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TARLA
GÜNLERİNDE
İLK HASAT
BEREKETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli
ve milli tohumların ekiminin yaygınlaştırılması
ve tarımda verimli üretimin istenilen seviyeye
çıkartılması amacıyla başlattığı deneme
ekimlerinin hasadını “Yerli ve Milli Buğday
Çeşitleri Deneme Hasadı Tarla Günü”
etkinliğiyle gerçekleştirdi.

İ
Büyükkılıçlı-SİLİVRİ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve
Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri
Müdürlüğü, milli tarımın geliştirilmesi amacıyla
birçok ilçede farklı ürün türlerinde deneme ekimleri
gerçekleştirdi. Silivri ilçesi Büyükkılıçlı Mahallesi'nde ise
5 dekarlık alanda ekimi yapılan Sakarya Mısır Araştırma
Enstitüsüne ait verimli ve kaliteli 4 buğday çeşidinin
(hanlı, nusrat, beşköprü, alada) hasadı, düzenlenen “Yerli
ve Milli Buğday Çeşitleri Deneme Hasadı Tarla Günü”
etkinliği çerçevesinde yapıldı. Hasat sonucunda yapılan
değerlendirmelerde, verim ve kalite değerlerine göre nusrat
ve alada çeşidi buğday tohumları ön plana çıktı ve kılçıklı
olması nedeniyle nusrat çeşidi yöre çiftçisine önerildi.
Ayrıca konu uzmanı ziraat mühendisleri, buğday çeşitleri
ile ilgili sorularını aktaran çiftçilere bilgilendirmelerde
bulunurken, çiftçiler de farklı buğday çeşitlerinin verim ve
kalitelerini yerinde gözlemleme imkanı buldu.
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İSTANBUL’DA BALIK SEZONU AÇILDI
Su ürünleri av yasağının 1 Eylül’de bitmesiyle birlikte balıkçılar “Vira Bismillah” dedi. İstanbul’da
balık sezonunu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

4

Denizlerde av yasağının
kalkmasıyla birlikte “Vira
Bismillah” diyerek denize
açılan balıkçıların hale
dönmesiyle birlikte farklı
balık çeşitleri tezgâhlarda
yer almaya başladı. Özellikle
balıkçılar sezona istavrit ve
palamut bolluğu ile başladı.

S

u ürünleri
av yasağının
bitmesiyle
birlikte Sarıyer
Kireçburnu’nda
düzenlenen balık av
sezonu açılış törenine
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan katılarak
balıkçılara konuşma
yaptı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Arzumuz odur

ki kişi başı balık tüketimi
artsın. Bilinçli avcılıkla
denizlerimizi temiz
tutarak, karaya çıktıktan
sonraki saklama ve dağıtım
kanallarını geliştirerek
milletimizi yeniden balıkla
buluşturmalıyız. Özellikle
balıkların çoğalma
döneminde uygulanan av
yasağına mutlaka riayet
etmeliyiz” dedi.
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BEYKOZ’DA

YERLİ MISIR DENEME EKİMİ YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla
başlattığı “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesi kapsamında, Beykoz’da ilk mısır
hasadı yapıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar ve Gıda
Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü,
Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde Sakarya Mısır
Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen 5 farklı
yerli ve milli mısır çeşidinin ekimini gerçekleştirdi. “ADA
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95/16- ADA 95/10- ADA 351- ADA 523- ve AGA”nin
deneme ekimi 20 dekar alanda gönüllü çiftçiler tarafından
gerçekleştirildi. Hasat sonrası veriler irdelenerek yöreye
uygun çeşitler belirlenecek ve belirlenen çeşitler yöre
çiftçisine tavsiye edilecek.

Beş farklı yerli ve milli
mısır çeşidinin ekimi,
20 dekar alanda
gönüllü çiftçilerle
gerçekleştirildi.
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE
STANDARTLAR BELİRLENİYOR
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, süt ve süt ürünleri sektörünün mevcut durumunu analiz
etmek, sorunlar ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla “Süt ve Süt Ürünlerine Ait Ürün ve
Ambalaj Standartlarına İlişkin Rehberin Hazırlanması” projesi için start verdi.

