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İstanbul turizmine katkı sunabilmek amacıyla kentin tarihi ve turistik önem 
arz eden prestij meydanlarında görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Zabıta Amirliği ekipleri, turistlere her konuda rehber oluyor. 

İSTANBUL ZABITASI
TURİSTLERİN DE HİZMETİNDE... 
İstanbul turizmine katkı sunabilmek amacıyla kentin tarihi ve turistik önem arz eden prestij 
meydanlarında görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Zabıta Amirliği ekipleri, 
turistlere her konuda rehber oluyor. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Hizmetlerini; çağdaş, teknolojik ve entegreli modern sistemlerle bütünleşti-
rerek, vatandaşların yararına en iyi şekilde sunmaya çalışan İBB Zabıta Daire 
Başkanlığı, “Zabıta Eğitim Merkezi” İle hizmet veriyor.

ZABITA 
EĞİTİM MERKEZİ 

İSTANBUL ZABITASI 
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Halkın rahatı ve huzuru için çalışan 
İBB Zabıta Daire Başkanlığı bünye-
sinde kurulan “Zabıta Eğitim Merkezi”, 
faaliyetlerine devam ediyor.

“Sürekli Eğitim” sloganıyla hizmet 
veren “Zabıta Eğitim Merkezi”, günü-
müzün hızla değişen ve gelişen şart-
larına uyum sağlayabilmek ve Zabıta 
Teşkilatı çalışanlarının kurumsal ve 
kişisel gelişimleri açısından, hizmet 
alanlarında daha nitelikli ve dona-
nımlı hâle gelmesine katkı sağlamak 
için hizmet veriyor.   

ZABITA PERSONELLERİNE 
SÜREKLİ EĞİTİM DESTEĞİ 
“Zabıta Eğitim Merkezi”nde, Zabıta 
personellerine ilgili mevzuatlar 
doğrultusunda almaları gereken 
kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri 
veriliyor.  Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitim birimleri ile koordineli bir 
şekilde yürütülen çalışmalar kap-
samında; “Zabıta Eğitim Merke-
zi”nde, kurum içi eğitim gereksinim-
lerinin analiz çalışmaları yapılarak, 
personelin ihtiyaç duydukları alan-
lara yönelik; yasal mevzuat, kişisel 
gelişim, teknik kurslar, eğitim semi-
nerleri ve  konferanslar gibi eğitim 
programları düzenleniyor. Ayrıca 
ihtiyaç alanlarına göre; üniversite-
lere, çeşitli yerel yönetim birimlerine, 
diğer il ve ilçe belediyelerin zabıta 
birimlerine de eğitimle ilgili her türlü 
destek sağlanıyor. 

Bilgi üretebilen, araştırma, geliş-
tirme ve sorun çözme yöntemlerini 
öğrenmiş, alanında öncü, evrensel 
nitelikte, yenilikçilik ve artı değer 
katma yetisi olan danışmanlık desteği 
verebilecek kapasiteye sahip, çağdaş 
ve önder bir eğitim ve araştırma 
merkezi olma misyonunu üstlenen 
“Zabıta Eğitim Merkezi”, Zabıta teşki-
latının eğitim sorunlarına yönelik de 
çözüm önerileri geliştirerek sonuç-
landırıyor. 

İSTANBUL ZABITASI 
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İBB ZABITA
PERSONELİNE
PSİKOLOJİK 
DESTEK
İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından zabıta personeline 
yönelik psikolojik destek amaçlı eğitim seminerleri verilmeye 
başlandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı 
Zabıta Eğitim Amirliği zabıta personelini çalışma alanların-
daki iş stresinden kaynaklanan öfke kontrolü başta olmak 
üzere stres yönetimi, iletişim becerileri, moral ve motivasyon 
konularında bilinçlendirmek amacıyla psikolojik destek amaçlı 
eğitim seminerleri vermeye  başladı. 

 “İş Hayatında Ruh Sağlığını Koruma ve Geliştirme Eğitimi”  
başlığı altında gerçekleşen seminerlerin ilki seyyar ve işgal 
denetiminden sorumlu ekiplere verildi.  

İBB Zabıta Eğitim Merkezi, Eğitim Müdürlüğü, Sağlık ve  Hıfzıs-
sıhha Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanan ve konusunda 
uzman eğitimcilerin katılımıyla  gerçekleştirilen seminer,  zabıta 
personelini tarafından ilgiyle takip edildi. 

Çalışanların kurumsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı, 
kurumsal aidiyeti artırmayı ve iş verimliliğini daha yukarılara 
taşımayı hedefleyen seminerlerin, 25 kişilik 16 grup halinde 
toplamda 400 personeli kapsayacak şekilde programlandığı 
ve Anadolu yakası ile diğer birimlerin çalışanlarına yönelik 
olarak da uygulanacağı belirtildi. 

İSTANBUL ZABITASI 
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TARİHİ SURLAR 
TERTEMİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile 
birlikte İstanbul Surlarını tertemiz bir görünüme

 kavuşturdu. 

İSTANBUL ZABITASI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İl Emniyet 
Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Surlarını temiz-
leyerek, tarihi yapılara tertemiz bir görünüm 
kazandırdı. 

İl Emniyet Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, 
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü ile Avrupa Yakası 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan 
çalışmalar kapsamında; Yedikule, Belgratkapı, 
Silivrikapı,  Mevlanakapı, Topkapı, Edirnekapı, 
Ayvansaray  ve Balat’taki  tarihi surlar,  emniyet ve 
zabıta ekiplerinin kontrolünde tamamen temizlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Baş-
kanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği toplantıda alınan 
karar neticesinde harekete geçen ekipler, madde 
bağımlıları tarafından mesken haline getirilen ve  
ahır olarak işgal edildiği tespit edilen surlarda 
kapsamlı bir temizlik çalışmaları yaptı. Surlarda 
toplam 420 kamyon çöp toplayan ekipler, surların 
çevresindeki 44 adet derme çatma yapılaşmayı ve  
38 adet işgali de kaldırdıktan sonra surlardaki 120 
adet dehlizi demir parmaklıklarla kapattı. 

İBB Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile çalış-
malara devam edeceklerini belirtti. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Denetimlerin daha aktif bir 
hale getirilmesi ve vatan-
daşlara sunulan hizmet kali-
tesini arttırmak için Moto-
sikletli Zabıta ekibini kuran 
İBB Zabıta Daire Başkan-
lığı, meydana gelebilecek 
tüm olumsuzluklara  anında 
müdahale ediyor. 

MOTOSİKLETLİ  
ZABITA EKİBİ GÖREVDE 

İSTANBUL ZABITASI 
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Kent sınırları dahilinde  görev yapan ekipler, zabıtanın yetki alanına giren 
tüm konularda çalışıyor. Manevra kabiliyeti yüksek ve tam donanımlı olan 
motosikletlerle hizmet veren ekipler, zabıta araçlarının giremediği yerlere 
de rahatlıkla girerek görev yapıyor. Olaylara daha hızlı  ve zamanında 
müdahale eden Motosikletli Zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat şehir içinde 
denetimler yaparken, telsiz anonsu ile gelen tüm şikayet ve olumsuzluk-
lara da anında müdahale ediyor. 

İSTANBUL ZABITASI
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ZABITA’NIN FEDAKAR EMEKÇİLERİ:

“MERKEZ ZABITA”
İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet sunmak amacıyla 7 gün 24 
saat çalışan İBB Merkez Zabıta Amirliği, kentin sağlığı ve huzuru 
için canı pahasına, fedakarca görev yapıyor. 

İSTANBUL ZABITASI 
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İstanbul halkının rahatı ve huzuru 
için çalışan Zabıta Teşkilatı, 189 yıldır 
belediyelerin dışa açılan yüzü olmaya 
devam ediyor.

Şehirlerin güven unsurlarından biri 
olan Zabıta Teşkilatı, halkın sağlı-
ğından çevrenin korunmasına, düzen 
ve nizamın sağlanmasına kadar hemen 
hemen her hizmet alanında etkili 
oluyor.

Gece gündüz, sıcak soğuk demeden 
günün yirmi dört saati büyük bir özve-
riyle çalışan Zabıta Teşkilatı, gerek 
ekonomik ve sosyal hakları bakımından 
gerekse de özlük hakları noktasında 
birçok sorun da yaşıyor . 
 
CANLARI PAHASINA GÖREV 
YAPIYORLAR 
İnsan odaklı hizmet anlayışıyla, 
İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet 
sunmak amacıyla görev yapan İBB 
Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa ve 
Anadolu Yakası Merkez Zabıta Amirliği 
de kamu düzenini sağlamak ve şehri-
mizi daha yaşanılır bir hale getirmek 
için canla başla çalışıyor. 
Görevleri sırasında; her türlü şiddete 
maruz kalan, hakarete, tacize uğrayan, 
taş, pala, bıçak ve sopalarla kovalanan 
ve yaralanan Merkez Zabıta Amirliği 
ekipleri, halkın rahatı ve huzuru için 
haksız rekabete yol açan ve kentin 
düzenini, gürültü ve görüntü kirliği 
ile tehdit eden seyyar satıcılara karşı 
canları pahasına kararlı bir şekilde 
mücadele ediyor. 

İSTANBUL HALKI İÇİN GECE 
GÜNDÜZ NÖBETTELER
Yılın 365 günü resmi tatil, bayram 
gibi zaman mefhumu gözetmeden 
özveriyle çalışan,  kendisine verilen 
görevleri yerine getiren Merkez Zabıta 
Amirliği, yetki ve sorumluluk alanla-
rında İstanbul ve İstanbullular için 
fedakarca çalışıyor. 

İSTANBUL ZABITASI
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ÜST GEÇİTLER
DENETİM ALTINDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaya üst geçitlerinde yayaların 
geçişini zorlaştıran ve ulaşımı yavaşlatan seyyar satıcılar ve dilencilerle ilgili 
denetimlerine aralıksız devam ediyor. 

Halkın huzuru ve rahatı için çalışan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı, yaya üst geçitlerinde 
seyyar satıcılara ve dilencilere göz 
açtırmıyor. 

Yayaların ulaşımını kolaylaştırıcı nite-
likte olan yaya üst geçitlerinde, yaya 
geçişini aksatan seyyar satıcılar ve 

dilencilerle ilgili etkili çalışmalar yürüten 
zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler 
yapıyor. Vatandaştan gelen ihbar ve 
şikayetleri de göz önünde bulunduran 
zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde 
vatandaşların güvenli bir şekilde ula-
şımının sağlanması için üst geçitlerde 
gerekli tüm önlemleri alıyor. 

İSTANBUL ZABITASI 
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*Çağlayan Üst Geçiti

*Okmeydanı Üst Geçiti

*Cevizlibağ Üst Geçiti

*Merter Üst Geçiti

İSTANBUL ZABITASI
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İBB Zabıta Daire Başkanlığı, insan 
odaklı hizmet anlayışını teknolo-
jiyle bütünleştirerek hizmetlerini 
daha etkin ve verimli yürütmek için 
tablet bilgisayar uygulamasını hayata 
geçirdi. 

Çağın şartlarına uygun olarak yaptığı 
çalışmalarda, modern araç ve gereç-
lerden faydalanan Zabıta Daire Baş-
kanlığı, tablet bilgisayar uygulamasıyla 
denetimlerini elektronik ortama taşıdı. 
Hayata geçirilen uygulamayla, zabıta 
ekipleri denetimlerini artık tablet bil-
gisayar üzerinden yapabiliyor. İlk aşa-
mada, Tüketici Hakları Zabıta Amir-
liği ile Trafik Zabıta Amirliği’nde 
görev yapan ekiplere verilen tablet 
bilgisayarlar, önümüzdeki dönem-
lerde ihtiyaç durumuna göre zabı-
tanın diğer birimlere de verilecek.  

