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TÜRKİYE’NİN İLK 
SÜRÜCÜSÜZ 
METROSU 
HAYIRLI OLSUN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Türki-
ye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümra-
niye-Sancaktepe Hattı’nın Ümraniye’ye kadar olan 
kısmı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete 
açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türkiye’nin 
ilk sürücüsüz çalışan metrosu olan Üsküdar-Ümrani-
ye-Sancaktepe Hattı’nın Ümraniye’ye kadar olan kısmı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Üsküdar Meydanı’n-
da gerçekleşen açılış törenine vatandaşlar da yoğun ilgi 
gösterdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Anadolu Yakasındaki ikinci metro hattını hizmete aldıkla-
rını, hattın Ümraniye’den Çekmökey ve Sancaktepe’ye 
uzanan ikinci kısmının da en kısa sürece açılacağını söyledi. 
Üsküdar-Ümraniye Sancaktepe Metrosu’nun Türkiye’nin ilk 
sürücüsüz metrosu olması nedeniyle çok önemli olduğunu 
vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu;

“Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezi tarafın-
dan yönetilecek. Günde 700 bin yolcuya hizmet verecek 
metroya, inşallah Üsküdar’dan metroya binen bir kardeşim 
17 dakikada Yamanevler İstasyonu’na ulaşacak. Hattın 
Sancaktepe’ye kadar olan bölümü hizmete girdiğinde 
de bu yolculuk 27 dakika sürecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da İstanbulluları yeni bir hizmetle 
buluşturduklarını belirterek, 10,5 kilometrelik 9 istasyonlu 
Üsküdar-Ümraniye Metrosu’nun kendi kendine gideceği-
ni hatırlatarak, hattın toplam maliyetinin 3,5 milyar TL’yi 
bulduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
İSTANBUL’U AŞKLA SEVİYORUZ

BAŞBAKAN YILDIRIM: 
“İSTANBUL EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da İstanbul 
için tarihi bir gün olduğunu belirterek, “İstanbul’umuzun ulaşım sorununa merhem 
olacak yeni bir metro hattını daha hizmete alıyoruz. Üsküdar-Ümraniye metro 
hattını, her zaman yanımızda olan, varlığı ve vizyonuyla bizleri motive eden Sayın 
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete almaktan mutluyuz, gururluyuz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığından itibaren 
İstanbul’a silinmez izler bıraktığını vurgulayan Mevlüt Uysal, İstanbul’un ilk 
metroya Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde kavuştuğunu hatırlattı. 
Son 20 yılda İstanbul’a tarih sayfasına altın harflerle yazılacak büyük yatırımlar 
yapıldığına dikkat çeken Uysal, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve 3. Havalimanı bağlantı yolları İstanbul’un değerine değer kattığı-
nı söyledi.

BAŞKAN UYSAL: 
İSTANBUL’DA METRO UZUNLUĞU 160 KM’YE ÇIKTI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlı-
ğı ekipleri erken saatlerden itibaren görev yerlerini aldı. 
Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı 
için hijyensiz bir şekilde yiyecek, içecek satmak için alana 
girmeye çalışan kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan 
kişileri engelledi. Yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlara 
eşlik ederek rahat bir şekilde alanda yer almalarını sağladı. 
Açılış boyunca alan girişindeki trafiğin düzenini sağlayan 
zabıta ekipleri, program bitiminde yoğunluk nedeniyle 
kargaşa yaşanmasını engelledi.

İSTANBUL 
ZABITASI METRO 
AÇILIŞINDA 
VATANDAŞLARIN 
RAHATINI VE 
HUZURUNU 
SAĞLADI
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BAŞKANIMIZ 
MEVLÜT UYSAL
YENİ YILA 
ZABITA 
EKİPLERİ İLE 
BİRLİKTE GİRDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, İstanbulluların huzur ve güven içerisinde 
yeni yıla girmeleri için görev başında olan zabıta 
ekiplerini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlı-
ğı’nın Edirnekapı’daki yerleşkesini Vali Şahin ile birlikte 
ziyaret eden Başkan Mevlüt Uysal, gece gündüz demeden 
görev başında olan mesai arkadaşlarına özverili çalışma-
larından dolayı teşekkür etti.

Başkan Uysal, “Bizler kendi huzurumuzdan önce İstanbul-
luların huzurunu düşünüyoruz” diyen Başkan Uysal şöyle 
devam etti: “Vatandaşlarımız aileleriyle ve arkadaşlarıy-
la birlikte yeni yıla girerken sizler görevinizin başında 
vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ailelerinizden ve 
arkadaşlarınızdan ayrı kalarak gecenin bu saatinde görev 
yapıyorsunuz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar İstanbul 
genelinde bize ulaşan herhangi ciddi bir olay yaşanmadı. 
Sabaha kadar görevinizin başındasınız. Hepinize kolaylık-
lar diliyorum.” dedi.
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İSTANBUL ZABITASI
MOBİL UYGULAMASINI 
ETKİN KULLANANLAR 

ÖDÜLLENDİRİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kurum içi 
iletişimin daha sağlıklı ve nitelikli bir hale dönüştürülmesi, persone-
lin fikirleriyle kurum çalışmalarına, imajına ve inovatif gelişimine 
katkı sağlaması adına İstanbul Zabıtası mobil uygulamasını tasarladı.

Bu uygulama sayesinde sahada gerçekleştirilen hizmetler ve bu 
hizmetleri gerçekleştirme esnasında karşılaşılan ilginç haber ve 
olayların kayıt altına alınarak ulusal medya, sosyal medya ve dijital 
mecralarda değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Mobil uygulamayı etkin kullanan, nitelikli haber ve fikir ekleyen persone-
le plaketleri, Daire Başkanı V. İbrahim Köse tarafından takdim edildi. 
Bununla beraber personel, İBB Sosyal Tesisleri’nde ailesi ile birlikte 
yemek yemeye hak kazandı.
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ŞEHİT ÖĞRETMEN  
NECMETTİN YILMAZ’IN 
KABRİNİ ZİYARET ETTİK
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 23 Kasım Perşembe günü Gü-
müşhane’de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesini, İstanbul’da da Şe-
hit Öğretmenler Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu’nu zi-
yaret ettik.
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İBB Zabıta Daire Başkanlığı yöneticileri ve persone-
linin katıldığı ziyaretler 2 farklı ilde gerçekleşti. 
Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken 
Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü 
mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılan şehit 
öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesi Gümüşhane’nin 
Torul ilçesindeki evinde ziyaret edildi.
 
Yoğun kar yağışı ve zincirsiz araçların yollarda 
kalması nedeniyle Zigana dağlarında yaklaşık 2 saat 
mahsur kalan zabıta ekipleri tüm bu olumsuzlukla-
ra rağmen pes etmedi ve şehit ailesine verdikleri 
sözü yerine getirmek için kar lastikli araçlarına bir 
de zincir takarak yeniden yollara düştü ve ailenin 
evine ulaştı. Ziyaret sırasında şehit ailesine Türk 
Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim edildi. Akabinde 
kabir ziyareti yapıldı ve şehit Necmettin Yılmaz’ın 
ruhuna Fatiha okunarak dua edildi.

