.gov.tr/

http://153istanbul.com/

http://demografi.istanbul/

http://erisilebilir.istanbul/

Raporla Birimi tarafından Yürütülen 
temel İş Kalemleri

• Süreç ve İş Takibi

• Verimlilik Analizi

• Arşivleme Çalışmaları

• Sunum

• Stratejik Data Sağlanması
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HALKLA İLİŞKİLER AR-GE
AR-GE İstanbul ile Halkla İlişkilerde 
Yeni Bir Çehre

AR-GE Şefliği, Halkla İlişkiler Müdürlüğünün iş süreçlerini geliştiren, kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri hazırlayan, ulusal ve uluslararası ödül programlarına başvuru yapan 
birimimizdir. Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet 
götürebilmesi için, Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı birimlerin iş süreçlerini geliştirir, 
dünyadaki trendleri ve son uygulamaları takip ederek proje haline getirir ve vatandaşlarımızın 
hizmetine sunar. Bunun yanında AR-GE ulusal ve uluslararası hibe programlarını takip 
ederek programlara uygun projeler yazarak bunları hayata geçirir.

AR-GE Şefliği halkla ilişkiler alanında araştırma – iyileştirme yapmak, sosyal belediyeciliğin 
temel taşı olan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, uluslararası PR 
gelişmelerini takip etmek ve bu yenilikleri İBB çatısı altında uygulamak adına çalışmalar 
yürütmekle birlikte; ulusal ve uluslararası ödül ve hibe başlıklarını takip ederek, kazanılan 
projelerin yürütülmesini ve takibini sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetim 
sistemlerini araştırmak ve kıyaslama çalışması yapmak faaliyet alanları arasındadır. AR-GE 
Şefliği, İBB vizyonuna ve halkla ilişkiler stratejilerine uygun projeler geliştirerek, güncel 
gelişmeler ışığında mevcut birimlerin iyileştirme - geliştirmelerini sağlanmakta, ayrıca yeni 
faaliyet ve birim yapılandırma önerileri değerlendirilmektedir.

AR-GE pROjELERİMİz
AR-GE’nin kuruluşundaki temel amaç İstanbul’u herkes için daha yaşanılabilir kılmak, 
İstanbul’da yaşam kalitesini arttırmaktır.

İStKA DEStEKLİ “ERİŞİLEBİLİR tuRİzM ENGELSİz İStANBuL” pROjESİ

Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan üst üste iki kez 
hibe almaya hak kazanmıştır. Projeler İstanbul’da yaşayan engelli vatandaşların kimsenin 
yardımına ihtiyaç duymadan tarihi ve kültürel mekânları diledikleri gibi gezmelerine olanak 
sağlanmıştır. Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul Projesi ulusal birçok ödül almaya hak 
kazanırken, uluslararası alanda ise Avrupa Mükemmellik Ödülleri’nde finale kalma başarısı 
göstermiştir.

Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul Projesi’nin ikinci fazında görme engelli vatandaşların 
tarihi ve kültürel mekânların mimari yapısını dokunarak anlayabilmeleri için replikalar 
yapılmıştır. Dünya’da ilk kez uygulanan proje ile görme engelli vatandaşlarımıza Topkapı 
Sarayı, Ayasofya, Kariye Müzesi ve Panaroma 1453 Müze’nin replikaları hizmete açılmıştır.
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İStKA DEStEKLİ GÖzÜM KuLAĞıM İStANBuL

Gözüm Kulağım İstanbul Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 
hibe alınarak hayata geçirilmiştir. Proje ile Belediyecilik 
hizmetlerinin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden erişilebilir 
olmasını sağlamının yanı sıra günlük hayatta işaret dili bilen 
işitme ve konuşma engelli vatandaşlara sosyal yaşam içerisinde 
tercüme hizmeti sunmayı; görme engelli vatandaşlara Braille 
alfabesi olmayan noktalarda göz olarak yön vermeyi ve sosyal 
yaşam içerisindeki sıkıntılarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Örneğin; işitme ve konuşma 
engelli birey hastaneye veya mağazaya gittiğinde derdini anlatmakta sıkıntı çektiğinde 