HIZLI İLETİŞİM ANLIK BİLGİ
Zabıta ekiplerinin sahadaki çalış-
malarını daha düzenli hale getiren 
uygulama sayesinde, zabıta ekipleri 
yaptıkları denetimleri anında elekt-
ronik ortamda kayıt altına alabiliyor. 
Tabletler sayesinde, internete bağla-
narak ortak veri havuzlarına anında 
ulaşabilen zabıta ekipleri, şehrin her 
yerinde daha etkin görevler yapıyor 
ve vatandaşların sorunlarına daha 
kısa sürede çözüm buluyor. 
Ekiplerin birbirleri ile koordinasyonunu 
sağlamaya da yardımcı olan tablet bil-
gisayarlar aracılığıyla, her ekip bağlı 
olduğu birime yaptığı çalışmalarla ilgili 
anlık bilgi de gönderebiliyor.

DENETİMLER
ELEKTRONİK
ORTAMDA

İSTANBUL ZABITASI 
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Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sun-
mayı ilke edinen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 
hayata geçirdiği karekod uygulaması 
ile denetimlerini daha verimli, hızlı 
ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul’da 
kent ve toplum yaşamının esenlik, 
huzur, sağlık ve güven içinde sürdü-
rülmesine yönelik olarak, vatandaş-
larımızın ortak kullanım alanlarından 
en üst düzeyde yararlanmasını sağ-
lamak üzere, yetki alanlarını daha 
iyi kontrol etmek ve izinsiz işgalleri 
önlemek amacıyla karekodlu denetim 
uygulamasını hayata geçirdi. 

Uygulama kapsamında; İBB yetki ve 
tasarrufunda bulunan ana arter ve 
meydanlarla ilgili olarak vatandaşların 
talepleri değerlendirilerek, uygun 
görülenlerin bilgileri zabıta denetim 
sisteminde kayıt altına altınıp, ilgili 
işyerlerinin karekodu oluşturuldu.

Karekod uygulaması ile denetimler 
tablet bilgisayarlar aracılığı ile elekt-
ronik ortamda yapılmakta, denetlenen 
yer hakkında anlık bilgilere ulaşılarak 
denetimin etkin ve verimli olması 
sağlanmaktadır.

İSTANBUL ZABITASI
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İSTANBUL ZABITASI

TAKSİLERİ
DENETLİYOR
İBB Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Amirliği, belediye 
ruhsatına tabi araçlara yönelik denetimlerine aralıksız devam 
ediyor. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Halkın rahatı ve huzuru için trafikte 
de aktif olarak görev yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası 
Trafik Zabıta Amirliği; 5216 Sayılı Büyük-
şehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu ve mevzuat hüküm-
leri doğrultusunda belediye ruhsatına 
tabi ticari taksi, minibüs, taksi dolmuş 
ve servis aracı vb. araçlara yönelik 
denetimlerini sürdürüyor. 

Yapılan çalışmalar kapsamında; kural 
ihlali yapanların tespit edilmesi halinde, 
araç ilgilileri hakkında mevzuatta öngö-
rülen ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. 

2016 yılı itibariyle yapılan çalışmalar 
kapsamında, bugüne kadar toplam 
15.736 denetim yapan zabıta ekip-
leri, kural ihlali yaptığı tespit edilen 
1.619 araç ilgilisi hakkında cezai işlem 
uyguladı.

İSTANBUL ZABITASI 
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Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, ticari taksilere yönelik dene-
timlerini sıklaştıran zabıta ekipleri; Sultanahmet, Eminönü, Beyazıt, Aksaray, 
Yenikapı İDO İskelesi mevki, Taksim Meydanı ve Şişli Cevahir AVM önü ve 
civarında yapılan çalışmalarda;  3 bin 112 ticari taksiyi denetleyerek, kural 
ihlali tespit edilen 902 ticari taksi ilgilisi hakkında cezai işlem uyguladı ve 
araç ilgililerine mevzuat hükümlerine riayet edilmesi ve olumsuzluklara 
meydan verilmemesi hususunda uyarılarda bulundu. 

TARİHİ YARIMADA’DA SIKI DENETİM 

İSTANBUL ZABITASI
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OKUL ÖNLERİNDE

TRAFİK GÜVENLİĞİ
IBB Zabıta ekipleri, Yaşanabilecek trafik kazalarına karşı önlem alan zabıta ekip-
leri, trafik akışının yoğun olduğu caddelerdeki okul önlerinde görev yaparak, 
öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenli bir şekilde karşıdan karşıya 
geçmelerini geçmelerini ve  sorunsuz bir şekilde evlerine ve okullarına ulaşma-
larına yardımcı oluyor.

İSTANBUL ZABITASI 
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İBB ZABITA 
VATANDAŞLARI 

BİLİNÇLENDİRİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Hakları 
Zabıta Amirliği, tüketici hakları konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla halkın yoğun olduğu meydanlarda 
stantlar kurarak, vatandaşları tüketici hakları konusunda 

bilgilendiriyor. 

İSTANBUL ZABITASI
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Engellilere ve ailelerine yönelik hizmetler ve-
ren İstanbul Engelliler Merkezlerinde (İSEM) 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği olarak başlat-
tığımız Bilinçli Tüketici Seminerlerini bu yıl da 
devam ettirdik. 2015 yılının Ekim ayında tekrar 
başladığımız seminerlerimizi 21 farklı İSEM 
Merkezinde yaklaşık 800 kişilik katılımcıya 
verdik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da de-
vam edecek olan Bilinçli Tüketici Seminerimiz 
programlanmış olup, eğitimlerimiz devam 
edecektir. 

İşyeri denetimlerimizde diğer bir amacımız 
da, işyeri sahiplerini 6502 sayılı Tüketici 
Kanunu hakkında bilgilendirmektir. Bu 
amaçla 2015 yılı içerisinde esnafa, 38.500 
adet Bilinçli Tüketici Rehberi dağıtılmıştır. 

Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta 
Amirliğimizin Bilinçli Tüketici Seminerlerinin 
bir diğer ayağı olan ve dünyanın en büyük halk 
eğitim organizasyonu konumunda bulunan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kursları (İSMEK)’nda Tüketici 
Hakları dersleri konulmuş, 160 kurs merke-
zinde yaklaşık 6000 kişiye Tüketici Hakları 
eğitimi verilmiş olup önümüzdeki yıl içerisinde 
eğitimlerimiz devam edecektir. 

Katılımcı profillerinin çok farklı olduğu kursları-
mızda; öğrenci, ev hanımı, çalışan ve toplumun 
her kesiminden kursiyerleri Tüketici Hakları 
konusunda bilgilendirme fırsatı bulmaktayız.  

İSMEK MERKEZLERİNDE 
DÜZENLENEN SEMİNERLER  

İSEM  MERKEZLERİNDE 
DÜZENLENEN SEMİNERLER    

DENETİMLERDE 
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

İSTANBUL ZABITASI 
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İSMEK MERKEZLERİNDE 
DÜZENLENEN SEMİNERLER  

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak gerçek-
leştirdiğimiz seminerlerimiz bu yılda yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Bu bağlamda amacımız; geleceğimiz 
olan çocuklarımızın hakları konusunda daha bilinçli birer 
birey olmalarına katkı sağlamaktır. 2.000 öğrenciye Bilinçli 
Tüketici Semineri verilmiş olup, oluşturulan program dahi-
linde eğitim seminerlerimiz devam etmektedir. 

EĞİTİM KURUMLARINDA 
DÜZENLENEN SEMİNERLER

İSTANBUL ZABITASI
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İSTANBUL ZABITASI’NIN SEMBOLÜ
ZABITA MERASİM TAKIMI
Devlet büyüklerinin ve yurtdışından gelen üst düzey konukların karşılanma protokolünün en önemli 
parçası olan Zabıta Merasim Takımı, disiplini, performansı ve görev bilinciyle dikkatleri üzerinde 
topluyor. Ayrıca resmi törenler ile bayram kutlamalarına da katılan Zabıta Merasim Takımı bu görev-
lerinde belediyeyi temsil etmenin büyük onurunu taşır.

İSTANBUL ZABITASI 
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Sokaklarda her türlü tehlikeyle karşı 
karşıya kalan ve dilendirilen sığınmacı 
durumundaki çocukları korumak  ve 
istismar edilmelerini önlemek için 
İstanbul Valiliği ile birlikte çalışmalar 
yürüten İBB Zabıta Daire Başkan-
lığı  Avrupa Yakası Dilenci Müdahale 
Zabıta Amirliği ekipleri, metrobüs 
güzergahlarında (peron, durak, üst-
geçit ve metrobüs içlerinde) dilenen, 
dilendirilen, çalışan, çalıştırılan yada 
cam silerken tespit edilen Suriyeli 
48 çocuğu Pendik  Kızılay Dr. Kemal 
Demir Gençlik Kampı’na, 12 yaş üzeri 
olan 6 Türk çocuğu da Fatih Çocuk 
Büro Amirliği ekiplerine sevk etti. 

İETT ve  Çocuk Şube Müdürlüğü ekip-
leriyle birlikte koordineli bir şekilde 
yürütülen kapsamlı çalışma kapsa-
mında  zabıta ekipleri,  sığınmacı 
durumundaki Suriyeli çocukların, sevk 
merkezinden barınma merkezlerine 
nakledilmesine kadar ki olan süreçteki 
yemek, ulaşım ve  temizlik  gibi ihti-
yaçları da İBB tarafından karşılandı. 

İBB ZABITA 
SURİYELİ 
ÇOCUKLARI  
SOKAKLARDAN 
KURTARDI
İBB Avrupa Yakası Dilenci Müdahale 
Zabıta Amirliği ekipleri, Zincirliku-
yu-Beylikdüzü arasındaki metrobüs 
güzergahlarında dilenen, dilendi-
rilen, çalışan, çalıştırılan yada cam 
silerken tespit edilen Suriyeli 46 
çocuğu, sokaklardan kurtararak 
Pendik  Kızılay Dr. Kemal Demir 
Gençlik Kampı’na  sevk etti. 

İSTANBUL ZABITASI 
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HAL’DE KALİTELİ VE 
GÜVENİLİR HİZMET

Şehirde tüketilen yaş meyve ve seb-
zenin önemli bir kısmının geçtiği hal-
lerde düzen ve kontrol Hal Zabıtası 
tarafından sağlanıyor. Yürürlükteki 
kanun ve yönetmelikler çevçevesinde 
Hal esnafının denetimini gerçekleştirip 
sağlık kurallarına uygun bir şekilde 
sebze ve meyvelerin İstanbullulara 
ulaşmasını temin ediyor.

Hal Zabıtası, sadece hal içinde değil, 
büyük market zincirleri başta olmak 
üzere sebze ve meyvelerin satışa 
sunulduğu tüm noktalarda yasal dene-
timlerini yapıyor.

İSTANBUL ZABITASI 
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İBB ZABITA’DAN 
KAN BAĞIŞI 
İBB Zabıta Daire Başkanlığı, toplumsal sosyal sorum-
luluk anlayışı doğrultusunda, Türk Kızılayı’nın kan 
bağışı kampanyasına destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 
ülkemizdeki kan talebini karşılamaya yardımcı olmak  
ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak ama-
cıyla, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. 

Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, 
Çapa Kızılay Kan Merkezi ile birlikte ortaklaşa yürü-
tülen çalışma kapsamında; Kızılay’ın Mobil Kan Bağışı 
Toplama Aracı, Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü Komplek-
si’ni ziyaret etti. “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganıyla 
gerçekleştirilen çalışma kapsamında; İBB Zabıta Daire 
Başkanı Tayfun Karali başta olmak üzere çok sayıda 
zabıta personeli, Kızılay’a  kan bağışında bulundu. 

İSTANBUL ZABITASI
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BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR

KENT ESTETİK
KAZANIYOR
Şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını sahip çıkarak onları koruyan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki görüntü kirliliğini 
de ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunuyor.

İSTANBUL ZABITASI 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstan-
bul’un ana arterlerinin modern bir 
görünüme kavuşması, mimarlık ve 
şehircilik kuralları çerçevesinde kent 
estetiğine katkı sağlanması, kentin 
gelişiminin desteklenmesi ve pekiş-
tirilmesi amacıyla çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor.

Kentimizin çağdaş ve yaşanabilir kılın-
ması, kentsel kalitenin arttırılması 
yönünde gerekli çalışmaları  yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin 
vizyonuna yakışır bir şekilde projeler 
geliştiriyor. Bu doğrultuda, zabıta 
ekipleriyle birlikte İstanbul ve İstan-
bullulara en iyi hizmeti sunmak için 
canla başla çalışan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi; şehir içindeki reklam, ilan, 
tanıtım uygulamaları ve benzerle-
rinin yol açabileceği görüntü kirliliğini 
ortadan kaldırarak, kent estetiğine 
katkıda bulunuyor.

İBB Avrupa ve Anadolu Yakası Reklam 
- İlan Denetim  Zabıta Amirliği ekiple-
rince yapılan çalışmalar kapsamında; 
önce şehrin ana arterlerindeki binaların 
dış cephelerine  izinsiz olarak konulan 
reklam / tanıtım uygulamaları tespit 
ediliyor.  Sonra da söz konusu reklam 
tanıtım panolarının sahiplerine izinsiz 
reklam/tanıtım uygulamalarının kal-
dırılması yönünde tebligat yapılıyor. 
Tebligat süresi sonunda kaldırılmayan 
tanıtım uygulamaları ise;  zabıta ekip-
leri tarafından bulundukları yerlerden 
kaldırıyor. 1608 Sayılı Kanun gereğince, 
izinsiz reklam uygulamalarının kaldırıl-
masından doğan masraf da yüzde 20 
fazlasıyla ilgililerinden tahsil ediliyor. 

İZİNSİZ REKLAM 
UYGULAMALARI KALDIRILIYOR

İSTANBUL ZABITASI 
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İSTANBUL SAHİLLERİNDE 
İŞGALLERE TAVİZ YOK
Halkın rahatı ve huzuru için çalışan İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü İktisadi 
Denetim Zabıta Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Sarıyer’de,  insanların sahillerden yarar-
lanmasını kısıtlayan ve izinsiz olarak yapılan işgalleri kaldırdı. 

İSTANBUL ZABITASI 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü İktisadi Denetim Zabıta 
Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Sarıyer sahil bandını düzenle-
yerek, tertemiz bir görünüme kavuşturdu. 

Yapılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri, gerekli tedbirleri 
alarak insanların sahillerden yararlanmasını kısıtlayan ve izinsiz 
olarak yapılan; iskele, çanak anten, reklam panosu ,tabela, 
flama, ahşap kütük, yüzme merdiveni, çapa, bisiklet, tekne 
merdiveni, çek çek demiri, tekne bağlama aparatı, tüp, su 
kasası ve motoru gibi bir çok işgalin, bulundukları yerlerden 
kaldırılmasını sağladı.

İBB Zabıta ekiplerinin İstanbul sahillerinin işgallerden arın-
dırılmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam edeceği 
belirtildi.

İSTANBUL ZABITASI
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TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları 
Zabıta Amirliği, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Tüketiciyi Koruma Haftası (15 – 21 
Mart) kapsamında, yılın bilinçli tüketici 
ve üreticilerini ödüllendirdi.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici-
lerin yasal haklarını kullanmaları konu-

sunda özendirilmesi, tüketici talep ve 
tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik 
edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin 
korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların 
özendirilmesi amacıyla Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 9. 
Geleneksel Tüketici Ödül Töreni’nde  
konuşan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun 
Karali, Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’nin 

kuruluş süreciyle ilgili bilgi vererek, tüke-
tici haklarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Karali’den sonra konuşan Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Avni Dilber de tüketici hak-
larının önemine dikkat çekerek, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki 
çalışmalarını anlattı.

İSTANBUL ZABITASI 



53

BARAÇLI: ZABITALARIMIZ 
FEDAKÂRCA ÇALIŞIYOR
Törende konuşan İBB Genel Sekreteri 
Hayri Baraçlı ise; Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
1994 vizyonuyla çok farklı projelere 
imza atıklarını belirterek, “Belediye-
mizin Alo 153 hattıyla İstanbul’daki 
birçok problemi çözmek mümkün. 
Sahada da ekiplerimiz tüketici hak-
ları ve diğer haklarının korunması 
için etkin bir şekilde çalışıyor” dedi.
“ Zabıtalarımız da fedakarca çalışı-
yorlar” diyen Baraçlı, “Vatandaşları-
mızın bozuk ve hatalı ürün almasını 
engelleyebilecek tedbirleri alıyorlar, bu 
uğurda yaralanıyorlar hatta kendileri 
göre şehidi oluyorlar.” dedi.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Bilimsel Çalışma Ödülünü İstanbul Üniversitesi’nde görevli 
Doç. Dr. Emrehan İNAL’a takdim etti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt 
BULUT, Yazılı Basın Tüketici Ödülü’nü Milat 
Gazetesi adına Kemal Ertuğrul Öztürk’e 
takdim etti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
EREN, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen 
Firma Ödülü’nü Torku adına Satış ve Pazar-
lama Grup Başkanı Haluk Bilal Yıldız’a 
takdim etti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp 
Karahan, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen 
Firma Ödülü’nü LC Waikiki adına Müşteri 
Müşteri İlişkileri Süreç Yöneticisi  Murat 
ÖZDAL  ‘a takdim etti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer 
Hacımustafaoğlu, Radyo- Televizyon Prog-
ramı Ödülü  ATV Ana Haber’in sunucusu 
Cem Öğretir adına İrem Sansak’a takdim 
etti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür 
Yrd. Avni DİLBER, Tüketici Özel Ödülü’nü 
Gaziosmanpaşa Belediyesi adına Bele-
diye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu’na  
takdim etti. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay 
Kalkancı, Bilinçli Tüketici Ödülünü Bora 
Enis Tuğlu’ya takdim etti. 

İSTANBUL ZABITASI
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Mansiyon Ödülü  
Furkan Emir EROĞLU
Sefaköy Kültür Temel Lisesi

Ortaokullar Üçüncüsü
Selin KASARCI
Hazerfen Ahmet Çelebi Ortaokulu  (8-A)

Liseler İkincisi        
Büşra Hikmet UTKU 
Özel Kültür Fen Lisesi (10 Fen C)

Mansiyon Ödülü   
Semih DEMİRCAN 
Kurtuluş Anadolu Lisesi (11-B)

Ortaokullar Birincisi    
Muhammet Sait KADIOĞLU
Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Orta 
Okulu (8-B)

Mansiyon Ödülü 
İlkyaz YİĞİT
Özel Bakırköy Oğuzkaan Ortaokulu         
(5-C)

Liseler Birincisi 
Yaren DOĞAN  Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi (11-C)

Liseler Üçüncüsü    
Rana ÖZEL
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi (9-D)

Ortaokullar İkincisi  
Emir CULAOĞLU   
Özel Yıldız Ortaokulu (6-A)

Mansiyon Ödülü
Çağdaş Erkin BİLGE
Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu (6-A)

EN GÜZEL 
KARİKATÜRLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Törende, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 
Tüketici Hakları konulu Karikatür 
Yarışması kapsamında dereceye 
giren ortaokul ve lise öğrencilerine 
de  ödülleri verildi. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Karikatür Yarışması Lise Kategorisi Birincisi
Yaren DOĞAN  Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi (11-C)

İSTANBUL ZABITASI
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HAKKINI 
ARADI, 
ÖDÜLÜ 
KAZANDI
Hizmet aldığı GSM operatörünün 
fazla ücret tahsil etmesi nede-
niyle başlattığı hak arama müca-
delesinden zaferle çıkan Bora Enis 
Tuğlu, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından ‘Bilinçli Tüketici’ 
Ödülüne layık görüldü. 

Bir GSM operatöründen tarifeme ek 
olarak 24 ay taksitle cep telefonu 
aldım. 24 ay doldu ve  25. ayın sonunda 
hattımı başka bir operatöre taşımak 
istedim. O ay bana 482  TL fatura geldi. 
Oysa ki fatura tutarımın 36 TL olması 
gerekiyordu. Ben de hizmet aldığım 
GSM operatörünü aradım ve  itiraz 
ettim. Herhangi bir problemin olmadı-
ğını ve faturamı ödemem gerektiğini 
söylediler. Ben de Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na başvurdum. 
Oradan da bir cevap geldi. Daha sonra 
GSM operatörü, faturayı ödemem 
için bir  ihtarname gönderdi. Ben de 
faturayı ödemek zorunda kaldım. O 
esnada aklıma İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Tüketici Hakları Zabıta 
Amirliği geldi. Kadıköy’deki Tüketici 

TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİR-
LİĞİ İLE TANIŞMANIZ SÜRECİNİZ 
NASIL GELİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hak-
ları Zabıta Amirliği, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yılın bilinçli tüketicisini 
ödüllendirdi. 2015 yılının ‘Bilinçli Tüke-
ticisi’ ödülünü almaya hak kazanan 
Bora Enis Tuğlu, yaşadığı talihsiz bir 
olayla ilgili hakkını arayarak, örnek 
bir davranış sergiledi.Tüketici Hak-
ları Zabıta Amirliği’nin de desteğini 
alarak, hak arama mücadelesini baş-
latan ve 1 yıl boyunca verdiği müca-
deleyi kazanan Tuğlu’yla yaşadıkları 
hakkında konuştuk. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Evet. 1 sene sonra  davam sonuçlandı. 
Mahkemenin Bilirkişisi de  beni haklı 
buldu ve davayı kazandım. GSM ope-
ratörü de haksız yere ödediğim fatura 
ücretini bana iade etti. 

PEKİ DAVAYI KAZANDINIZ MI?Hakları Zabıta Amirliği Bürosu’na 
ulaştım. Zabıta Memuru Gülşen hanıma 
durumu anlattım. Gülşen hanım sağ 
olsun, bana çok yardımcı oldu. Beni 
Kaymakamlığa yönlendirdi. Onlar da 
beni Tüketici Hakem Heyetine yön-
lendirdi. Beni haklı buldular. Ben de 
Tüketici Hakem Heyetinin kararını alıp, 
GSM operatörlüğüne kararla birlikte 
bir dilekçe gönderdim ve ödediğim 
faturanın iptal edildiğini istedim. Ama 
geri dönmediler. Ben de  İcra Müdürlü-
ğü’ne başvurdum. Onlar da icraya itiraz 
ederek bana dava açtılar. Bakırköy 
1.Tüketici Hakları Mahkemesi’ndeki 
davam 1  yıl sürdü. 