G

ıda -özellikle çabuk
bozulan süt ve
süt ürünleri gibistandartlarına uygun
üretim ve ambalajlama yapılmadığı
takdirde gıdanın muhafazası ve
sağlıklı bir şekilde tüketiciye
ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.
Gıdanın fiyatlandırması ve
pazarlamasında problem yaşandığı
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gibi ekonomik kayıplar da oluşuyor.
Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü, bu sıkıntıların
yaşanmaması adına “Süt ve Süt
Ürünlerine Ait Ürün Ve Ambalaj
Standartlarına İlişkin Rehberin
Hazırlanması” projesine start verdi.
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından yürütülen literatür

taraması ve araştırma hizmetleriyle;
süt ve süt ürünleri sektörünün mevcut
durumunu analiz etmek, sorunlar
ve çözüm önerileri geliştirmek,
sektörün ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi paydaşlarının ürün ve
ambalaj standartlarıyla ilgili algı ve
beklentisini tespit etmek süt ve süt
ürünlerini analiz ederek standartların
yenilenmesini sağlamak amaçlanıyor.

960 KURBAN SATIŞ VE
KESİM YERİ DENETLENDİ
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, bayram öncesi
ve kesim aşamasında, 960 kurban satış
ve kesim yerinin teknik ve hijyenik yönden
kriterlere uygun olup olmadığını denetledi.

İ

stanbul Valiliği tarafından 06 Ağustos 2018 Pazartesi
günü itibariyle küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık
hayvanların İstanbul’a girişine izin verilmesi ile
birlikte kurban satış ve kesim yerlerinde denetim
yapılmaya başlandı. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce,
veteriner hekim, veteriner teknikerleri ve zabıta memurundan
oluşan 6 ekip tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin
ilgili kriterlere uygun olup olmadığı denetlendi. Bayram
öncesi ve kesim aşamasında teknik ve hijyenik yönden
denetim yapan ekipler, aynı zamanda kurbanlık hayvanların
pasaport, küpe, yaş ile birlikte sevk izin belgelerini de
kontrol ederek vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlık
hayvan almalarına yardımcı oldu.

9
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İBB’NİN İSTANBULLU ÇİFTÇİLERE
DESTEĞİ SÜRÜYOR
İstanbul tarımına desteğini her açıdan sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Edirne Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yerli ve milli yeni çeltik çeşitlerinin tanıtıldığı
Tarla Günü etkinliğine, Çatalca çeltik yetiştiricilerinin katılımını sağladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlıklar
ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri
Müdürlüğü, Çatalca’nın Ormanlı ve Karacaköy
mahallelerindeki çeltik yetiştiricilerini, Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Tarla
Günü etkinliğine götürdü. Daha önce İBB tarafından
gerçekleştirilen Sıcak İklim Tahıl Yetiştiriciliği Eğitimi ile
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çeltik üretimi hakkında eğitim sürecini tamamlayan çiftçiler,
Tarla Günü etkinliğinde de yeni geliştirilen teknolojiler
ve çeltik çeşitlerini tarlada yerinde görme imkanı elde
etti. Etkinliğe katılan İstanbullu çiftçiler, İBB Tarım ve
Su Ürünleri Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu katılım
programı nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek, yerli
tohumların tanıtılması nedeniyle teşekkürlerini sundular.

Sıcak İklim Tahıl
Yetiştiriciliği
Eğitimi ile çeltik
üretimi hakkında
eğitim sürecini
tamamlayan
çiftçiler, Tarla
Günü etkinliğinde
de yeni geliştirilen
teknolojiler ve çeltik
çeşitlerini tarlada
yerinde görme
imkanı elde etti.
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ŞİLE’DE

KARABUĞDAY

DENEME EKİMİ YAPILDI
Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, "Milli Tohum
Deneme Ekimleri" çerçevesinde milli tarımın
geliştirilmesi amacıyla Şile Kızılcaköy’de 2
dekarlık alana karabuğday ekimi gerçekleştirdi.

12

Kızılcaköy-ŞİLE

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, Şile Belediye
Başkanı Can Tabakoğlu’nun da katılımıyla Şile’nin
Kızılcaköy Mahallesi’nde 2 dekarlık alanda deneme
amaçlı karabuğday (greçka) ekimi gerçekleştirdi. İlerleyen
yıllarda yaygınlaştırılması hedeflenen karabuğday hem insan

sağlığına olan katkısı hem hayvanların beslenmesi hem de bal
üretiminde nektar kaynağı olmasının yanında yeşil gübre ile
toprak düzenleyicisi gibi farklı birçok alanda önemli bir kullanım
potansiyeli barındırıyor. Gerçekleştirilen deneme ekimi ile
karabuğdayın İstanbul’un ekolojik koşullarında verim ve kalite
özellikleri belirlenmiş olacak.
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İBB'DEN MODERN KURBAN SATIŞ
VE KESİM ALANLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 265.010 m2 kurban satış ve kesim alanları ile İstanbul’a
sevk edilen büyükbaş hayvanların yüzde 14’üne, küçükbaş hayvanların ise
yüzde 8,65’ine hitap ediyor.