ZORLU YOLCULUĞUN ARDINDAN 
HEDEFİMİZE ULAŞTIK

İstanbul’un Eyüp ilçesinde Şehit Öğretmenler 
Ortaokulu, Ümraniye’de de Şehit Öğretmen 
Yasemin Tekin İlkokulu’nda öğretmenler 
ziyaret edilerek öğretmenler günü kutlandı. 
Hoş sohbetlerin ardından okulda görev yapan 
öğretmenlere ve öğrencilere karanfil dağıtıldı. 
Yasemin Tekin 1993 yılında kendisi gibi öğretmen 
olan eşi Bayram TEKİN ve tek çocuğu olan kızı 
Betül ile birlikte şehit edilmişti.

OKULLARI 
ZİYARET 
ETTİK
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İLK DERS ZİLİNDE OKULLARDAYDIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 2017-2018 eğitim 
ve öğretim  yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

İlk ders zili, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için çaldı. Zabıta ekipleri İstanbul’daki özellikle cadde üzerinde 
bulunan okul önlerinde trafik akışını sağlayarak öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına ulaşmasını sağladı. 

Özellikle okul servislerini de denetleyen zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden ve eksik belge bulunduran kişiler 
hakkında tespit tutanağı düzenledi.Ayrıca okul kantinlerinde fiyat etiketi kontrolleri yapan ekipler, kantin ve yiyecekle-
ri hijyen açısından denetleyerek öğrencilerin sağlıklı koşullarda tüketim yapmalarını sağladı. İstanbul Zabıtası okullardaki 
denetimlerine eğitim ve öğretim süresi boyunca devam etmektedir. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize 2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında başarılar dileriz.
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İŞ YERİ RUHSAT  
MEVZUATI VE SORUNLARI 
İSTANBUL’DA TARTIŞILDI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı ve İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) iş birliği ile 27-28 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da 
Gorrion Otel’de düzenlenen “İşyeri Ruhsat Mevzuatı ve 
Sorunları Çalıştayı”na Türkiye çapındaki büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin ilgili çevre, zabıta ve ruhsat birimi yetkili-
leri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Eski Vali Zekeriya Şarbak’ın 
başkanlığında “Yürürlükteki Mevzuatlar” başlığı altında açılan 
oturumda, işyeri mevzuatı ve buna yönelik sorunların ilgili 
kurumların iş birliği yapmasının öneminden bahsedilerek, 
çalıştaydan çıkacak sonuçların titiz bir şekilde raporlana-
cağı vurgulandı.
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İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Uluç Hacıhasanoğlu işyeri çalışma ruhsatında karşılaştıkları engelleri 
dile getirdi. İskansız binalar, yüksek harçlar ve adres ile nevi değişikliği sırasında tüm ruhsat işlemlerinin en baştan tekrarlan-
ması gerektiğini belirtti. 
 
Programın öğleden sonraki oturumuna başkanlık eden Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan ise, 
bu çalıştayda olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek uygulamacılar gözünden sorunların tartışılmasının önemine değindi.  
Çalıştayın son gününde ise, Ruhsatlandırma Aşamasında Paydaşlar ile tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı 
oturumlar gerçekleşti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karaburdak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Müdür Yardımcısı Sadettin Özyazıcı da sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın sona ermesi ile birlikte tüm katılımcılar, Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 

SEKTÖRLERİN RUHSATLANDIRMA 
AŞAMASINDA KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR İŞ YERİ 

RUHSATLANDIRMALARINDAKİ 

MEVZUAT ENGELLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim 
Müdürü M. Kemal Karabayır, mevzuattan kaynakla-
nan engellerden bahsederken, yatırımcıların 
yapacağı iş ile ilgili tüm maddi yatırımları gerçekleş-
tirdikten sonra karşılarına çıkan ruhsat engelinin 
girişimcilerin yeni yatırımlardan kaçınmasına yol 
açtığını ve bu durumun da belediyeleri üzdüğünün 
altını çizdi. “Yatırımcının şevkini artıracak, yeni 
yatırımlara ilham verecek çalışmalar yapmalıyız” 
ifadelerini kullandı.
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TÜKETİCİ BİLİNCİNİ 
KAZANDIRMAYA 
DEVAM EDİYORUZ  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı 
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Ekipleri, AVM’lerde ve okullarda 
tüketici hakları konusunda bilinç kazandırmaya devam ediyor. Zabıta 
ekipleri okullardaki seminerlerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanun’la ilgili bilgiler verilerek; fiyat etiketi, kredi kartları, 
kapıdan satışlar, taksitle satış sözleşmeleri ve banka hizmetleri 
konularına değinmektedirler.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerlerde, öğrenciler de yaşadık-
ları olaylardan örnekler vererek, tüketici haklarıyla ilgili konuları 
tartışmaktadırlar. Seminerlerde öğrencilerin sorularını yanıtlayan 
ekipler, tüketici haklarıyla ilgili yasal çözüm mercilerini de öğrencile-
re aktarmaktadır. Tüketici haklarının korunması konusunda tüketicile-
ri bilinçlendirmek ve halkla iletişimi güçlü tutmak adına başta AVM’ler-
de yapılan stant çalışmalarında ve okullarda Bilinçli Tüketici Rehberleri 
dağıtılmaktadır.
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NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK 

Millî gururumuz, olimpiyat ve dünya şampiyonu 
Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını 

yitirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Tören Mangası eşliğinde cenaze töreni düzenlendi.
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NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN AİLESİNE 
TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUK

İBB Zabıta Daire Başkanlığı yöneticileri ve personelin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Naim 
Süleymanoğlu’nun annesine ve abisine taziye evinde başsağlığı dileyerek milli acımızı paylaştık. İBB 
Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Lazoğlu bir plaket içerisinde Kuran-ı Kerim ve Süleyma-
noğlu’nun cenazesindeki tabuta sarılı olan bayrağı annesine takdim etti. 

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten merhumun abisi Muharrem Süleymanoğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Zabıta Daire Başkanlığı’na gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 
etti. 

Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 
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AHİLİK 
KÜLTÜRÜNÜ 
YAŞATMAK İÇİN 
KAPALI ÇARŞIDAYDIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı olarak Ahilik Haftası münasebetiyle 
Beyazıt Kapalıçarşı’daki esnafları ziyaret ettik.

Ahilik geleneğinin hatırlanması ve yaşatılması amacı ile 
düzenlenen etkinlikte, Kapalıçarşı’daki esnaflar tek tek 
ziyaret edildi ve kendilerine, içerisinde ahilik yemini ve 
nasihatlerinin bulunduğu bir ferman ile karanfil takdim 
edildi.
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Esnaf ziyaretlerinin akabinde Kapalı Çarşı içerisin-
de “Şark Kahvesi” adı verilen meydanda İBB 
Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür 
Yardımcısı Sadettin Özyazıcı esnaflara hitaben; 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı olarak, Anadolu’da yüzyıllar öncesin-
den günümüze ışık tutan Ahilik geleneğini, 
saygı, sevgi, dürüstlük, cömertlik ve dayanış-
ma değerlerini esas alarak yaşatmaya çalışan 
değerli esnaflarımızın yanında olduğumu-
zu göstermek adına buradayız. 13. Yüzyılda 
Anadolu’da temelleri atılan Ahilik, ekonomik 
ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi 
ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik 
gibi toplumsal değerleri esas almıştır. Esnaf ve 
sanatkârları yüksek ahlaki değerler etrafında 
birleştiren Ahilik teşkilatı, insanımızın dürüstlü-
ğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik 
anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimi-
zin birliği ve sosyo-ekonomik düzeninin güç 
kaynağı olmuştur. 