Evet, kesinlikle değdi. Hakkımı aradım, 
elimden geleni yaptım ve paramı 
geri aldım. 482 TL az bir para değil. 
Bugün böyle bir şey başıma gelse yine 
hakkımı ararım. Bu para, çocuğumun 
hakkıydı. Ben de  o parayı onun için 
harcayacağım. 

BU KADAR UĞRAŞMANIZA DEĞDİ 
Mİ PEKİ?

Evet. Geri dönülmez bir hata yapa-
bilirdim. Davayı kazanamayabilirdim. 
Nasıl bir yol izlemem gerektiği konu-
sunda, Tüketici Hakları Zabıta Amirliği 
bana çok yardımcı oldu. Bana rehber 
oldular, ne yapmam gerektiği konu-
sunda bana  yol gösterdiler. 

TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA 
AMİRLİĞİ’NİN SİZE VERDİĞİ HİZ-
METTEN MEMNUN KALDINIZ MI?

Bu  ödülün anlamı çok büyük. Bir şeyi 
başarmış olmanın ödüllendirilmesi,  
taçlandırılması  güzel bir şey. Diğer 
insanlara örnek olması açısından da 
çok güzel. 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖDÜLÜNÜ 
KAZANMAK, SİZİN İÇİN NE 
ANLAM İFADE EDİYOR?

Haklarını arasınlar.  Gereken her şeyi 
yapsınlar.  

TÜKETİCİLERE NE GİBİ TAVSİ-
YELER VERMEK İSTERSİNİZ?

İSTANBUL ZABITASI
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ROL MODEL 
FİRMALARA
ÖDÜL İBB Zabıta Daire Başkanlığı, 

2015 yılında ruhsat alan ve işyeri 
görünümü ve düzeni açısından 
rol model olabilecek firmaların 
temsilcilerine teşekkür plaketi 
takdim etti.

İSTANBUL ZABITASI 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi 
Odası ile birlikte İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatları Bilgilendirme Günü  kapsa-
mında, “Yeni Nesil Fabrikalar  ve Ruhsatlı 
İşyerleri Arasında Estetik Rol Modelleri” 
konulu bir toplantı düzenledi.

İstanbul Sanayi Odası Odakule Bina-
sı’nda gerçekleştirilen toplantıya; İBB 
Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, 
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Çevre İhtisas Kurulu Başkanı 
M. Ata Ceylan, İBB Ruhsat ve Denetim 

Müdürü Mustafa Kemal Karabayır ve 
2015 yılında ruhsat alan ve işyeri görü-
nümü ve düzeni açısından rol model 
olabilecek firmaların temsilcileri ve 
diğer davetliler katıldı.

Toplantıda; ruhsat mevzuatı ve uygu-
lamaları ile değişen çağın getirdiği 
yeniliklere uygun olarak tasarlanan 
yeni nesil fabrikalar ele alındı. Toplan-
tının açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Çevre İhtisas Kurulu Başkanı Ata Ceylan, 
sanayinin  şehirle bütünleştiğini söyledi.
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KARALİ: “BİZLERİN GÖREVİ 
SİZLERİN ÖNÜNÜZÜ AÇMAK”
Ceylan’dan sonra konuşan İBB Zabıta 
Daire Başkanı Tayfun Karali de  “Bizler 
sizlerin hizmetkarıyız. Bizlerin görevi; 
sizleri büyütmek, geliştirmek ve önü-
nüzü açmaktır. Dolayısıyla bizim fel-
sefemiz bundan başka bir şey olmaz” 
diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından top-
lantı,  Emre Arolat Mimarlık Kurucu 
Ortağı Gonca Paşolar’ın konuşmasıyla 
devam etti. Paşolar, “Yeni Nesil Fabri-
kalar” konu başlığı çerçevesinde, temsil 

ettiği kurumu hakkında bir sunum 
yaparak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Paşolar’dan sonra konuşan İBB Ruhsat 
ve Denetim Müdürü Mustafa Kemal 
Karabayır ise; İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Mevzuat ve Uygu-
lamaları dile getirdi. Karabayır, konuş-
masının ardından katılımcılardan gelen 
soruları da cevapladı. Toplantının 
ardından 2015 yılında ruhsat alan ve 
işyeri görünümü ve düzeni açısından 
rol model olabilecek firmaların temsil-
cilerine teşekkür plaketi takdim edildi. 
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Beşiktaş’ın yeni Stadı Vodafone Arena kapılarını açtı. Stadyumun 
resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakan 
ve milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşti. 

“KARTAL YUVASI“ 
VODAFONE ARENA
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Türkiye Süper Toto Süper Ligi 2015 – 
2016 Sezonu Şampiyonu Beşiktaş oldu. 
Kara-kartallar 6 sezonun ardından 13. 
Şampiyonluğuna Şenol Güneş Teknik 
Direktörlüğü’nde ulaştı. 

Yeni stadında taraftarlarıyla şampiyon-
luğu doyasıya kutlayan siyah-beyazlılar, 
büyük coşku yaşadı.
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ASYA VE AVRUPA 

3.KÖPRÜ İLE 
YENİDEN BİRLEŞTİ
Avrupa ile Asya Yakası’nı 3. kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’n-
deki son çelik tabliyenin yerleştirilmesiyle İstanbul’un Avrupa ve Asya yaka-
ları bir kez daha buluştu.
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Avrupa ile Asya Yakası’nı 3. kez bir-
leştiren Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’nün son tabliyesi Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Binali Yıldırım ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle yerleştirildi. 

İSTANBUL ZABITASI 



67İSTANBUL ZABITASI



68

2019 SONRASI 
İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEMLER
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2019 SONRASI 
İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEMLER
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FLORYA - YEŞİLKÖY HATTINDA
“AKILLI BİSİKLET”

Çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak 
amacıyla bisiklet yollarını hayata geçiren 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSPARK, 
Kadıköy-Kartal’ sahil yolunun ardından 

Florya-Yeşilköy arasında da akıllı bisiklet 
uygulamasını hayata geçirdi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bisiklet 
Yolları Projesi ile koordineli başlattığı Akıllı 
Bisiklet Uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Trafik yoğunluğunun her geçen gün artığı 
İstanbul’da  “Akıllı Bisiklet” uygulamasını pilot 
olarak ‘Kadıköy-Kartal’ sahil yolunda hayata 
geçiren İSPARK, şimdi de Avrupa Yakası’nda 
Florya-Yeşilköy hattını hizmete açtı. 

Anadolu yakasında Bostancı – Kartal hattına 
ilave olarak Maltepe dolgu alanında 3 yeni 
durak ekleyerek Bostancı – Kartal arasındaki 
bisiklet paylaşım sisteminde durak sayısını 13’e 
çıkaran ayrıca 30 bisiklet daha ilave ederek 130 
bisiklet ile hizmet veren İSPARK, aynı projeyi 

Avrupa Yakası’nda da hayata geçirdi.

Florya – Yeşilköy bisiklet paylaşım sistemi 
hattı, yaklaşık 6 km’lik güzergâh üzerinde 5 
durak ve 60 bisiklet ile hizmet vermeye baş-
ladı. Florya Güneş Plajı – Aqua Florya AVM – 
İBB Florya Sosyal Tesisler – Yeşilköy Marina 
– Röne Park duraklarından oluşan hat Florya 
Güneş Plajı’ndan başlayarak, Yeşilköy Polat 
Otel’e kadar sahil boyunca devam ediyor. 
Florya Yeşilköy hattından sonra yaz aylarında 
Avcılar – Küçükçekmece hattını hizmete açmayı 
planlayan İSPARK,  iki hattın birbiri ile enteg-
rasyonunu da sağlayarak Avrupa yakasında 
Akıllı Bisiklet projesini Yeşilköy’den Avcılar’a 
uzatmayı hedefliyor.
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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Sistem, kredi kartı ve abonelik olmak 
üzere 2 farklı şekilde hizmet veriyor. 
Akıllı bisiklet sistemini kredi kartı ile 
kullanmak isteyen bisikletseverlerin 
kiralama terminalinden ‘bisiklet kirala’ 
butonunu tıklayarak, öncelikle sisteme 
üye olmaları gerekiyor. Kısa süreli bu 
işlemin ardından kredi kartı ile ter-
minal üzerindeki adımlar birbiri ardına 
tamamlandıktan sonra sistemin ver-
diği 8 haneli şifre kullanılarak bisiklet 
kiralanabiliyor.

Akıllı bisiklet güzergâhı üzerinde bazı 
İSPARK Açık Otoparkları aynı zamanda 
abone noktası olarak hizmet veriyor. 
Bu noktalara giden bisikletseverler, 
abonelik sözleşmesini imzaladıktan 
sonra aldıkları abonman kartları ile 
istedikleri her terminalden bisiklet 
kiralayabiliyor. Ayrıca vatandaşlar 
www.isbike.com.tr adresinden da 
abone olabiliyor ve abonman kartları 
adreslerine gönderiliyor.

Alternatif ulaşım hizmeti sağlayan 
sistem bisiklet taşıma zorunluluğunu 
ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar Akıllı 
Bisiklet İstasyonlarından kiraladıkları 
bisikletleri istedikleri herhangi bir 
istasyona bırakabiliyor. İstasyonlar-
daki bisiklet sayısı merkezde bulunan 
sistem üzerinden takip edilerek gerek-
tiğinde bisiklet takviyesi yapılabiliyor.
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ALO 153 İSTANBUL BEYAZMASA 
7/24 HİZMETİNİZDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kent sakinleri ile arasında adeta bir iletişim köprüsü 
oluşturan İBB Beyazmasa 1994 yılından bu yana dünya metropolü İstanbul ve İstan-
bullular için hizmet üretiyor.
 
Vatandaşların her türlü şikâyet, istek ve görüşlerini değerlendirmeye alarak çözüm üre-
tilmesine katkı sağlayan Beyazmasa ve Alo 153 ekipleri 7 gün 24 saat esasıyla İstanbul 
için çalışıyor.
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HUZUR ŞEHRİ EYÜP’TE

KESİNTİSİZ
HİZMET 
Katılımcı ve insan merkezli yönetim anlayışıyla ilçe 
halkına hizmet eden Eyüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 
hayata geçirdiği projelerle sorunları en hızlı şekilde 
çözüme kavuşturarak, vatandaş memnuniyetini en üst 
düzeyde sağlamaya çalışıyor. 
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Eyüp, tarihi ve manevi değerleriyle 
İstanbul’un nadide ilçelerinden biri. 
Eyüp Sultan Camii, Mihrişah Valide 
Sultan İmarethanesi, Pierre Loti Tepesi, 
Oyuncakçılar Çarşısı, Feshane’si ve 
daha bir çok medreseleri ve türbele-
riyle şehrin manevi atmosferini yan-
sıtan Eyüp, ismini sınırları içinde tür-
besi bulunan Ebu Eyyûb el-Ensarî’den 
alıyor.  İstanbul’un fethinden sonra 
Türklerin sur dışında kurduğu ilk yer-

leşim merkezi olan Eyüp; bugün hem 
şehircilik, hem de toplumsal yaşam 
kalitesi anlamında dünya standartla-
rında bir ilçe olma yolunda ilerliyor.
 