ANADOLU YAKASI
Ferhatpaşa-ATAŞEHİR

Kurnaköy-PENDİK

14

Paşaköy-SANCAKTEPE

AVRUPA YAKASI
Alibeyköy-EYÜPSULTAN

Haraççı-ARNAVUTKÖY

Kayaşehir-BAŞAKŞEHİR

Yeşilkent-AVCILAR

Kestanelik-ÇATALCA

Çakmaklı-BÜYÜKÇEKMECE
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VETBÜS VE VETKABİN İLE
HAYVANLAR DAHA ÇOK GÜVENDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Can Dostlarımız İçin Düştük Yollara” projesi çerçevesinde insan ve
hayvan sağlığını iyileştirmek ve hayvan refahını yükseltmek amacıyla VetKabin’den sonra VetBüs’ü
hayata geçirdi.

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi, Muhtarlıklar
ve Gıda Daire Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü, 2016 yılında hizmete
aldığı VetKabin’den sonra
hayvan sağlığını iyileştirmek
ve hayvan refahını yükseltmek
amacıyla hayata geçirdiği VetBüs
ile 7 gün 24 saat hizmet vermeye
devam ediyor. Ayrıca VetBüs ve
VetKabin, içlerinde görev yapan
veteriner hekimler sayesinde
bakımevlerini ziyaret edemeyen
vatandaşlar için hayvan

16

hastalıkları, zoonoz hastalıklar,
hayvan bakımı ve refahı
konularında etkin bir iletişim
kanalı olarak kullanılıyor.
VetBüs donanımında yer alan
camlı ve hayvan refahına uygun
kafesler ile bakımevinde yer alan
sahipsiz hayvanlar için yeni bir
sahiplendirme fırsatı sağlanıyor.
Sahipsiz hayvan popülasyonunun
kontrolü ve toplum sağlığında
önemli bir faktör olan hayvan
sahiplenme kültürünün
yaygınlaştırılması öngörülüyor.

2016 yılı sonunda hizmete alınan VetKabin ve
2018 yılı başında hizmete alınan VetBüs ile
gerçekleştirilen yerinde rehabilitasyon çalışmaları
kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 56
çalışmada 395’i aşılama olmak üzere 1.114 hayvana
müdahale edildi, 18 hayvan ise sahiplendirildi.
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DUŞPET İLE KÖPEKLER DAHA TEMİZ
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, sahipsiz köpeklerin temizlenmesi, sahiplendirilecek hayvanların ise
daha temiz bir şekilde yuvalarına kavuşmaları için Duşpet hizmetini hayata geçirdi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü,
bakımevlerine getirilen sahipsiz
hayvanların temizlenmesi, sahiplendirilecek
köpeklerin temiz bir şekilde evlerine
ulaştırılması ve sahipli köpekler için de ücret
karşılığı yıkama hizmeti sunulması amacı ile
Duşpet’i hizmete aldı. Duşpet ile içerisinde
bulunan 7 farklı parametre ile yıkanacak köpeğin
yıkama, sabunlama, durulama ve kurulama dahil
A’dan Z’ye tüm temizliği ve dezenfeksiyonu
yapılıyor. Duşpet hizmeti Kısırkaya Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam
Alanı ile Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda veriliyor.

18

KAÇAN KURBANLIKLARI YAKALAMA TİMLERİ
İŞ BAŞINDAYDI

K

urban Bayramı sürecinde Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kaçan kurbanlıkların yakalanması için ikişer kişiden oluşan
15 ekip oluşturuldu. Bayram süresince 153 Beyazmasa üzerinden gelen başvurular sonrasında 15 adet büyükbaş
hayvan yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

İBB KURBAN İLE EN YAKIN KURBAN KESİM
YERLERİNİ BULUN!

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen mobil uygulama “İBB Kurban” ile bu yıl da
İstanbullular tablet veya akıllı telefonları üzerinden kendilerine en yakın kurban/adak satış ve kesim yerlerini görebildikleri
gibi kurbanlık hayvanın küpe kontrolünü yaptılar ve kurbanlık havanlar hakkında bilgi aldılar. Kurban kesim ve satış
yerlerinin ilçe bazlı sunulduğu, hayvan küpe kontrolünün yapıldığı, kurban hakkında bilgilendirme sunulan mobil uygulama
İBB Kurban ile kurban kesimi eğitimi başvuruları alındığı gibi uygulama, kaçak kurban ihbar hattı olarak da kullanılıyor.
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İSTANBUL HALİ ULUSLARARASI