Din, dil, ırk farkı gözetmeden herkesi eşit gören, 
saygı, dürüstlük ve adaleti esas alan bir anlayış 
ile dayanışma ruhunu ekonomiye yansıtan 
Ahilik kültürü, günümüz esnaf ve sanatkâr 
birlikleri için de bir sosyal miras ve altın bir 
rehber niteliğindedir. Ahiliğin kurucusu Ahi 
Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya 
ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde 
de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermekte-
dir. Bu düşünceler eşliğinde İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak, 
bugün burada sizlerle beraber kutlamanın 
mutluluğunu yaşadığımız Ahilik Haftasının, 
ülkemizin kalkınmasına, milletimizin birlik ve 
beraberliğine katkı sunmasını temenni ediyor, 
tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı işler, bol 
kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kapalı Çarşının duayen yedi esnafını 
özel olarak ziyaret edip kendilerine plaket takdim 
eden Özyazıcı ve zabıta ekipleri programı 
sonlandırdılar. 

MÜDÜR YARDIMCISI 
SADETTİN  ÖZYAZICI 
ESNAFLARA HİTAP ETTİ
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Balık avlanma sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlamasıyla birlikte, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Zabıta Amirliği Su Ürünleri Birimi ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali’nde 
denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali’nde, gece başlayıp sabahın 
erken saatlerine kadar süren denetimlerde, balık satış yerlerinde balık boy 
yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ekipler 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanunu’na aykırı olarak avlanan balıkçılara yasal işlem uyguluyor.

Gürpınar Su Ürünleri Balık Hali’nde ayrıca araçların giriş ve çıkışlarında 
nakil belgesi, irsaliye ve fatura gibi evrakları da kontrol eden zabıta ekipleri, 
belediye emir ve yasaklarına uymayanları uyarıyor ve idari işlem uyguluyor.

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ’NDE 
DENETİMLER SÜRÜYOR
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HAFRİYAT ARAÇLARINI DENETLİYORUZ

ÇEVREYİ KORUYORUZ
Sizlerin can güvenliği için hafriyat araçlarının üzerinin branda ile kapatılmasını sağlıyoruz. Can güvenliğiniz 

için tekerleklerin ve yolların temizliğini, ruhsat işlemleri gibi hususları denetliyoruz.

HAFRİYAT TOPRAĞI VE 
İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARINI 

DENETLİYORUZ
Sizlerin ulaşımını engellememesi, kent estetiğinin korunması, 

ormanlarımızın ve yaşam alanlarımızın bozulmaması için çalışıyo-
ruz. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının belirlenen yerler 

dışında dökülmesini ve dağıtılmasını engelleyerek çevreyi ve doğayı 
koruyoruz.

34 35İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE



KANIMIZLA CANIMIZLA 
MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ  
İBB Zabıta Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek verdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, ülkemizdeki kan talebini karşılamaya destek olmak ve vatandaşlara kan 
bağışı bilincini kazandırmak amacıyla, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. 

“Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganıyla Edirnekapı Kompleksi’ni ziyaret eden Kızılay’ın Mobil Kan Bağışı Toplama Aracına 
çok sayıda zabıta personeli ve yöneticileri kan bağışında bulundu.
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YOLDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN
İMDADINA YETİŞTİK 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İstanbul’u olumsuz yönde etkileyen son yılların en 
kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle yolda kalan araçları çekerek vatandaşların mağduriyetini giderdi ve trafik yoğunluğu-
nun oluşmasını engelledi. Özellikle köprü altları gibi çukur yerlerde oluşan su baskınlarında ekipler suya girerek özverili bir 
çalışma ile araçları ve vatandaşları kurtardı.

Büyükşehir Zabıta Ekipleri 13 çekici aracıyla Boğaz Köprüsü, Haliç, Şirinevler, Küçükçekmece, Mahmutbey Gişeler, Maslak, 
Aksaray, Cevizlibağ, Saraçhane, Kasımpaşa ve Eminönü başta olmak üzere birçok noktada yolda kalan araçlara çekici hizmeti 
verdi. Ekiplerimiz, minibüsler dahil toplu taşıma araçlarına da hizmet verdi.

İstanbul 
Büyükşehir 
Zabıta Ekipleri 
vatandaşların 
mağdur olmamaları 
için canla, başla 
çalıştılar.
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DÜNYA ŞAMPİYONU BİR ZABITA
Sultangazi Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan aynı zamanda profesyonel
olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenen ve 2017 yılında dünya şampiyonu olarak 
ülkemizi ve zabıta teşkilatımızı en iyi şekilde temsil eden Mehmet Çenteli ile bir 
röportaj gerçekleştirdik.

“
AZİM VE SEBAT İLE
YAPILAMAYACAK 

HİÇBİR ŞEY YOKTUR

”

40 41İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE



HEM ZABITA MEMURU HEM DE VÜCUT 
GELİŞTİRME SPORCUSU OLMAK ZOR MU?

BUGÜNLERE KADAR GELMENİZDEKİ 
EN BÜYÜK ETKEN NEDİR?

SPORCU KİŞİLİĞİNİZİN, VATANDAŞLARLA
İLETİŞİMİNİZDE BİR KATKISI OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? NASIL TEPKİLER 
ALIYORSUNUZ?

Tabii ki zor. Her işte olduğu gibi iki işi aynı anda yürütmek 
zordur. Her zaman fedakârlık yapmak gerekiyor. Bir 
yerlerden kısmak gerekiyor. İş hayatında mesaim bittikten 
sonra eve gidiyorum. Biraz dinlendikten sonra spor salonuna 
geçiyorum. 3-4 saat antrenman yaptıktan sonra tekrar 
evime dönüyorum. Bu işin bir hafta sonu veya bayram 
tatili yok. Her gün bu antrenmanı yapmak zorundayım. 
Başarının sırrı da burada yatıyor.

İlk önce azmim ve sebat göstermem bu spora başlama-
ma sebep oldu. Daha sonra gittiğim spor salonunun 
sahibi Avni hocam da spora başlamama vesile oldu. İlk 
gittiğimde kendisine anatomimin müsait olup olmadığını 
sormuştum o da bana omuz çatımın çok iyi ve bu spora 
müsait olduğumu, sadece biraz sabırla güzel başarılar 
kazanabileceğimi söylemişti ki öyle de oldu. Başarımı 
azmime ve Avni hocama borçluyum.

Tabii ki düşünüyorum. Görevim esnasında vatandaşların 
olumlu tepkilerini görebiliyorum. Böyle zabıta görmedik, 
keşke bütün zabıtalar böyle olsa deyip fotoğraf çektirmek 
isteyenler oluyor. Sosyal medyadan takip etmek isteyen 
insanlar oluyor. Spora başlamak isteyen kişiler sosyal 
medya üzerinden sorular soruyor onlara yardımcı olmaya 
çalışıyorum. İnsanlar daha cana yakın davranıyor ve ilgi 
duyuyorlar. Fiziğimin görevim esnasında işimi kolaylaş-
tırdığı zamanlar da oluyor. 