İnsana yatırımın en değerli yatırım 
olduğuna inanan Eyüp Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü de  ilçede yap-
tığı  hizmetlerle Eyüp’ün güzelliğine 
güzellik katıyor. 
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İnanç ve kültür turizminin önemli 
bir merkezi haline gelen Eyüp’te, 
kent ve toplum düzenini sağlamak 
için gece gündüz demeden çalış-
tıklarını söyleyen Eyüp Beledi-
yesi Zabıta Müdürü İsrafil Aydın, 
belediye sınırları içinde beldenin, 
belde halkının huzurunu ve sağ-
lığını sağlayıp korumak amacıyla 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, 
belediye zabıtasınca yerine geti-

rilmesi gereken  görevleri yaptık-
larını belirterek, “Eyüp, 7 gün 24 
saat yaşayan bir ilçe. Biz de çalış-
malarımızı 7 gün 24 saat boyunca 
yürütüyoruz” diye konuşuyor. 
120 kişilik bir ekiple birlikte Eyüp 
halkı için çalıştıklarını söyleyen 
Aydın,  yapılanmalarını Eyüp, Ali-
beyköy ve Göktürk Zabıta Amirliği 
olmak üzere  3 ana eksen etra-
fında oluşturduklarını ifade ediyor. 

AYDIN: “EYÜP 7 GÜN 24 SAAT  
YAŞAYAN BIR ILÇE”

İSTANBUL ZABITASI 



79İSTANBUL ZABITASI



80

MOTORİZE EKİPLERLE 
DAHA HIZLI HİZMET
Vatandaşlara hizmeti en iyi şekilde 
sunmayı amaçlayan Eyüp Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü, 6 kişilik motosikletli 
ekipleriyle beraber  çalışmalarını daha 
hızlı ve daha aktif biçimde yürütüyor. 
Olaylara daha hızlı  ve zamanında 
müdahale eden Eyüp Motosikletli 
Zabıta Ekipleri, 7 gün 24 saat ilçede 
denetimler yaparak, vatandaşlardan 
gelen tüm şikayet ve olumsuzluklara 
anında müdahale ediyor. 

Eyüp’te halkın güvenli bir şekilde alış-
veriş yapmasını sağlamak amacıyla 
denetimlerini sıkı bir şekilde yürüten 
Eyüp Zabıta ekipleri, vatandaşların 
daha huzurlu  ve sağlıklı bir ortamda 
yaşaması için seyyar satıcılara göz 
açtırmıyor. 

İlçede trafikle ilgili önemli çalışmalar 
yapan Eyüp Zabıta ekipleri, trafiğin 
yoğun olduğu bölgelerde okul önle-
rinde, trafiği düzenleyici çalışmalar 
yapıyor. Trafiğin yoğun olduğu böl-
gelerde okul önlerinde yaşanabilecek 
trafik kazalarına karşı önlem alan 
zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli 
bir şekilde karşıdan karşıya geçme-
lerini yardımcı oluyor.

Yaptıkları denetimleri elektronik 
ortamda da kayıt altına alan Eyüp 
Zabıta ekipleri, tablet bilgisayarlar 
aracılığıyla hizmeti vatandaşın aya-
ğına götürüyor.  Denetimlerini tablet 
bilgisayarlar sayesinde daha hızlı 
şekilde gerçekleştiren zabıta ekipleri, 
vatandaşlardan gelen şikâyetlere de 
hızlı bir şekilde, yerinde inceleme ve 
denetim imkanı buluyor.

SEYYAR SATICILARA GEÇİT YOK 

OKUL ÖNLERİNDE 
TRAFİK GÜVENLİĞİ

TABLETLERLE YERİNDE  
HIZLI ÇÖZÜM 
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HEM ZABITA 
HEM BAĞLAMA
SANATÇISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Komiser Yardım-
cısı olarak çalışan Veysel Baydemir,  5 yaşından bu yana bağ-

lama çalıyor. Bağlamanın mesleğine olumlu yönde katkıları 
olduğunu söyleyen Baydemir, “ İşimi ilk günkü gibi severek, 

heyecanla  yapıyor olmamda, bağlamanın katkısı çok büyük” 
diye konuşuyor. 
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Hani derler ya, ‘herkesin ortaya çıka-
rılmayı bekleyen köşede kalmış bir 
yeteneği vardır’,  diye. Kimi keşfeder 
bu yeteneğini, kimi keşfedemez. İşte 
Veysel Baydemir de bu yeteneğini 
keşfedenlerden biri...
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı’nda  Zabıta Komiser 
Yardımcısı olarak çalışan Veysel Bay-
demir, 52 yaşında. Aslen Tokatlı; 
ama  yıllardır İstanbul’da yaşıyor.  
İşini severek yapan Baydemir, aynı 
zamanda bir bağlama sanatçısı.  
Çocukluk yıllarında saz çalmaya merak 
saran Baydemir, henüz 5 yaşındayken  
bu yeteneğini keşfetmiş. Babasının 
yardımıyla nota olmadan kısa zamanda 
bağlama çalmayı öğrenen Baydemir, 
büyük bir aşkla saz çalmaya devam 
etmiş. Kendi çabalarıyla kendi kendini 
geliştiren Baydemir,  eğitim haya-
tına başladıktan sonra da bağlamayı 
elinden hiç bırakmamış.  

Üniversite eğitimini Ankara Üniversi-
tesi’nde alan Baydemir, o yıllarda hem  
TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Işık 
Başel’in öncülük ettiği koroda,  hem 
de TRT Ankara Gençlik Korosu’nda 
bağlamasıyla türküler söyleme fırsatı 
da bulmuş. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
sınava girerek, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde Zabıta Memuru olmaya 
hak kazanan Baydemir, 1992’den bu 
yana işten arta kalan zamanlarında 
bağlama çalmaya devam ediyor. Bağ-
lamanın mesleğine olumlu yönde kat-
kıları olduğunu söyleyen Baydemir, 
“Bağlama çalmak bana huzur veriyor. 
Kendimi daha iyi hissediyorum. İşime 
de çok büyük katkıları var. İşimi ilk 
günkü gibi severek heyecan yapıyor 
olmam da, bağlamanın katkısı  çok 
büyük “ diye konuşuyor. 

“Bağlama çalmak, bir nevi terapi gibi” 
diyen Baydemir, bağlamanı kendisi 
için bir tutku olduğunu vurguluyor.  

BAĞLAMA ÇALMAK 
HUZUR VERİYOR
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İSTANBUL’UN 
ESKİMEYEN 
ALIŞVERİŞ 
MEKANLARI 
Tarih boyunca insan topluluklarının 
temel aktivitelerinden biri olan alış-
veriş mekanlarından biri olan semt 
pazarları,  günümüzde de hala popü-
lerliğini koruyor. 

İstanbul’da alışveriş denildiğinde aklı-
mıza gelenlerden birisi de şüphesiz 
semt pazarları... Haftanın belirli gün-
lerinde belirli semtlerde kurulan semt 
pazarları, hala birçoğumuzun uğrak 
yerleri arasında. Yiyecekten, taze 
meyve ve sebzeye,  giyim kuşamdan,  
elektronik ürünlere kadar ihtiyacımız 
olan her şeyi uygun fiyata bulabile-
ceğimiz semt pazarlarını  gelenek 
haline getiren insanların sayısı da 
azımsanmayacak kadar çok...

Gürültülü ve kalabalık olmalarına 
rağmen,  günümüzde hala popü-
lerliğini koruyan semt pazarlarının  
en  çok rağbet görenlerini sizler için 
derledik. İşte o eskimeyen, gelenek 
haline gelen ve her hafta kurulmaya 
devam semt pazarları... 
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KADIKÖY TARİHİ SALI PAZARI
Kadıköy’ün Tarihi Salı Pazarı, İstan-
bul’un en gözde pazarlarından biri.  
Merdivenköy’de, E-5 ile Kurbağalıdere 
arasındaki Medeniyet Üniversitesi’ne 
ait alanda Salı ve Cuma günleri kurulan  
tarihi Salı pazarı, 32 bin 300 metreka-
relik bir alanda hizmet veriyor. İstan-

bulluların yoğun ilgi gösterdiği pazar-
lardan biri olan Salı pazarı,  yiyecek 
ve kıyafet ağırlıkta. Daha çok kıyafet 
alışverişlerinde tercih edilen Salı Paza-
rında özellikle çantacılar, kumaşçılar, 
ayakkabıcılar ve tokacılar yoğun ilgi 
görüyor. 118 yıllık tarihiyle dikkat çeken  
Salı Pazarı, her hafta İstanbul’un her 
kesiminden insanı ağırlıyor. 
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EMİNÖNÜ ÇİÇEK PAZARI
Eminönü Meydanı’nda Mısır Çarşısı’nın 
hemen yanında kurulan Çiçek Pazarı,  
yaklaşık 50 dükkan ve seyyar tezgahı 
içinde barındırıyor.  Adeta büyük 
bir çiçek bahçesini andıran pazarda 
her türlü çiçekleri,  bitki tohumlarını, 
fidanları, çimleri, toprakları, saksıları 
ve çömlekleri bulmanız mümkün. 
İstanbul’un eşsiz mekanlarından biri 
olan pazar, haftanın her günü açık. 

ULUS PAZARI
Uzun yıllar Ulus’ta kurulan pazar, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
İSPARK tarafından Ortaköy’de hiz-
mete açıldı. 9 dönümlük arazi üzerine 
kurulan ve  950 tezgâhın yer aldığı 
pazar, Perşembe günleri kuruluyor. 
Özellikle giyim tezgahlarıyla dikkat 
çeken pazarda;  çoraptan iç çama-
şıra, pantolondan spor malzeme-
lerine, çantadan ayakkabıya kadar 
envai çeşit eşyalar satılıyor.  Kredi 
Kartı ile alışveriş imkanı da sunan 
pazar yerinin içinde büfeler, kıyafet 
deneme kabinleri ve sosyal donatı 
alanları da bulunuyor.  Pazarda ayrıca 
vatandaşların güven içinde alışveriş 
yapabilmesi için İBB Zabıta ekipleri 
de görev yapıyor.
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YEŞİLKÖY PAZARI
İstanbulluların rağbet gösterdiği 
pazarlardan biri de Yeşilköy Pazarı. 
Çarşamba günleri kurulan pazar, halk 
arasında sosyete pazarı olarak biliniyor. 
Bunun nedeni ise; ünlü markaların 
imitasyonlarının tezgahlarda satılıyor 
olması.   Fiyatları diğer semt pazarla-
rına  göre biraz pahalı olan Yeşilköy 
Pazarı, daha çok kıyafet alışverişleri 
için tercih ediliyor. Pazarda çeşit ise 
çok. Son moda çıkan tüm kıyafetleri 
bile  bu pazarda makul fiyatlarla bul-
manız mümkün.

FATİH ÇARŞAMBA PAZARI
İstanbul’un tarihi ilçelerinden biri olan 
Fatih’te, Çarşamba Pazarını bilmeye-
niniz yoktur.  Ünü Türkiye’yi bile aşan 
Çarşamba Pazarı,  her hafta binlerce 

insanı ağırlıyor. Fatih Camii’nden Edir-
nekapı surlarına doğru giden Fevzi 
Paşa Caddesi’nin doğusunda, Küçük 
Nişanca semtinin kuzeyinden Haliç 
kıyısında Fener Mahallesi’ne kadar olan 

alanı kapsayan Çarşamba pazarı, her 
hafta yüzlerce insanla dolup taşıyor. 
AVM’leri aratmayan pazar, rengarenk 
tezgahlarıyla alışveriş yapma isteği 
de uyandırıyor. 
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İSTANBUL’ A 4 KITADAN 

40 KARDEŞ ŞEHİR
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İstanbul’un Asya’da 20, Avru-
pa’da 11, Amerika’da 4 ve 
Afrika kıtasında da 5 olmak 
üzere 40 kardeş şehri bulu-
nuyor.