ALO 153 Çağrı Merkezini arayarak durumunu 
işaret dili bilen operatöre anlatacak ve operatör 
işaret dilini normal dile çevirerek tercüme hizmeti 
sunacaktır. Görme engelli vatandaş ise üzerinde 
Braille alfabesi olmayan ürünlerin son tüketim 
tarihinin geçip geçmediğini öğrenmek için ALO 153 
Görüntülü Çağrı Merkezini arayacak ve akıllı cihazını 
ürüne tutarak son kullanım tarihini öğrenecektir. Bu 
bağlamda engelli vatandaşlarımızın yaşam kaliteleri 
ve standartları arttırılması amaçlanmaktadır.

İStKA MALİ DEStEK pROGRAMı İLE DuYGu AtLASı pROjESİ

Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilen 
proje faaliyete geçmiştir. Proje kapsamında turistik, tarihi, kültürel tüm mekanların, 
konaklama ve ikram hizmetlerinin insanlara kendilerini nasıl hissettirdiğinden yola çıkılarak, 
o mekanların insanlar nezdinde değeri ortaya konulmaktadır. Kullanıcılar mobil cihazlarına 
indirecekleri uygulama ile İstanbul’da ziyaret ettikleri mekanlara “lokasyon duygu izi” 
bırakacaklardır. Paylaşılan duygular ve duygu yoğunlukları bir süre sonra mekanın genel 
duygusunu oluşturacak ve insanların İstanbul’da ziyaret ettiği lokasyonları duygu atlasına 
göre seçmeleri mümkün olacaktır. 

RAMAZAn vE KURBAn BAYRAMı ETKİnLİKLERİ -  
HACı KARŞıLAMA PROGRAMLARı
Ramazan Stantları ve Ramazan Ayı Etkinlikleri;

Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerin desteğiyle Ramazan ayında farklı 
lokasyonlarda açılan ve haftanın 7 günü geç saatlere kadar faaliyet gösteren Ramazan 
stantlarında Müdürlük çalışanları görev almaktadır.

Ramazan ayı boyunca yetim ve öksüz çocukları, şehit ve gazi aileleri ve yaşlılara yönelik 
iftar programları organize edilmektedir. Farklı huzurevlerinden sakinlerin katıldığı yaşlılara 
yönelik iftar programı boğaz turu şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ramazan Bayramı Etkinlikleri;
Ramazan Bayramı’nda tüm saha birimlerinin koordinasyonuyla hastane ziyaretleri, huzurevi 
ziyaretleri yapılarak hasta ve yaşlıların bayramları tebrik edilmektedir. Hastane ve huzurevi 
sakinleri dışında şehit aileleri ile Edirnekapı Şehitliği de ziyaret edilmektedir. 

Kurban Bayramı Etkinlikleri;
Kurban Bayramı’nda tüm saha birimlerinin koordinasyonuyla kurban kesim yerlerinde 
oluşabilecek acil durumlara müdahale etmek amacıyla kurban kesim alanları ziyaret 
edilmektedir. Hastanelerin acil servisleri, yatan hasta bölümleri, huzurevi sakinleri ziyaret 
edilerek bayramları tebrik edilmektedir. Edirnekapı Şehitliği ziyareti de yapılmasının yanı 
sıra şehit yakınları ve gaziler ile yetim ve öksüz çocuklara yönelik gezi düzenlenmektedir.