Bir keresinde diğer ekip arkadaşlarım köpek şikâyetin-
den dolayı mahallede bir eve gitmişlerdi. Giden arkadaş-
lar da kilo ve boy olarak standart bir zabıta memuruy-
du. Çocuğun beslediği köpek pitbull cinsiydi ve köpeği 
bizim arkadaşlara vermek istememişlerdi. Telsiz vasıtasıy-
la bizden destek istediklerini duyduk ve hemen yanları-
na gittik. Sıcak bir yaz günü olması sebebiyle üzerimde 
bir t-shirt vardı. Ben motosikleti yanaştırdım ve indim. 
Çocuktan köpeği istedim ve çocuk beni kısa bir süre 
süzdükten sonra hiçbir şey demeden köpeği vermişti.

MEHMET ÇENTELİ KİMDİR?

12 Eylül 1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı 
Karaköse köyünde dünyaya geldim. Ailenin en büyük 
çocuğuyum. 2003 ile 2010 yılları arasında uzman 
çavuşluk yaptım. Daha sonra kendi isteğimle istifa 
edip zabıta memurluğu görevine başladım.

VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNA NE ZAMAN
BAŞLADINIZ VE BU SPORA BAŞLAMANIZA 
NASIL KARAR VERDİNİZ? 

SPOR HAYATINIZ BOYUNCA YAŞADIĞINIZ 
ZORLUKLAR VE SOSYAL HAYATA YANSIYAN 
SIKINTILAR NELERDİR?

DERECEYE GİRDİĞİNİZ MÜSABAKALAR 
HANGİLERİDİR? BİR SONRAKİ 
HEDEFİNİZ NEDİR?

GÜNLÜK YAŞANTINIZDA SPOR YAPMAYAN BİR 
İNSAN İLE ARANIZDAKİ FARKLAR NELERDİR?   

Vücut geliştirme sporuna 2011 yılında zabıta memuru iken 
başladım. Bu spora ilk başlama amacım şuydu; o dönemler 
çok zayıftım ve kilo almak istiyordum. Çok zayıf olduğum-
dan dolayı herhangi bir arkadaş ortamına girmekte zorlanı-
yordum. Biraz alay konusu oluyordum ve çevre edinmekte 
zorlanıyordum. Bu benim sosyal hayatımı ve özel hayatımı 
etkiliyordu. Daha sonra İstanbul Sultangazi’de bir spor 
salonuna kaydolup düzenli beslenerek antrenmanlara 
başladım. Aldığım güzel tepkiler sonucunda da yarışmala-
ra girmeye karar verdim. İlk yarışmaya 2013 yılında katıldım 
ve Türkiye ikincisi oldum. 

En büyük sıkıntım beslenmedir. Yeri geldiğinde sürekli aynı 
yemekleri yediğimden dolayı belli bir süre sonra bıkabili-
yorum. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Bununla beraber bazı 
kişilerin bize yanlış yaklaşımları ve hor görmeleri gibi sıkıntı-
lar yaşamaktayız. Diğer önemli bir sıkıntı ise bu spora yeterli 
ilginin olmamasıdır. Türkiye’ye en çok madalya ve kupa 
kazandıran branş vücut geliştirme branşı olmasına rağmen 
yanlış anlaşılmalardan dolayı, bu spora farklı bakıldığından 
dolayı çok önemsenmiyoruz ve göz ardı ediliyoruz. Her şeyi 
kendi çaba ve imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. 

İlk olarak 2013 yılında yapılan bir müsabakada Türkiye 
ikincisi oldum. Yine 2015 yılında yapılan bir müsabakada 
Türkiye üçüncüsü oldum. 2017 yılında Türkiye şampiyon-
luğu ve şampiyonlar şampiyonu oldum. Aynı zamanda 
Almanya’da düzenlenen dünya şampiyonluğunda dünya 
şampiyonu ve şampiyonlar şampiyonu oldum. Bir sonraki 
hedefim ise şu anda Türkiye’deki prokart (davetiye) sahibi 
olan nadir sporculardan birisi olduğumdan dolayı dünyada 
vücut geliştirme yarışmalarının en prestijlisi olan Mr.Olym-
pia’ya hazırlanarak ülkemi ve zabıta teşkilatımı en iyi şekilde 
temsil edeceğim.

Spor yapmayan bir insana göre en önemli farkım daha 
dinç olmamdır. Her zaman hazırlıklı olmam gerektiğinden 
dolayı sürekli düzenli beslenme ve antrenman yapmakta-
yım.  Bir başka fark ise her zaman istediğim yemekleri 
yiyemiyorum. Hatta uzun bir süre sürekli aynı yemekleri 
yemek zorunda kalıyorum. Özgüvenimin, moral ve motivas-
yonumun diğer insanlara göre daha yüksek olduğunu 
düşünüyorum. 
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DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONU 
RAMİL GULİYEV’İ ÇİÇEKLER 

İLE KARŞILADIK
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre finalinde Dünya 
Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ramil Guliyev’i 
Havalimanı’nda çiçeklerle karşıladık. Millî sporcumuza başarıla-
rının devamını diliyoruz.
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MALEZYA 
KUALA LUMPUR 
BELEDİYESİ’NDEN
ZİYARET
Malezya Kuala Lumpur Belediyesi’nde Sertifikala-
ma ve İşportacı departmanından 4 kişilik bir heyet 
bilgi ve tecrübe paylaşımı için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nı ziyaret ettiler.

Kuala Lumpur Belediyesi’nden gelen heyet daha çok kayıt 
dışı ekonomik faaliyetlerle ilgili sorunları paylaşarak bilgi 
alışverişinde bulundular. Seyyar satıcıların nasıl yönetildiği 
ve izinli seyyar satıcılar için lisans, kod verilmesi hakkında 
istişare eden heyet, kullanılan teknolojilerle ilgili de bilgi 
aldılar.

Ziyaret sonrasında Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz 
Lazoğlu ile Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse, 
Malezya’dan gelen heyete zabıta biblosu ve İstanbul’un 
sembolü olan seramikten lale figürü hediye ettiler.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN 
ZABITA TÖREN MANGASI TARAFINDAN KARŞILANDI
İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyarete gelen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Zabıta Tören Mangası tarafından karşılandı.  
İsmail Kahraman İBB Şeref defterini şu cümleler ile imzaladı: 
“Dünyanın nadide şehri İstanbulumuzun Büyükşehir Belediye-
si’ni ziyaret etme mutluluğunu yaşıyorum. Değerli ve örnek 
insan, Başkanımız, Mevlüt Beyefendiye hayırlı çalışmalar ve 
muvaffakiyetler diliyorum. Gök kubbemizde hoş sedalar 
bırakacağına, mazisindeki başarılara yenilerini ekleyece-
ğine gönülden inanıyorum. Şahsına ve şahsında çalışma 