Dünya’nın en önemli şehirle-
rinden biri olarak kabul edilen 
İstanbul’un, 4 kıtadan 40 
kardeş şehri var. İstanbul’un 
ilk kentler arası ilk işbirliği, 
Brezilya’nın Rio de Jenerio 
kenti ile 1965 yılında ‘’Kardeş 
Şehir Prookolü’’ imzalaması 
ile başladı.

Coğrafi konum olarak bir-
birlerinden uzak şehirlerin, 
kültürel ve ticari alışveriş yap-
maları amacıyla oluşturduk-
ları birliktelik anlamına gelen 
ve iki ya da daha fazla bele-
diyenin ortak uygulaması 

olan kardeş şehir kavramı, 
uluslararası ilişkiler termina-
lojisinde ‘’Sister City’’ olarak 
yer buluyor. 
Yurt dışından bir şehirle 
kardeş şehir olabilmek için 
Belediye Meclis Kararı ve 
İçişleri Bakanlığı’nın onayı 
gerekiyor. Burada en önemli 
husus, şehirler arasındaki 
denklik uyumu öne çıkıyor.

İstanbul son olarak Gürcis-
tan’ın Tiflis Şehri ile kardeş 
şehir oldu. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve Tiflis Belediye Baş-
kanı Davit Narmania arasın-
daki imza töreni, Saraçha-
ne’deki Başkanlık Sarayı’nda 
gerçekleşti.
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Rio de Janeiro (Brezilya)
Şimonoseki (Japonya)
Lahor (Pakistan)
Jahor Bahru (Malezya)
Cidde (Suudi Arabistan)
Kahire (Mısır)
Houston (ABD)
Berlin ve Köln (Almanya)
St.Petersburg (Rusya)
Rabat (Fas)
Merv (Türkmenistan)
Barcelona (İspanya)
Dubai (Birleşik Arap Emir-
likleri)
Şanghay ve Guanzgzhou (Çin)
Odesa (Ukrayna)
Amman (Ürdün)
Saraybosna (Bosna Hersek)
Durres (Arnavutluk) 
Almatı (Kazakistan)

Oş (Kırgızistan)
Filibe (Bulgaristan)
Köstence (Romanya)
Hartum (Sudan)
Kazan (Tataristan)
Üsküp (Makedonya)
Rotterdam (Hollanda)
Şam (Suriye)
Cakarta (Endonezya)
Venedik (İtalya)
Pusan (Güney Kore)
Bongkok (Tayland)
Beyrut (Lübnan)
Tebriz (İran)
Mexico City (Meksika)
Tunus (Tunus)
Bingazi (Libya)
Encemine (Çad)
Tiflis (Gürcistan)

İŞTE İSTANBUL’UN KARDEŞ ŞEHİRLERİ
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165 YILLIK DENEYİM:

“ŞEHİR HATLARI”
Kent içi deniz ulaşımında İstanbulluların tercih ettiği lider bir kuruluş olan Şehir Hatları, 19. 
yüzyılın ortalarından bugüne yaklaşık 165 yıllık bir deneyimi temsil ediyor.
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1851’de kurulmuş olan Şirket-i Hayri-
ye’nin 1945’te kamulaştırılarak bütün 
haklarının Şehir Hatları’na devretme-
siyle 1945’ten itibaren Boğaz, Marmara 
ve Haliç hatlarında vapur taşıma işini 
tek başına üstlenmiş bir hale gelen 
Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul’un 
deniz ulaşımına ve trafik sorununun 
çözümüne katkıda bulunuyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tara-

fından 2010 yılında kurulan Şehir 
Hatları; İstanbul Boğazı, Adalar ve 
Haliç’te toplu taşıma hizmeti yanı 
sıra taşımacılık ile ilgili tamamlayıcı 
hizmetler de veriyor. Modern, marka 
değeri güçlü, kurumsal itibarı yüksek, 
kent içi deniz ulaşımında tercih edilen 
lider bir kuruluş olma özelliği taşıyan 
Şehir Hatları, İstanbullular tarafından 
da yoğun ilgi görüyor.
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İstanbul denildiğinde aklınıza ilk 
ne geliyor? diye sorsam, verilecek 
cevaplardan biri mutlaka vapur 
olur. Peki vapur deyip geçmek 
olur mu? Elbette ki olmaz! Çünkü 
geçmişten günümüze İstanbul’un 
önemli simgelerinden biri haline 

gelen vapuru önemsememek, 
kültürel mirasımıza hakaret 
olur. Tarih boyunca İstanbul’un 
ve İstanbulluların vazgeçilmezi 
olan vapur geçmişiyle ve manevi 
değerleriyle İstanbul’la bütün-
leşiyor. Toplu deniz taşımacılığı 

hizmeti sunarak,  ulaşımda alter-
natif oluşturan vapura sahip çıkan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Hatları A.Ş de  19. yüzyılın 
ortalarından bugüne yaklaşık 165 
yıllık bir deneyimi temsil ediyor.

DENİZ ULAŞIMINDA LİDER
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KITALAR ARASI 
PEDAL ÇEVİRDİLER 

Dünyanın sayılı yarışlarından biri sayılan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu, bu yıl İstanbul’da start aldı. 8 gün süren genel klasman 
birinciliğini İspanya’nın Caja Rural-Seguros RGA Takımından 

Portekizli Jose Gonçalves kazandı.
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Uluslararası bir spor organizasyonu 
olan ve bu yıl 52.’si düzenlenen Cum-
hurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Marma-
ris-Selçuk arasında gerçekleştirilen 
8. etabın tamamlanmasıyla sona 
erdi. Turun genel klasman birincili-
ğini İspanya’nın Caja Rural-Seguros 
RGA takımından Portekizli Jose Gon-
çalves kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen tanıtım toplantısının 
ardından start alan 52. Cumhurbaşkan-
lığı Bisiklet Turuna bu sene İtalya’dan 
4, Polonya’dan 2, Belçika, İspanya, 

Fransa, İsviçre, Brezilya, Hollanda, 
Letonya, Avusturya, Kazakistan ve 
Türkiye’den 1’er takım olmak üzere 
toplam 16 takımdan 128 sporcu katıldı. 

Organizasyonda; İstanbul, Kapadokya, 
Aksaray-Konya, Seydişehir-Alanya, 
Alanya-Kemer, Kumluca-Elmalı, Fet-
hiye-Marmaris ve Marmaris-Selçuk 
olmak üzere 8 ayrı etapta 1.265,7 
kilometre yol kat edildi. 

8 gün süren genel klasman birincili-
ğini İspanya’nın Caja Rural-Seguros 
RGA Takımından Portekizli Jose Gon-
çalves kazandı.
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İSTANBUL’UN 
TARİH KOKAN SEMTİ:

ZEYREK
İstanbul’un geçmişten günümüze dek  uzanan tarihi dokusu içeri-
sinde çok önemli bir yeri olan Zeyrek; en eski semtlerimizden biri. 
Coğrafi konumu, tarihsel özellikleri ve kültürel yapısı itibariyle 
Tarihi Yarımada içinde önemli bir yeri olan Zeyrek, UNESCO’nun 
Dünya Mirası listesinde. 

İSTANBUL ZABITASI 
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Zeyrek, İstanbul’un tarihi semtlerinden 
bir tanesi. Adeta açık bir hava müzesi 
gibi...  Arnavut kaldırımlı sokakları, 
dik yokuşları, camileri, hamamları, 
türbeleri ve cumbalı ahşap evleri ile 
İstanbul’da hala yaşayan tarihi bir efsa-
neyi andıran Zeyrek,  aynı zamanda 
Osmanlı kent dokusunu günümüze 
taşıyan en iyi örnekler arasında... 

Haliç’e hâkim bir yamaç üzerinde 
Atatürk Bulvarı’nın batısında yer alan 
Zeyrek, Molla Zeyrek Camii (eski Pan-
tokrator Manastırı Kiliseleri) ve çev-
resindeki sokakları kapsıyor. Tarih 
boyunca bir çok medeniyete ev sahip-
liği yapan İstanbul’un nadide semtleri 
arasında gösterilen Zeyrek, UNESCO 
tarafından  tüm medeniyetlere ait 
değerli izleler taşıdığı için “Dünya 
Mirası” olarak tescilli. 

Bizans ve Osmanlı tarihinin dönüm ve 
düğüm noktalarına tanıklık eden Zey-
rek’in tarihi ise; çok eskilere dayanıyor. 
Bizans’ın ilk dönemlerinde denizden 
uzak konumunun da etkisiyle bugünkü 
gibi yerleşim mekanı olma özelliği gös-
teren Zeyrek, Bizans İmparatoru Kon-
santinus (324-337) döneminde Hava-
riyun Kilisesi ve çevresinde inşa edilen 
büyüklü küçüklü kilise ve manastırlarla 
kent içinde bir “dinsel alan” özelliği 
kazanmışsa da Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethinden sonra bütünüyle 
değişmiş. Fetih sonrasında, Türk-İslam 
kültürünün yaşandığı bir semt olarak 
önem kazanan Zeyrek, bu dönemden  
sonra çok sayıda camilerin, mescitlerin, 
hamamların ve çeşmelerin yapılma-
sıyla daha çok Müslümanların yaşadığı 
bir semt haline gelmiş. 
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AYASOFYA’DAN SONRAKİ EN
ÖNEMLİ İBADETHANE

Molla Zeyrek Camii olarak bilinen-
Pantokrator, bugüne kadar kalabilmiş 
önemli Bizans kiliselerinden biri. Fatih 
Sultan Mehmed zamanında camiiye 
dönüştürülen bu yapının tarihi 12.yüz-
yılın ilk çeyreğine dek uzanıyor. Zey-
rek’in simgelerinden biri haline gelen  
Zeyrek Camii, 1118 ve 1124 yılları ara-
sında imparator II. Yannis Komne-
nos’un eşi Irene tarafından inşa etti-
rilmiş. Pantokrator Manastır Kilisesi adı 
verilen bu yapı, İstanbul’un fethinden 
sonra medrese olarak kullanılmış, daha 
sonra Fatih Külliyesi’yle birlikte yeni 
medreselerin yapımı tamamlanınca 
camiye çevrilmiş. Bazı kaynaklarda, 
Molla Zeyrek Camii’nin 1756’da böl-
gede önemli ölçüde tahribat yapan 
Cibali yangınından ya da 1766’daki 
büyük depremden sonra, ciddi bir 
onarımdan geçtiği; bu tamirat sıra-
sında, kubbeleri taşıyan sütunların 
yerlerine bugün mevcut olan Barok 
üslubundaki payeler ile mihrap ve 
hünkar mahfili yapıldığı belirtiliyor. 
1950’li yıllara doğru yine harap duruma 
düşen yapı, 1966 yılında Vakıflar ida-
resi tarafından restore edilmiş, bu 
restorasyon sırasında çürüyen ahşap 
döşeme kaldırılınca, süslemeli zemin 
işlemeleri meydana çıkmış.  