Hacı Karşılama Programı;
Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde Hac vazifesini yerine getirip dönen 
vatandaşlar 10 gün süren hacı karşılama programı boyunca Sabiha Gökçen ve Atatürk 
Havalimanı’nda Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından karşılanmaktadır.
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ÖDÜLLERİMİz
153 çAĞRı MERKEzİMİz İLE

	“Alanında Güvenilir ve İnovasyona 
Yönelik Başarılı çalışmalar Ödülü” 
- Lob’in World 2016 5.Uluslararası 
Dünya Kalite Ödülleri (2016)

	Stevie ınternational Business 
Awards- “153 İstanbul Operasyonu 
Mükemmel Güç Takımları Ödülü” 
(2016 Eylül)

	Global Excellence Business Awards- 
“Uluslararası Üstün Hızlı İş Büyümesi Ödülü”(2016 Ekim)

	Brandon Hall Group Excellence Awards- “En İyi Eğitim Sertifika Programı Ödülü” 
(Best Certification Program Call Center Academy (CMA) - RİTMİST Stars Training 
Certificate Program) (2016 Eylül)

	10. turkey Call Center Awards- “En Övgüye Değer Eğitim Programı Ödülü” 
(2015 Ekim)

	9. turkey Call Center Awards- “En Övgüye Değer Teknoloji Ödülü” (2014 Ekim)

	tüketici Kalite Ödülü (Beyaz File) – Tüketici Akademisi (2011)

	14. Geleneksel tüketici Ödülleri – tüketici Hizmet Ödülü (Beyaz File)  -  Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı (2011)

	13. Geleneksel tüketici Ödülleri  - Başarılı Kuruluş Ödülü – Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı (2010)

	tüketici Kalite Ödülü (Beyaz File) – Tüketici Akademisi (2007)

	tüketici Kalite Ödülü (Beyaz File) – Tüketici Akademisi (2006)
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‘ERİŞİLEBİLİR tuRİzM, ENGELSİz İStANBuL ı- ıı’ pROjELERİ’ İLE 

	ıpRA (DÜNYA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ) - Golden Awards 2016 (Altın Küre 
Ödülleri) “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Replikalar” projesi ile seyahat & 
turizm kategorisinde ödül.(2016)

	Bursa Halkla İlişkiler Derneği - Halkla İlişkiler Çalışmaları (Hiç) Ödüllerinde; 
“Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul” Projemize Ait Replikalar İle Kamu Kuruluşları 
Kategorisinde ödül.(2016)

	Özel Kalem Dergisi -Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul Replikalar Projesi ile 
‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’ (2016)

	tÜHİD 14. Altın pusula Ödülleri-‘Jüri Özel Ödülü’ (2015)

	tÜHİD 13. Altın pusula Ödülleri- ‘En İyi Belediye Projesi Ödülü’ (2013)

	türkiye Engelliler Bilişim platformu-‘En İyi Engelsiz Belediye Ödülü’ (2013)

	Özel Kalem Dergisi-‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ (2013)

YERİNDE BİLGİLENDİRME pROjESİ İLE

	Marmara Belediyeler Birliği-6. Altın Karınca- ‘İyi Belediyecilik Ödülleri’ 
kapsamında ‘Kurumsal Gelişim ve Yönetim Ödülü (2016)

SOSYAL MEDYA HESApLARıMız İLE

	Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Kulübü - “Sosyal 
Medya’yı En Aktif Şekilde ve Çözüm Odaklı Kullanan Kurum Ödülü” (2016 Nisan)

	İstanbul Üniversitesi Radyo İletişim - “Yılın En İyi Sosyal Medya Kullanan Kurumu 
Ödülü” (2016 Mart)

	türkiye tıp Öğrencileri Birliği (Turkmsıc)- “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kamu 
Kurumu Ödülü” (2014)
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HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GELİŞİM SÜRECİ
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1994
1995

Türkiye’nin ilk belediye çağrı merkezi olarak, Beyazmasa adıyla
6 personel ile hizmet vermeye başladı.