arkadaşlarına en iyi dileklerimi sunuyorum.”  
Şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına 
açıklama yapan Kahraman, “Bir söz var ya; yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır’ diye, inanıyorum ki İstanbulu-
muza büyük hizmetler yapacaksınız, başarılı olacaksınız, çok 
hoş sedalar bırakacaksınız. Çok memnunum, İstanbul sizin 
gibi değerli bir şahsiyete teslim. İstanbul Türkiye ve dünya 
demek. Nice örnek hizmetler ve başarılar dilerim” dedi.
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KURULUŞUMUZUN 191. YILINDA
TAKSİM ATATÜRK ANITINDAYDIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe zabıta müdürlükleri ile  
birlikte Belediye Zabıtasının 191. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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Taksim’deki törenin ardından ikinci bir tören de Unkapanı 
İMÇ Çarşısında bulunan İstanbul’un İlk Belediye Başkanı 
Hızır Bey Çelebi’nin kabri başında yapıldı. Hızır Bey 
Çelebi’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim ve duaların 
okunmasının ardından 15 Temmuz Şehitlerimizi anmak 
üzere Edirnekapı Şehitliğine geçilerek tören sona erdi.
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GELENEKSEL 
ZABITA YEMEĞİ 
GERÇEKLEŞTİ
Zabıta Teşkilatı’nın 191. Yıl dönümü münasebeti ile 
gerçekleşen Geleneksel Zabıta yemeği Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın 
öncülüğünde gerçekleşen Geleneksel Zabıta yemeğine 
İstanbul’dan birçok ilçe belediye zabıta müdürlükleri katıldı.

Zabıta kıyafeti giyerek programın sunuculuğunu yapan 
radyocu Afrikalı Ali, engin tecrübeleriyle program akışını 
renklendirdi. Günün anlam ve önemine değinilen açılış 
konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı’nın tanıtım filmi izlendi. 

Eskiden Zabıta Teşkilatında çalışmış, emekli zabıta personel-
lerine geçmişte verdikleri emekler dolayısıyla plaket takdim 
edildi. Son olarak zabıta kıyafeti giyerek sahne alan klarnet 
ustası Serkan Çağrı salonun atmosferini değiştirerek geceye 
renk kattı. Yöresel ses sanatçımız Hülya Polat da sahne 
aldıktan sonra Geleneksel Zabıta Yemeği sona erdi.
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ZABITA AİLESİ 
PİKNİKTE 
BULUŞTU

Zabıta Teşkilatı’nın 191. Yıl dönümü kapsamın-
da düzenlenen Zabıta Haftası etkinliklerinin son 
gününde zabıta ailesi piknikte buluştu ve gele-
neksel zabıta pikniği ile zabıta haftası sona erdi.

Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı tarafından Zabıta Haftası’nda düzenlenen 
Zabıta Pikniği bu sene de gerçekleşti. Avrupa Yakası 
Müdürlüğü personelleri Sarıyer’de Garden Fiesta’da, 
Anadolu Yakası Müdürlüğü personelleri de aileleri ile 
birlikte Çekmeköy’de Çınar Piknik Alanı’nda buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Bulut’un katılımlarıyla gerçekle-
şen piknik açık büfe sabah kahvaltısı ile başlayıp, 
öğle yemeğinde açık büfe ikram ile akşam saatle-
rine kadar birçok etkinliklerle birlikte devam etti. 

Personelin birlikteliğini, moral ve motivasyonu-
nu güçlendirmek amacıyla gerçekleşen piknik-
te zabıta personeli yoğun çalışma temposunun 
stresini atarak moral depoladı. Aktiviteler arasın-
da paintball, langırt, halat çekme, balon futbo-
lu gibi birçok yarışma düzenlendi. Yarışma sonuç-
larına göre dereceye girenlere madalya verildi.

Günün en çok eğlenenleri ise çocuklardı. Dev ba-
lon parkında eğlenen çocuklar animatörler ile be-
raber birçok oyunda faaliyet göstererek hoşça 
vakit geçirdiler. Osmanlı Macunu, Osmanlı Şer-
beti, Pamuk Şekercilerin de yer aldığı stantlara 
yoğun ilgi gösteren çocuklar, büyüklerinin oy-
nadıkları oyunları da meraklı gözlerle izlediler. 

Zabıta Haftası’nın son etkinliği olan piknik, unutulma-
yacak bir gün olarak anılarda kaldı. Biz büyük bir aile-
yiz. Zabıta Teşkilatı’mızın 191.yıl dönümü kutlu olsun.

56 57İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE



İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU 
ZABITA TEŞKİLATI’NI 
KABUL ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zabıta Teşkilatının 191’inci ku-
ruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası münasebetiyle Zabıta Teş-
kilatı temsilcilerini Bakanlık Konferans Salonu’nda kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Zabıtamız 191 yıldır bizim 
yanımızda bizden olmayanlara karşı bizim hakkımızı, hukukumu-
zu, malımızı, yeri gelir canımızı savunmaktadır. Her şeyi affeden 
Cenab-ı Haktır. Ancak sahibinin iznine bıraktığı kul hakkının 
bekçiliğini yapmak gibi önemli ve eziyetli bir görevi vardır” 
diyerek Zabıta Teşkilatının yaptığı hizmetlerin önemine ve 
zorluğuna dikkat çekti.
 
Geçmişi olmayan ve geçmişler ile bağlantısı olmayan toplumla-
rın sağlıklı bir gelecek inşa edebilmesi mümkün değildir diyen 
Soylu, Zabıtanın 1826 yılında İhtisap Nezaretinin kuruluşun-
dan bugüne kadar pek çok değişiklik ve gelişme gösterdiğini, 
Zabıta Teşkilatının günümüzde görev sahasının genişlediğini 
ancak sorumluluğun büyüklüğü ve çizgisinin asla değişmedi-
ğini dile getirdi.
 
Bu mesleği daha da geliştirmek için iki tane çalıştay gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Soylu, bu çalıştayların önemli sonuçları 
ve tespitleri olduğunu ve bu yönde çalışmaların hızla devam 
ettiğini açıkladı.
 
“Zabıtalık mesleğinin milletimiz nezdindeki kıymetini çok iyi 
biliyorum. Bundan sonraki nesillere de bu kıymeti aktararak 
devam etmek hepimizin sorumluluğundadır” diyen Soylu, bu 
buluşmaların devam etmesini, mesai birlikteliğini daha yukarılara 
taşıyacağını ve Zabıta Teşkilatının hizmet kalitesini ve kapasite-
sini artırma gayreti içerisinde olacağından söz etti.
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ZABITA OYUNLARI 
BU YIL DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Her yıl düzenlenen Zabıta Oyunları bu sene de büyük ilgi gördü. İstanbul Zabıtasının 
moral ve motivasyonunu artırmak, aralarındaki yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendir-

mek amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 
organize edilen ve Zabıta Teşkilatının 191.yılı münasebeti ile gerçekleşen oyunlar hem 

kurum içi personelimiz hem de İstanbul’daki ilçe belediye zabıtalarının 
katılımlarıyla gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen ve ilçe Zabıta Teşkilatlarının da 
yer aldığı turnuvada 32 takımın katıldığı eleme yarışma-
larını Akıncılar Okçuluk takımı 241 puanla birinci sırada 
tamamladı. 