Günümüzde mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait olan Molla Zeyrek 
Cami’nin restorasyon projeleri ve res-
torasyon uygulamaları ise; İstanbul 
IV Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun kararları doğrultu-
sunda, İstanbul Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
denetiminde, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi kontrolünde ve Bilim Heye-
tinin aldığı kararlar ile yürütülüyor.
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TARİHİ AHŞAP CUMBALI EVLER
Zeyrek’i Zeyrek yapan özellikle-
rinden biri de tarihi ahşap evleri...  
UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde 
bulunan bu ahşap evlerin çoğu, 1800-
1840 yılları arasında inşa edilmiş. 
Bu ahşap evlerin ortak  özelliği ise; 
hepsinin farklı yükseklik ve genişlikte 
cumbalara sahip olması...

Art arda sıralı geleneksel ahşap  
evlerin yanı sıra  tarihi eser niteli-
ğinde pek çok yapının da bulunduğu 
Zeyrek’te; Haydar Paşa Medresesi, 
Divitdar Keklik Mehmed Efendi camii 
(eski kaptan Paşa camii), Bıçakçı 
Mescidi, Hacı Hasanzade mescidi, 
Kasap Demirhan Mescidi gibi  çok 
sayıda yapı yer alıyor. 
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BİR  DÜNYA MİRASI... 
Dünya kültür varlığı olarak önemli sivil mimarlık örneklerimiz arasında yer alan ve korunmaya değer bulunan 
Zeyrek, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescilli. Ayasofya, Sultanahmet ve Topkapı Sarayı’nı 
içeren Sarayburnu bölgesi, Süleymaniye Mahallesi ve Kara surları ile birlikte İstanbul’un tarihi alanlarından biri 
olan Zeyrek, 1985’de evrensel bir statüye kavuşmuş. 
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550 YILLIK BİR MİRAS: 
“TARİHİ OKÇULAR TEKKESİ”

Tozkoparan İskender, Bursalı Şüca gibi okçuluk tarihinin en büyük kemankeşlerini (okçu) yetiştiren 
Okçular Tekkesi, 7’den 70’e herkese kucak açıyor. 

130 lisanslı sporcu, bin 200 kursiyerin eğitim gördüğü tekke, yakın bir zaman içinde tarihi menzil 
taşlarından oluşan bir açık hava müzesini, halkın beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 
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Okçuluk, geçmişten günümüze kadar  bilinen en 
köklü  ata sporlarımızdan biri. Yaklaşık 5 bin yıllık 
geçmişe sahip olan okçuluğun günümüzde en önemli 
adresi ise; Okçular Tekkesi... 1480 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından vakfedilen arazi üzerinde, Sultan 
II. Beyazıt tarafından kurulan; ancak zaman içinde 

tahrip olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa 
edilerek hizmete açılan Okçular Tekkesi, bugün yak-
laşık 5.000 m2’lik bir alanda Okçular Vakfı Spor ve 
Eğitim Tesisi  bünyesinde varlığını sürdürüyor.

İSTANBUL ZABITASI 
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Dünyanın ilk spor kulübü olma özel-
liği taşıyan Okçular Tekkesi’nde açık 
olimpik ok atma sahası, kapalı ok 
atma ve idman sahasıyla geleneksel 
ve modern okçuluk eğitimleri veriliyor.
130 lisanslı  sporcunun yetiştiği Okçular 
Tekkesi’nde bin 200 kursiyer de eğitim 
görüyor. Her yaştan insanın ilgi göster-
diği tekkede, kursiyerler öğretmenler 
eşliğinde okçuluğu öğreniyor.  

130 LİSANSLI SPORCU, 
1200 KURSİYER 
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Okmeydanı semtine ismini veren 
Okçular Tekkesi;  mescit, hünkar kasrı, 
konferans salonu ve kütüphane, yarış 
sahası, sporcu soyunma ve dinlenme 
odaları, delegasyon ve hakem oda-
ları,  fitness salonu, ok ve yay imalat 
atölyesi, idari ofisler, toplantı ve kon-
ferans salonları, şadırvan, arşiv, müze, 
Belnet internet merkezi, mescit ile 350 
araçlık otopark olmak üzere çeşitli 
bölümlerden oluşuyor. Tekkede çok 
sayıda tarihi eser bulunuyor. Bu tarihi 
eserlerden biri de  menzil taşları...  Bu 
taşlar, okçuların ok atma derecelerini 
gösteriyor.  

Dönemin en ünlü şairleri tarafından 
yazılmış, en yetenekli hattatlar tara-
fından işlenmiş ve en büyük taş ustaları 
tarafından yontulmuş olan bu menzil 
taşlarının bir çoğunun Okmeydanı’nda 
çeşitli yerlerde bulunduğunu söyleyen 
Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Avni Önder, menzil taşlarını bir araya 
getirerek, Okçular Tekkesi’nde bir 
açık hava müzesi oluşturacaklarını 
ve sergileyeceklerini belirtti. 

Anıtlar Kurulu ile birlikte yürütülecek 
çalışma çerçevesinde, menzil taşla-
rını koruma altına almak istediklerini 
kaydeden Önder, “ Okmeydanı’nda 
toplam 36 adet menzil taşı var. Bu 
taşların hepsi farklı farklı yerlerde 
bulunuyor. Biz bu menzil taşlarının 
hepsini burada bir araya getireceğiz 
ve bir açık hava müzesi yapacağız. 
Bu taşların hikayesinin ne olduğunu 
da açıklamalarıyla birlikte insanların 
bilgisine sunacağız. Proje, 2017 yılı 
sonuna kadar tamamlanmış olacak” 
dedi. 

Önder, müzenin Osmanlı yaşamında 
yüzyıllar boyunca önemli bir yere 
sahip olan Okçuluğu, gelecek nesil-
lere aktarmak anlamında çok önemli 
bir işlevi olacağını ifade etti. 
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Okçular Vakfı’nda bulunan ok ve yay 
imalat atölyesinde görev yapan Ali 
Ercan Özek,  8 yıldır  geleneksel Osmanlı 
yayı ve oku yaparak bu sporu yaşat-
maya çalışıyor. Çocukluk yıllarında 
okçuluğa merak duymaya başladı-
ğını söyleyen Özek, kendisine tahsis 
edilen atölyede çalışmalarını sürdü-
rüyor.  Geleneksel ok ve yaylar hakkında 

edindiği bilgi ve birikimleri çırağına da 
aktaran Özek, bir yayı yapmanın 2-3  
ay sürdüğünü; ancak kullanılabilir hale 
gelmesinin 2 seneyi bulduğunu belir-
tiyor. Kendi ürettiği ok ve yaylarıyla 
ulusal ve uluslararası yarışmalara da 
katıldığını ifade eden Özek, Osmanlı 
yaylarını gelecek kuşaklara aktara-
bilmek istediğini söylüyor. 
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İSTANBULLULAR   
LALESİYLE BULUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kenti laleler 
ile süsledi. 11. İstanbul Lale Festivali kapsamında, İstanbul’un sokakları, 
parkları, bahçeleri ve meydanları laleler ile renklendi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbulluları 
Lalelerle buluşturdu.  

Bu yıl 11’incisi düzenlenen İstanbul 
Lale Festivalinin açılışını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş,  Emirgan Korusu’nda yaptı. 
1 Nisan Cuma günü başlayan ve  30 
Nisan’da sona eren festival kapsa-
mında; Emirgan Korusu, Kadıköy Göz-
tepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet 
Meydanı çeşitli etkinliklere sahne oldu.
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İstanbul’un 563’ncü fetih yıldönümüne özel 563 bin laleden oluşan dünyanın en büyük canlı lale halısı Sultanahmet Meydanı’nda sergilendi. 

İstanbul’un sokakları, parkları, bahçeleri ve meydanları lale ile renklendi. 
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Festival süresince etkinlik alanlarında yerli müzik grupları, canlı konserlerle İstanbullulara keyifli anlar yaşattı. 

Fotoğraf ve resim sergileri, sempozyum, sportif etkinlikler de 
festival kapsamında yer aldı. 

Ebru sanatçıları yaptıkları canlı performans gösterileriyle sanat-
severlerle buluştu.
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Çağ kapatıp, yeni bir çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 563. Yılı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yenikapı’da gerçekleşen muhteşem törenle 
kutlandı.

‘’YENİDEN DİRİLİŞ 
YENİDEN YÜKSELİŞ’’
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İstanbul’un Fethi’nin 563. Yıldö-
nümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş, yerli ve yabancı 
davetliler ile yüzbinlerce İstanbullu’nun 
katılımıyla, ‘yeniden diriliş yeniden 
yükseliş’ ruhuyla Yenikapı’da kutlandı.

Yenikapı sahilini dolduran yüzbinlerce 
İstanbulluya hitap eden Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’İstan-
bul’u görmeden, İstanbul’u yaşamadan 
geçen ömür eksiktir. İstanbul, bizim 
için sevgili Peygamberimizin övgü-
süne, müjdesine mazhar olmasıyla 
ayrıca önemlidir. Çağ kapatıp çağ 
açan, tarihin gördüğü en muhteşem 
zaferlerinden biri olan İstanbul’un 
Fethi’nin 563. Yıl dönümü mübarek 
olsun, kutlu olsun’’ dedi.

Yenikapı Sahili’ndeki dev miting ala-
nında düzenlenen etkinlikler kapsa-
mında, dünyanın en büyük 3D Mapping 
sahnesi kuruldu. 563 kişilik Mehteran 
Birliği Konseri, Türk Hava Kuvvetleri 
Türk Yıldızları Gösterisi ve Özel Fetih 
Kutlaması İstanbullularla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığına bağlı personelde, 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
İstanbullu’lara hizmet vermek için 
Yenikapı’daydı. Miting alanı ve çevre-
sinde seyyar satışlara izin vermeyen 
İBB Zabıta Teşkilatı Birimleri, trafik 
akışının kontrolünün yanı sıra, kut-
lamalara deniz yoluyla gelen vatan-
daşlarla da yakından ilgilendi.
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FENERBAHÇE 
VE MİLLİ TAKIMIN 
EFSANE 
FUTBOLCUSU
‘’İMPARATOR’’
 OĞUZ ÇETİN

Şampiyonluk Fenerbahçe ve Beşiktaş 
arasında geçti. Hak eden mi 
şampiyon oldu?

Futbol öyle bir oyun ki her zaman hak 
eden taraf şampiyon olamıyor. Fakat 
Beşiktaş bu sezon başta teknik direk-
törü Şenol Güneş, Başkanı, taraftarı 
ve oluşturulan kadrosuyla, sezonun 
ilk maçından son maçına kadar keyif 
veren futboluyla şampiyonluğu hak 
etmiştir. Bana göre Beşiktaş’ın lideri, 
bir numarası Şenol hocadır. Çok zorlu 
yollardan buralara geldi. Öyle bir camia 
yakaladı ki değerini bildi.

Hocam, futbolculuk ve teknik direk-
törlük kariyerinizden sonra TRT’de 
yorumcu olarak devam ettiniz. Bu 
bir aramıydı? 

Üst düzey futbolculuk hayatımızdan 
sonra teknik adamlığa geçiş yaptım, 
çok ciddi eğitim ve tecrübeler ile belli 
noktalara geldim.  Ancak teknik direk-
törlükteki hedeflerimi, kendi içimdeki 
hırslarımı yenmiş değilim. Bu konuda 
hala kendimle barışık değilim. Yapa-
bileceğim çok şeylerin olduğunu bili-
yorum. Uygun zemin uygun ortam 
olduğu zaman bu konuda çok daha 
etkin olma hayallerim var ve bunu 
içimde yaşıyorum. Ancak TRT gibi 
bir basın kuruluşunda yorumcu olarak 
bulunmak, teknik direktörlük görevi 
alana kadar benim için önemli.