Beyaz Gezi ile Beyaz File birimleri hizmet vermeye başladı.
1995 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 81.884 kişiye ulaşıldı.1996

1997

Kadıköy Beyazmasa Şubesi açıldı. 1996 senesinde
halkla İlişkiler çalışmaları ile 57.653 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü kuruldu ve Beyazmasa Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’ne bağlandı.  Halkla ilişkiler çalışmaları ile 
68.425 kişiye ulaşıldı.

1998
1999

İnternet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Esenler ve Otogar
Beyazmasa Şubeleri açıldı. 1998 senesinde 102.576 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 127.410 kişiye ulaşıldı.2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ALO 153 Çağrı Merkezi’nde Beyazmasa programı kullanılmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 531.693 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 574.120 kişiye ulaşıldı.

2002 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 621.462 kişiye ulaşıldı.

Beyaz Taziye ve Beyaz Tebrik birimleri kuruldu. Halkla İlişkiler
çalışmaları ile 742.511 kişiye ulaşıldı.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme başvuruları alınmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 606.193 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 669.688 kişiye ulaşıldı

BİMER birimi kuruldu. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
889.372 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 660.020 kişiye ulaşıldı.

2008
2009

İletişim Noktaları Beşiktaş, Şişli, Eminönü, Kadıköy ve Bakırköy’de
hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 544.793 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 632.632 kişiye ulaşıldı.20102011
 Halkla İlişkiler çalışmaları ile 773.072 kişiye ulaşıldı.

Taksim, Kartal, Şirinevler İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı.
Halkla İlişkiler çalışmaları ile 1.097.193 kişiye ulaşıldı.2012

2013

Aksaray,  Beylikdüzü, Eyüp, Otogar ve Üsküdar İletişim Noktaları hizmete
başladı. İBB Beyazmasa Twitter ve Facebok üzerinden hizmet vermeye
başladı. Beyazmasa Mobil Uygulaması akıllı telefonlar üzerinden kullanıma
açıldı. Kurum ve STK, Esnaf, AR-GE ve İç İletişim birimleri hizmet vermeye
başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 2.267.359 kişiye ulaşıldı.

 Yerinde Bilgilendirme, Kamuoyu Araştırmaları ve Eğitim birimleri hizmet
vermeye başladı. İSTKA destekli “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul 1”
Projesi hayata geçirildi. Avcılar, Beyazıt, Atatürk Havaalanı ve Sarıyer
İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
3.221.686 kişiye ulaşıldı.2014

2015

2016

Ümraniye Beyazmasa Şubesi hizmete açıldı. İSTKA destekli “Erişilebilir
Turizm, Engelsiz İstanbul 2” Projesi hayata geçirildi. ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi belgesi alındı. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi belgesi alındı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 6.551.080 kişiye 
ulaşıldı.

Eğitim Birimi altında üç farklı akademi kuruldu. Yerinde Çözüm Projesi
10 pilot bölgede çalışmalarına başladı. İSTKA destekli “Gözüm Kulağım
İstanbul” projesi hayata geçti.  Adalar ve Sabiha Gökçen İletişim Noktaları 
ile Otogar Beyazmasa hizmete başladı. Mobil İletişim Noktalarının sayısı 
7’ye çıktı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 10.986.496 kişiye ulaşıldı.

Esenler, Çekmeköy, Çatalca İletişim Noktaları ve Aksaray Tanıtım Ofisi
hizmete açıldı. Yerinde Çözüm Mobil Uygulaması devreye alındı. ALO 153
Çağrı Merkezi’nde Webchat uygulamasına başlandı. 153 Whatsapp
üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Şehit ve Gazi Birimi hizmet
vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 12.839.062 kişiye ulaşıldı.



HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1994
1995

Türkiye’nin ilk belediye çağrı merkezi olarak, Beyazmasa adıyla
6 personel ile hizmet vermeye başladı.