Eleme yarışmalarını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar 
finale kaldı. Beyoğlu Belediyesi Okçuluk Takımı puan olarak 
ikinci sırada yer almasına rağmen, iki kişi ile yarıştığı için 
diskalifiye oldu. Eleme turlarını 214 puanla tamamlayan 
İkmal Zabıta Okçuluk Takımı, Atmacalar Okçuluk Takımı 
ve Aslanlar Okçuluk Takımları kendi arasında eleme atışları 
yaptı. Atışlar sonucu galip gelen takım finalde yarışma-
ya hak kazandı. 

OKÇULUK TURNUVASI
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Zabıta Futbol Turnuvası’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığına bağlı zabıta birimlerinin ve ilçe zabıta müdürlükle-

rinin kurduğu 32 takım katıldı. 

Tamamlanan grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 2. tura 
yükseldi.  Gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak bir üst tura yükselme-

ye hak kazanan 16 takım arasındaki 2. tur eşleşmeleri, yapılan kura 
çekimi ile belirlendi. Eleme maçları yapıldıktan sonra çeyrek finalde 

takımlar çapraz eşleşme metodu ile eşleşti. 

FUTBOL TURNUVASI

Zabıta Mini Golf Turnuvası, İBB Zabıta Daire 
Başkanlığı teras katında kurulan parkurlarda 
gerçekleşti. Bu sene ilk defa düzenlenen Mini 
Golf oyunu, zabıta personeli tarafından büyük 
ilgi gördü.  

Toplamda 4’er kişiden ve 8 gruptan oluşan turnuva-
da her grup kendi arasında maç yaparak 1. ve 
2.’ler bir üst tura çıktı. Mini Golf Turnuvasını 
birincilikle tamamlayan Furkan Kaya’ya, Avrupa 
Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse tarafından 
şampiyonluk kupası verildi.

MİNİ GOLF TURNUVASI 

62 63İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE İSTANBUL ZABITASI MİLLETİNİN HİZMETİNDE



ZABITA OYUNLARINDA 
ŞAMPİYONLAR KUPALARINI ALDI

Düzenlenen Zabıta oyunlarında şampiyon olan takımlar belli 
oldu. Bu yıl futbol, okçuluk ve mini golf olmak üzere üç farklı 
kategoride düzenlenen turnuvaların final müsabakaları oldukça 
zorlu ve çekişmeli geçti.
 
Edirnekapı Zabıta Kompleksinde düzenlenen oyunlara ilçe 
zabıta müdürlükleri ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı birimlerin 
kurmuş olduğu takımlar katıldı. Futbol turnuvasına 32, okçuluk 
yarışmalarına 36 takım katılırken, bireysel olarak yarışılan mini 
golf turnuvasında ise 32 sporcu yarıştı.

Grup maçalarını ve eleme turlarını kayıpsız geçen Anadolu Yakası 
Zabıta Müdürlüğü, normal süresi 3-3 biten maçta, Başakşehir 
Zabıta Müdürlüğünü uzatmalarda 5-3 mağlup ederek ilk finalist 
oldu. Yarı final maçının diğer ayağında ise Avrupa Merkez Zabıta 
Amirliği, Şişli Zabıta Müdürlüğünü penaltı atışları sonucunda 8-6 
ile geçerek finale yükselen ikinci takım oldu.

Oldukça çekişmeli geçen final müsabakasının normal süresi 2-2 
berabere biterken, uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. 
Penaltı atışları sonucu Avrupa Merkez Zabıta Amirliğine 7-6 
üstünlük sağlayarak şampiyon olan Anadolu Yakası Zabıta 
Müdürlüğü, şampiyonluk kupasını Daire Başkanı’nın ellerinden 
aldı. Son iki turnuvanın şampiyonu Başakşehir Zabıta Müdürlü-
ğü ise Şişli Zabıta Müdürlüğünü 8-7 yenerek turnuvayı Üçüncü 
olarak tamamladı.

Nefes kesen okçuluk yarışmalarının finalinde 8 takım yarıştı. 
Beş tur yapılan atışlar sonucunda 360 puan toplayan Fırtına 
Kemankeşler Okçuluk Takımı üçüncü olurken, Fatih Zabıta 
Müdürlüğü Okçuluk Takımı ve Turizm Zabıta Atmacalar Okçuluk 
Takımı 362 puan topladı. Eşitliği bozmak için yapılan seri atışlar-
da rakibine üstünlük sağlayan Fatih Zabıta Müdürlüğü Okçuluk 
Takımına şampiyonluk kupasını, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü 
Yılmaz Lazoğlu verdi.

Mini Golf Turnuvasını birincilikle tamamlayan Furkan Kaya’ya 
ise şampiyonluk kupası Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim 
Köse tarafından verildi.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ
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İBB Zabıta Daire Başkanlığı personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 
1.Yıldönümü münasebeti ile Saraçhane ve Şehitler Köprüsü’nde halk ile beraber nöbetteydi.

 15 TEMMUZ’UN 1.YIL DÖNÜMÜNDE

MİLLÎ İRADEYE SAHİP ÇIKTIK
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine milyonlar 
akın akın yürüyerek geldiler. Zabıta ekipleri yaşlılara, çocuklu 
ailelere ve engelli vatandaşlara yardımcı olarak yoğun 
kalabalıkta yerlerini almalarını sağladılar. Ayrıca vatandaş-
ların ulaşımını zorlaştıran seyyar satıcılara müdahale ettiler.

‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet İçin İstanbul 
Zabıtası 7/24 Görevde’ yazılı pankart açan zabıta personelle-
ri alan boyunca yürüyüş yaptılar. Yoğun ilgi çeken yürüyüşe 
vatandaşlar da katılım sağladı ve sloganlar atarak ilerledi-
ler. Anma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşması ile başladı. Şehitlerimiz yâd edildikten sonra 
15 Temmuz Şehitleri Abidesi’nin açılışı yapıldı. 

Saraçhane’de ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş konuşma yaptı. 15 Temmuz’da yaşanan-
ların görüntüleri İstanbul Büyükşehir Belediye binasına 
yansıtıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar zabıta ekipleri ve 
halk beraber nöbet tuttular.

TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 94. Yılı münase-
betiyle Vatan Caddesi’nde düzenlenen törende, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Zabıta Teşkilatı da kortejde yerini aldı.

İstanbul’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi yine Vatan 
Caddesi’ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katılanları selamla-
masıyla tören başladı.

Vatan Caddesi’nde düzenlenen resmi geçit töreninde, askeri bando takımı eşliğin-
de muharip gaziler, kara, hava, deniz kuvvetlerinin askerleri ve Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası, İstanbul 
İtfaiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Bandosu ile birçok okulun öğrencileri 
katıldı. Motorize zabıta ekiplerinin ve Osmanlı dönemi kıyafetli zabıta teşkila-
tının geçişi ise büyük ilgi gördü.

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMINI KUTLADIK
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30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI 

KORTEJİNDE YERİMİZİ ALDIK
İstanbul’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 

törenlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da tören kortejinde yerini aldı.