Fenerbahçe’nin unutulmaz efsane fut-
bolcularından olan, tribünlerin ‘’İMPA-
RATOR’’ diye çağırdığı 53 yaşındaki 
Oğuz Çetin, ilginç futbol kariyerini ve 
bundan sonraki hedeflerini anlattı.
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Saha içinde farklı bir duruşunuz vardı. 
Gol sevinci bile yapmazdınız

Fenerbahçe’ye geldiğimde taraftar 
sahada duruşumuzu oyunumuzu 
görünce İmparator demeye başladı. 
İlk Şampiyon olduğumuz maç sonrası 
diğer maçlarda yaptığım gibi soyunma 
odasına gittim. Allahım şükürler olsun 
bu işi hallettik dedim, dinleniyorum. 
Yahu kardeşim millet sahada, taraf-
tarlar futbolcular omuzlarda. Onları 
yadırgama amaçlı söylemiyorum, 
olması gereken bu zaten ama benim 
krakterim böyle. Yapı meselesi. İnanın 
bunu kasıtlı yapmıyorum.

Attığınız o gol paslarının sırrı bir 
nevi mühendislik harikası diyebi-
liriz hocam.

Almanya’da alt yapıyı alınca, üniversite 
yıllarında mühendislik de okuyunca 
düşünce tarzım her zaman analatik 
çalışmaya başladı. Saha içinde her şey 
otomatik olarak bu yönde işliyor. Pas 
atacağım zaman derinliği görmek, 
mesafeyi algılayabilmek, topun şid-
detini ayarlayabilmek, pas attığım 
oyuncunun zamanlamasını ayarlamak, 
ofsayta düşürmemek bunları bir bütün 
olarak düşünürdüm. 

Unutamadığınız gol pası hangisiydi?

Avrupa kupalarında Sigma Olo-
mouc’dan 7 tane yemişiz üç gün 
sonra Ali Sami Yen’de Galatasaray 
ile karşılaşıyoruz. Bir pozisyonda top 
ayağımda Aykut’un hareketini bek-
liyorum. Saliselik bu anlattıklarım. 
Topu öyle bir vurdum ki top Aykut’un 
önüne sekmeden düştü. Başkası olsa 
topu tutacak kontrol edecek. Aykut 
yarım vole ile bir çaktı gol. Kendisi 
müthiş bir golcüydü. Böyle yetenek-
lerle oynadığın zaman güzel.

Tanju’ya pas atmadığınız doğru mu?
İstatistiklere baktığınız zaman Aykut’a 
toplam 18 gol pası vermişim, Tanju’ya 
ise daha kısa sürede 22 asist. Hepside 
al at paslar. Tanju ile nerede görüşsek 
konuşuruz hal hatır sorarız.
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Alış veriş işlerinden anlarmısınız?
Sadece eve yapılan gıda işlerinde 
varım. Giyim gibi şeylerden anlamam. 
Eşim ve kızımla gideriz ben otururum 
3 saat beklerim hiç önemli değil onlar 
alırlar.

Zabıta Teşkilatı hakkında düşünce-
leriniz nelerdir?

Zabıta’nın 1900’lü yıllardan önce kurul-
duğunu biliyorum. Şöyle ki, benim 
eşimin kız kardeşi Sakarya Beledi-
yesi’nden emekli zabıta memuru. 
Sürekli görüşürdük. Çok önemli bir 
görev olduğununun bilincindeyim. 
Hayatın her alanında bizlere yardımcı 
oluyorlar. Bu çabalarından dolayı tüm 
zabıta ailesine çok teşekkür ediyorum.

Futbol dışında Oğuz Çetin’in hayatı 
nasıl geçiyor, neler yapıyor?

Hayatımın çoğu evde geçer. Futbol yıl-
larımda Mimarlık ve inşaat müdendis-
liği okumuştum. Sakarya’da bir arka-
daşımla bu mesleğimi sürdürüyorum. 
Ayrıca bir kız bir erkek çocuğum var. 
Onların üniversite dönemi yoğun 
geçiyor. İstanbul’u gezersem sahille-
rine giderim. Metroyu kullanıyorum. 
Hiç gocunmam yani. Gerektiğinde 
Metroya da binerim. Her yere zaten 
eşimle giderim. Trafikten uzak dur-
maya çalışırız. Özellikle 3. Köprünün 
yapılmasından çok mutluyuz. Tırların, 
kamyonların yoğun trafiğini alacak 
olması sevindirici. Ayrıca 3. Havali-
manının yapılıyor olmasıda çok güzel 
ve önemli bir proje. 

Fenerbahçe’de, ‘’Sakarya Çetesi 
Lideri’’ oluşunuz çok konuşuldu

Yeniden Fenerbahçe Teknik Direk-
törlüğü desek?

1988 Yılında Sakaryaspor’dan Fener-
bahçe’ye 25 yaşında taransfer oldum. 
Benle beraber Aykut, Turan ve Ser-
dar’da vardı. Takımda da Sakarya 
kökenli oyuncular da mevcuttu. 
Hepimiz de A Milli Takım kadrosun-
dayız. Yaşantı olarakta örnek göste-
rebilecek insanlarız. Öbür taraftanda 
‘’Sakarya Çetesi’’ dendi. Tanju’nun 
Galatasaray’dan bize gelmesiyle bir-
likte bunlar söylenmeye başlandı.

Neden olmasın. Bilgiyse bilgi. Futbol 
görüşüyse görüş. Önemli olan uygun 
ortam. Uygun zemin. Ama bunun 
içinde mücadele etmek lazım.
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» Teslim tarihinden itibaren 
altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, 

teslim tarihinde,var olduğu kabul edilir.

20 
İŞ GÜNÜ

» Tamir Süresi

30 GÜN

» Mesafeli Satışlarda
 Mal veya Hizmet Teslimi

1 YIL

» İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan 
sorumluluğu bir yıl İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

»Mesafeli sözleşmeler
» Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği 

şekilde bilgilendirilmemem halinde Cayma Hakkı

3 YIL

» İkinci el konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mal satışlarında sorumluluk

7 GÜN

» Taksitle satış sözleşmeleri
» Cayma hakkı

14 GÜN

» Tüketici kredisi sözleşmeleri 
» Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
 » İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

» Mesafeli sözleşmeler
» Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

» Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
» Cayma hakkı

» Ayıplı malda Zaman aşımı
Konut veya tatil amaçlı taşınmaz 

mallarda ayıp sorumluluğu

5 YIL

» Gizli Ayıplarda Ayıplı malda Zaman aşımı

2 YIL6 AY

TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI HAKKINDA 
KANUNDA ÖNEMLİ SÜRELER
Değerli okurlarımız, 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketicilerin satı almış olduğu 
mal veya hizmetlere ilişkin Sözleşmelerden Dönme,  Cayma Hakkı, Azami Tamir Süresi ve 
Ayıplı Malda Zaman Aşımı gibi konularla ilgili önemli bilgileri aşağıdaki  Zaman Tüneli gra-
fiğimizde bulabilirsiniz. 

Unutmayalım ki; aramadığımız her hak, cebimizden giden maddi kayıptır!
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» Teslim tarihinden itibaren 
altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, 

teslim tarihinde,var olduğu kabul edilir.

20 
İŞ GÜNÜ

» Tamir Süresi

30 GÜN

» Mesafeli Satışlarda
 Mal veya Hizmet Teslimi

1 YIL

» İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan 
sorumluluğu bir yıl İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

»Mesafeli sözleşmeler
» Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği 

şekilde bilgilendirilmemem halinde Cayma Hakkı

3 YIL

» İkinci el konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mal satışlarında sorumluluk

7 GÜN

» Taksitle satış sözleşmeleri
» Cayma hakkı

14 GÜN

» Tüketici kredisi sözleşmeleri 
» Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
 » İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

» Mesafeli sözleşmeler
» Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

» Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
» Cayma hakkı

» Ayıplı malda Zaman aşımı
Konut veya tatil amaçlı taşınmaz 

mallarda ayıp sorumluluğu

5 YIL

» Gizli Ayıplarda Ayıplı malda Zaman aşımı

2 YIL6 AY

Tüketici hakları konusundaki tüm talep,  öneri ve şikayetlerinizi 
ALO 153’e, beyazmasa@ibb.gov.tr  e-posta adresine  veya https://

crmweb.ibb.gov.tr/ web sayfasından ulaştırabilirsiniz. 
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SICAKTA
ÇALIŞMA

UNUTMAYIN!
SICAK ÇARPMASINDA ERKEN ÖNLEM ALINMAZSA
%80’ LERE KADAR VARAN ÖLÜM OLAYLARI GÖRÜLEBILIR.

Sıcak havalarda yapılan çalışmalarda alışılagelen değerlerin 
üzerindeki sıcaklıkların yarattığı en ciddi risk sıcaklık ve güneş 
çarpmasıdır.
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İLK YAPILMASI GEREKENLER:
> Hasta sıcak ortamdan serin ortama taşınmalı.

> Elbiseler çıkartılarak nemli bez ve su ile serinle-
tilmeli.

> Beze sarılı buz ile kompleks uygulanmalı Ateş 
sürekli ölçülerek 37-38 olması sağlanmalı.

>Hastanın durumu 30 dk içinde değişmese en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ:
Erken dönemde yoğun terleme, halsizlik, ağız 
kuruluğu ve susama, kas krampları, baş ağrısı, baş 
dönmesi, bulantı , kusma, soğuk ve terli bir cilt ile 
beraber idrar koyulaşması olur. Daha ileri aşama-
larda ateş, anormal davranışlar, bilinç bulanması, 
kuru-sıcak ve kırmız ı cilt, hızlı ve yüzeysel solunum 
ve en sonunda bilincin tamamen kaybı gelişir.

SICAK ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN:
> Çalışma ortamı klimatize edilmeli ve klimatize 
olmayan bölgelerde hava akımı sağlanmalıdır.

>Çalışılan bölgeye direkt güneş ışınlarının gelmesi 
engellenmelidir.

>Çalışma  kıyafetleri  rahat  ince  ve  ısı tutmayan 
nitelikte olmalı, sentetik kıyafetler giyilmemelidir.

>Günlük sıvı tüketimi art ırılmalı, kişiler susama hissi 
olmadan su içmeye teşvik edilmelidir.

>Yaşlı çalışanlar ve hamileler izlenmeli ve gerekirse 
çalışma tempoları düşürülmelidir.

>Hipertansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, vb 
metabolik hastalığı olanlar, astımlılar ve diğer kronik 
hastaların tedavileri gözden geçirilmeli ve doktorla-
rıyla bağlantı kurmaları, kullandıkları ilaçları gözden 
geçirmeleri istenmelidir.

>Yemek verilen iş yerlerinde hafif, sindirimi kolay, 
mevsime uygun menüler hazırlanmalıdır.

>Ulaşım hizmeti veren iş yerleri klimalı araçlar 
kullanmalı ve ulaşım saatlerini trafik yoğunluğuna 
göre ayarlamalıdır.

>Dış ortamlarda çalışan personelin daha serin 
saatlerde çalışması sağlanmal ı, ağır işler mümkün 
olduğunca daha az sıcak günlere kaydırılmalıdır.”

Ofis çalışanları da bu olumsuz hava şartlarında 
sağlıklarına dikkat etmeli.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Rahatınız ve Huzurunuz İçin Çalışıyoruz...