Beyaz Gezi ile Beyaz File birimleri hizmet vermeye başladı.
1995 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 81.884 kişiye ulaşıldı.1996

1997

Kadıköy Beyazmasa Şubesi açıldı. 1996 senesinde
halkla İlişkiler çalışmaları ile 57.653 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü kuruldu ve Beyazmasa Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’ne bağlandı.  Halkla ilişkiler çalışmaları ile 
68.425 kişiye ulaşıldı.

1998
1999

İnternet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Esenler ve Otogar
Beyazmasa Şubeleri açıldı. 1998 senesinde 102.576 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 127.410 kişiye ulaşıldı.2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ALO 153 Çağrı Merkezi’nde Beyazmasa programı kullanılmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 531.693 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 574.120 kişiye ulaşıldı.

2002 yılında halkla İlişkiler çalışmaları ile 621.462 kişiye ulaşıldı.

Beyaz Taziye ve Beyaz Tebrik birimleri kuruldu. Halkla İlişkiler
çalışmaları ile 742.511 kişiye ulaşıldı.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme başvuruları alınmaya
başlandı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 606.193 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 669.688 kişiye ulaşıldı

BİMER birimi kuruldu. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
889.372 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 660.020 kişiye ulaşıldı.

2008
2009

İletişim Noktaları Beşiktaş, Şişli, Eminönü, Kadıköy ve Bakırköy’de
hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 544.793 kişiye ulaşıldı.

Halkla İlişkiler çalışmaları ile 632.632 kişiye ulaşıldı.20102011
 Halkla İlişkiler çalışmaları ile 773.072 kişiye ulaşıldı.

Taksim, Kartal, Şirinevler İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı.
Halkla İlişkiler çalışmaları ile 1.097.193 kişiye ulaşıldı.2012

2013

Aksaray,  Beylikdüzü, Eyüp, Otogar ve Üsküdar İletişim Noktaları hizmete
başladı. İBB Beyazmasa Twitter ve Facebok üzerinden hizmet vermeye
başladı. Beyazmasa Mobil Uygulaması akıllı telefonlar üzerinden kullanıma
açıldı. Kurum ve STK, Esnaf, AR-GE ve İç İletişim birimleri hizmet vermeye
başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 2.267.359 kişiye ulaşıldı.

 Yerinde Bilgilendirme, Kamuoyu Araştırmaları ve Eğitim birimleri hizmet
vermeye başladı. İSTKA destekli “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul 1”
Projesi hayata geçirildi. Avcılar, Beyazıt, Atatürk Havaalanı ve Sarıyer
İletişim Noktaları hizmet vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile
3.221.686 kişiye ulaşıldı.2014

2015

2016

Ümraniye Beyazmasa Şubesi hizmete açıldı. İSTKA destekli “Erişilebilir
Turizm, Engelsiz İstanbul 2” Projesi hayata geçirildi. ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi belgesi alındı. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi belgesi alındı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 6.551.080 kişiye 
ulaşıldı.

Eğitim Birimi altında üç farklı akademi kuruldu. Yerinde Çözüm Projesi
10 pilot bölgede çalışmalarına başladı. İSTKA destekli “Gözüm Kulağım
İstanbul” projesi hayata geçti.  Adalar ve Sabiha Gökçen İletişim Noktaları 
ile Otogar Beyazmasa hizmete başladı. Mobil İletişim Noktalarının sayısı 
7’ye çıktı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 10.986.496 kişiye ulaşıldı.

Esenler, Çekmeköy, Çatalca İletişim Noktaları ve Aksaray Tanıtım Ofisi
hizmete açıldı. Yerinde Çözüm Mobil Uygulaması devreye alındı. ALO 153
Çağrı Merkezi’nde Webchat uygulamasına başlandı. 153 Whatsapp
üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Şehit ve Gazi Birimi hizmet
vermeye başladı. Halkla İlişkiler çalışmaları ile 12.839.062 kişiye ulaşıldı.
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