İlk tören Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde yapılırken, 
törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birinci Ordu Komutanı 
Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın en coşkulu kutlaması 
ise Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Binlerce vatanda-
şın ellerinde Türk Bayraklarıyla izlediği törende askeri 
birliklerin yanı sıra, Polis Teşkilatı mensupları ve Özel 
Harekât Timlerinin de yer aldığı yürüyüş kortejine İstanbul 
Belediyesi Zabıta personeli ve İtfaiye personeli üzerlerin-
de ay yıldızlı t-shirtleri ile korteje katıldı.

Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan İstanbul 
Belediyesi Zabıta ve İtfaiye personeli vatandaşlardan 
büyük alkış aldı.
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İSTANBUL 
RAHAT KOŞSUN 

DİYE GÖREVDEYDİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 39. kez düzenlediği Vodafone İstanbul Marato-

nu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de görevdeydi.

Maraton binlerce vatandaşın köprüye akın etmesiyle birlikte büyük bir coşkuyla gerçekleş-
ti. Bu yılki sloganı “Çocuklar İçin Koş” olarak belirlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nun 
startını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Milletvekilleri ve 
çocuklar verdi.
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Halkın ve sporcuların koşuyu rahat ve 
sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi 
için İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta 
ekipleri belirlenen güzergâhlarda sabahın ilk 
ışıkları ile birlikte göreve başlayarak maraton 
süresince gerekli tüm tedbirleri aldı.
  
Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini 
çeken zabıta ekipleri, maraton boyunca seyyar 
satıcılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 
Ekipler su noktalarında halka ve sporcula-
ra destek verdi. Sporcuların güvenliği-
ni de sağlayan zabıta ekipleri güzergâh 
üzerinde yoldaki yabancı unsurları giderip 
koşu düzenini de sağlayarak vatandaşla-
rı yönlendirme görevlerini yerine getirdi.  

Çok sayıda zabıta personelinin katıldığı 
maratonun sonunda erkeklerde Kenya asıllı 
Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda 
ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

ZABITA EKİPLERİ SPORCULARIN 
RAHATI İÇİN ÖNLEM ALDI
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SU SPORLARI FESTİVALİNDE 
YARIŞTIK

SU SPORLARI 
FESTİVALİNDE YARIŞTIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul A.Ş. tarafından Maltepe 
İBB Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali büyük bir coşkuyla 
gerçekleşti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı personelinin  katılımıy-
la gerçekleşen su sporları festivali 
kapsamında yüzme, su topu, flyboard, 
kürek ve su jeti yarışları ile çok sayıda 
etkinlik düzenlendi. 

Organizasyonun bir diğer yarış etkinliği 
olan dragon kürek yarışları izleyicile-
rinden yoğun ilgi gördü. Bu kategoride 
17 kişilik ekiplerden oluşan 36 takım 
mücadele verirken, özellikle şirket ve 
kurumların, çalışanlarından oluşturdu-
ğu takımlar da yarışlarda boy gösterdi. 
Zabıta Daire Başkanlığı personeli de 
bu dalda yarıştı. 

Anadolu Yakası Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde spor eğitmeni olarak 
görev yapan personelimiz Rıdvan 
Aksoy, festival alanında kız arkadaşına 
evlenme teklifi ederek bu anı ölümsüz-
leştirdi.

DRAGON KÜREK YARIŞLARI 
DALINDA YARIŞTIK
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GAZİLERİMİZİ 
YALNIZ BIRAKMADIK

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 
düzenlenen törene katıldık.

İstanbul Valiliği İl Anma Komitesi tarafından düzenlenen tören, çelenklerin anıta bırakıl-
masıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, “Gaziler 
günü, Millî Mücadele, Terörle Mücadele ve 15 Temmuz’da vatanın bekâsı için bedel ödeyen
gazilerin şeref günüdür” diyerek günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 
Kendigel’e çiçek takdim ederek gaziler ile birlikte Cumhuriyet Anıtı önünde toplu 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretten dolayı memnun kalan gaziler zabıta ekiplerine 
teşekkür ettiler. 
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TRAFİK ZABITA 
1973 YILINDA KURULDU
İstanbul’da iz bırakan Belediye Başkanlarından biri de Fahri Atabey’dir. Atabey, zabıta teşkilatına büyük önem ve 
yetki vermiştir. Bu çerçevede resmi olarak zabıtanın araç kontrolü yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 
Belediye Trafik Şubesi Amirliğini kurar. 50 kişiden oluşan Trafik Şubesi, 10 kişilik ekipler halinde öncelikle taksimet-
re kontrolüne başlar.

Bu kontroller sırasında fazla ücret talep eden taksiler ile ayakta yolcu alan minibüsler denetlenir. Minibüslerden fazla 
yolcular indirilir, Zabıta Talimatnamesine aykırı davranan sürücülere ceza yazılırdı.

Karaköy’ün en yoğun 

trafiğine sahip 

Perşembe Pazarı’n-

da elinde megafon, 

sürücüleri uyaran 

bir zabıta memuru, 

1976 yazının kavurucu 

sıcağına rağmen 

görevini yapmaya 

çalışıyor.
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İstanbul fethedilmeden 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet’in burada konaklaması ve aynı tarihlerde 
inşa edilen Fatih Camii, Türkler açısından da bölgeyi önemli kılıyor. Nitekim fetihten sonra kervan 
ve sefer yolu üzerinde bulunan bu bölge canlanmaya başlayacak, yıkılan köprüsü onarılacak 
ve köy içine bir kervansaray inşa edilecektir. Bugün görevini yeni yapılanlara devretse de tarihi 
köprünün geçirdiği değişim aslında ilçenin Helenistik dönemde Bathonea, Osmanlı dönemin-
de Çekme-i Sagir’den Çekme-i Küçük ve Küçükçekmece’ye dönüş sürecini resmetmektedir. 

Bu bölgede yaptırılan Halkalı Ziraat Mektebi, Osmanlı Kibritleri Fabrikası, Azatlı Barutha-
nesi, Şamlar Bendi ve Halkalı Su Yolları Osmanlı’nın bölgeye verdiği önemin göstergeleriy-
di. Küçükçekmece, tarihi ile olduğu kadar doğal güzellikleriyle de göz dolduran bir bölgedir. 
İlçenin bir kenarını yasladığı Marmara Denizi, Türkiye’nin iki kuş cennetinden birini bünyesinde 
barındıran ve ilçeye adını veren Küçükçekmece Gölü, ormanları, köyleri, baraj gölü adeta eski 
İstanbul’u yaşatır. Cumhuriyet ile birlikte değişen nüfus politikası bölgenin çehresini de değişti-
rir. Özendirilen göçler buranın 1956 yılında beldeye, 1989 yılında da ilçeye dönüşmesini sağlar. 

Bugün Küçükçekmece; güneş, deniz ve yeşilin en güzel buluşma noktası. Güler yüzlü çalışkan 
insanların hayatımıza renk kattığı yaşam izlerinin İstanbul’daki ilk noktası. Yeşil alanların 
çokluğu, modern şehirleşme ve insana değer veren yönetim anlayışıyla İstanbul’un cazibe 
merkezi. Tarihte İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan ana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik 
bir konuma sahip olan Küçükçekmece, bugün de E-5 ve TEM otoyolunun bu bölgeden geçmesi, 
oto yolları ve kavşakları, havaalanının hemen yanı başında bulunması, çeşitli ulaşım araçları ile 
yaşamın merkezi konumunda olup değerine değer katmaya devam etmektedir.  

İSTANBUL’UN CAZİBE MERKEZİ
Eğer çocuklarınıza İstanbul üzerine bir masal anlatmak isterseniz Küçükçekmece’den başlaya-
bilirsiniz. Küçükçekmece, İstanbul’daki yaşam izlerinin başlangıç noktasıdır. Birçok jeolog ve 
antropolog tarafından yapılan araştırma ve incelemeler, bölgenin oldukça eski bir geçmişe 
sahip olduğunu ve burada tarih öncesinde insanların yaşadığını göstermektedir.

İnsanlığın bilinen en eski tarihlerinde Yarım Burgaz Mağarası bir yerleşim yeriydi. Küçükçekme-
ce Gölü’nün kuzeyindeki kayalık bir yamaçta bulunan Yarımburgaz Mağaraları’nda rastlanan 
buluntular, İstanbul’da tarih öncesi çağda, buraya ilk yerleşen insanların balıkçılık ve avcılık-
la geçinmekte olduklarını ortaya koymaktadır. Sadece masallarda değil, bilimsel araştırma-
larda da varlığı Paleolitik döneme kadar uzanan bu mağara insanlara sadece barınak olmakla 
kalmamış, Helenistik dönemde kilise olarak da kullanılmış. İlk uygar yerleşim yeri Romalılar 
zamanında kurulan bölge Bizans ile Roma arasındaki tarihi bağlantı yolu üzerinde olduğun-
dan oldukça hareketli ve zengin bir yerleşim yeridir.
 

BİLGİNİN, KÜLTÜRÜN VE TARİHİN MERKEZİ

KÜÇÜKÇEKMECE
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“KÜÇÜKÇEKMECE
BİZLERE EMANET”
Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü Müsahmettin Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında 
bilgi aldık. Küçükçekmece ilçesi için yaptıkları hizmetlerin ve verdikleri emeklerin ilçeye yansımış olduğunu gördük. 
Acısıyla tatlısıyla geçen hizmet yıllarının verdiği meyvelere, Küçükçekmece’ye ve sakinlerine verilen değere bir de 
yakından şahit olduk. 21 mahalleden oluşan, toplam 800 bin nüfuslu İstanbul’un ikinci yoğun ilçesi olan Küçükçek-
mece’de Zabıta Müdürlüğü 18 ekipten oluşmakta ve toplam 134 personel ilçeye hizmet etmektedir.
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PAZAR EKİBİ

TRAFİK EKİBİ

İMAR VE RUHSAT EKİBİ

SEYYAR EKİBİ

Pazar ekibi, Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde 
bulunan Pazar yerlerini denetler. Pazar alanlarında-
ki her türlü seyyar faaliyetlere engel olup aksi hareket 
edenlere yasal işlem uygular. Pazar yerleri tahsis işlemle-
rini yürüterek belgesiz faaliyette bulunanlara mâni olur. 
Kurulan pazarların akşam kapanma saatlerine riayet 
edilmesini sağlar. Fiyat etiket kontrolü yaparak gerekli 
hijyen koşullarını sağlayıp, tartı aletlerinin denetimini 
yaparak hileli mal satışını engeller. Özellikle esnafların 
davranışlarından dolayı vatandaşlardan gelen şikayet-
ler değerlendirilir. Satış yerleri dışında mal satanları 
denetler. Pazar alanındaki tezgahların sarı çizgi sınırını 
geçmesini engeller.

Trafik ekibi, emniyet ile müşterek çalışarak hurda 
araçların tespit edilip kaldırılmasını sağlar. Belediye 
sınırları içerisindeki yol, kazı, altyapı gibi çalışmalar-
da yaya ve motorlu araç trafiği yönünden her türlü 
önlemi alır. Sosyal ve kültürel etkinliklerde can ve 
mal güvenliği, yaya ve motorlu araç trafiği açısından 
gerekli düzenlemeleri yapar. Okulların giriş ve çıkışla-
rında ihtiyaç halinde trafik akışı açısından gerekli 
tedbirleri alır.

Her türlü gayri yasal inşai faaliyetlere müdahale ederek 
engel olur.  Hizmet bölgelerinde gecekondu faaliyetleri-
ne engel olarak bu tür yapıları yıkar ve yıktırır. Belediye 
sınırları içerisinde faaliyet göstererek hizmet veren esnafla-
ra genel ve ruhsat yönünden denetimler yapar. Ruhsatsız 
faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat almaları konusun-
da gerekli yasal işlemleri ve resmi evrak tebligatlarını 
yapar, aksi hareket edenlerin faaliyetlerine son verilir.

Seyyar ekibi her türlü işgal ve seyyar faaliyetleri engeller. 
Aykırı faaliyetlerde bulunanların mal ve eşyalarına el 
konarak depo girişlerini yapar ve kayıt altına alır. Aynı 
zamanda dilencilik faaliyetlerine de engel olarak hakların-
da yasal işlem uygular. Ruhsat sınırları dışında seyyar 
faaliyet gösteren esnafları denetlerler. Beyaz Masa’dan 
gelen şikâyetler değerlendirilir. İzinsiz olarak toprak 
dökülmesi muhtemel olan yerlerin kontrolünü yapar. 
Gerektiğinde diğer amirliklerin yapmış olduğu işgal, 
yıkım, tahliye ve mühürleme gibi çalışmalarda destek 
ekibi olarak görev yapar.  İlçenin genel görününüm ve 
estetiğini bozan her türlü uygunsuz yapı, işgal, depolama 
gibi durumlarda müdahale eder.

MOBİL HUZUR EKİBİ
Küçükçekmece Zabıta Müdürlüğü Mobil Huzur Ekibi 
Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışır.  En önemli 
hizmetleri, parklarda ve sokak köşelerinde uyuşturu-
cu kullanan kişiler ile mücadele etmektir. Seyyar 
faaliyetleri de engelleyen ekip, özellikle Cuma namazı 
çıkışlarında cami önlerindeki dilencileri engeller.
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EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde Sağlık Hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde  yaşlı, yatalak, kimsesiz, 
bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi bireylerin hastanede yatış sürelerinin azaltılarak tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ile ülke 
ekonomisine katkı sağlanması, hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, iyileşme süresinde pozitif 
psikolojik etki sağlanması, evde ihtiyaç duyulan medikal ve sosyal bakım hizmetlerinin sunulması amacıyla 2001 yılında 
başlatılmış bir hizmettir.

AMACIMIZ
İstanbul’da yaşayan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının yaşadıkları ortamda sağlık, bakım, rehabilitas-
yon ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.

Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz 
sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi 
amaçlanmaktadır.

Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenme-
si, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin de düşürülmesi ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunması sağlanmaktadır. 

HİZMETLERİMİZ
- Vaka Değerlendirme
- Doktor Değerlendirmesi
- Evde Fizyoterapi Uygulaması
- Evde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
- Hasta Nakil Hizmetleri
- Evde Kişisel Temizlik Hizmetleri
- Ev Temizliği Hizmetleri
- Hasta Refakat Hizmeti
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Toplam 
89.281 kişiye 

evde sağlık hizmeti 
verilmiştir.
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