MİSAFİRLERİ AĞIRLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü;
Tayvan, Musul (Irak), Ekvador ve Japonya’dan gelen ziyaretçileri ağırladı. Hal esnafı ile
yeni ortaklıkların kurulması, ticaret bağının artırılması adına yapılan ziyaretlerde sektörün
ticari potansiyeli hakkında da bilgi aktarıldı.
TAYVAN
Tayvan’ın Chiayi Belediyesinden gelen
yetkililer, İstanbul Bayrampaşa Hali'ni
ziyaret etti. Hal Müdürü Seyit Ahmet
Olgun, Müdür Yardımcısı Murat Karkaş

20

ve Tarım ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı
Ruhi Ergan tarafından ağırlanan heyet,
İstanbul halinde faaliyet gösteren firmalar
ve sektörün ticari potansiyeli hakkında
bilgi aldı. Türkiye’nin meyve-sebze sektörü

yanında halin işleyişini anlatan bir sunumun
gerçekleştirildiği toplantı sonrasında
Tayvan’dan gelen heyetin başkanı esnafların
yazıhanelerini gezerek, ürünler hakkında
bilgi aldı.

MUSUL
Musul Üniversitesi Ziraat
Mühendisliği Bölüm Başkanı
ve üniversite öğrencileri, 3
Ağustos Cuma günü İstanbul
Bayrampaşa Hali'ni ziyaret
etti. Ziyaretle ilgili olarak Hal
Müdürlüğü içerisinde organize
edilen toplantıda ziyaretçilere

İstanbul Bayrampaşa Hali
hakkında bir sunum yapıldı.
Sunum sonrası karşılıklı soru
cevapla ilerleyen toplantı
boyunca ülkelerdeki meyve
sebze sektörünün durumu,
ticaret hacimleri ve hallerin
işletme yapıları hakkında bilgi
alışverişinde bulunuldu.

Musul Üniversitesi
Ziraat Mühendisliği
Bölüm Başkanı
ve üniversite
öğrencilerine
İstanbul Bayrampaşa
Hali hakkında bir
sunum yapıldı.
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EKVADOR
Ekvadorlu meyve ve
sebze sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerin
yöneticilerinden oluşan bir
heyet İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlıklar ve
Gıda Daire Başkanlığı Hal
Müdürlüğü öncülüğünde,
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esnaf ile buluştu. Sekiz
kişilik üst düzey yetkiliden
oluşan heyet, hal
esnaflarının temsilcileriyle
bir araya gelerek yeni
ticaret imkanlarının
değerlendirilmesi
konusunda fikir
alışverişinde bulundu.

JAPONYA
Japonya’nın lider araştırma ve
danışmanlık şirketi Daiwa Institute
of Research Ltd.’den (DIR) gelen
Eiichiro Ashida, Türkiye’de meyve ve
sebze sektörüyle alakalı bilgi alışverişi
için Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu’nu
ziyaret etti. Daire Başkanı Bayram Ali

Çakıroğlu’nun yanı sıra Hal Müdürü
Seyit Olgun, Hal Müdür Yardımcıları
Murat Karkaş ve Mehmet Torun ve
daire başkanlığı personeliyle beraber hal
müdürlüğünden personellerin de katıldığı
ziyarette, yaş sebze ve meyve halinde
uygulanan kanun ve düzenlemeler
yanında meyve-sebze ihracatı ve dağıtım
kanalları gibi konular konuşuldu.

Japonya'dan gelen heyet
ile yaş sebze ve meyve
halinde uygulanan kanun
ve düzenlemeler yanında
meyve-sebze ihracatı ve
dağıtım kanalları gibi
konular konuşuldu.
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AHİLİK HAFTASI
KUTLANDI

İstanbul Sebze ve Meyve Hali ahilik coşkusuna sahne oldu. İstanbul Hali’nde üçüncüsü düzenlenen
ahilik etkinlikleri esnaf ve personelden yoğun ilgi gördü.

B

ayrampaşa İstanbul Sebze ve Meyve Hali,
geleneksel hale gelen “ahilik etkinliğinin”
üçüncüsüne sahne oldu. 21 Eylül Cuma günü
Toptancı Halleri Camii’nde gerçekleşen
etkinlik, cami İmamı Yusuf Sap’ın Kur’an-ı Kerim
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tilaveti okumasıyla başladı. Daha sonra Tacirler Eğitim
Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından
gerçekleşen 15’likler gösterisinin sergilendiği etkinlik
Mehteran gösterisiyle devam etti. Son olarak ilkokul
öğrencileri tarafından sema gösterisi yapıldı.

Tacirler Eğitim
Vakfı İmam
Hatip Ortaokulu
öğrencileri
tarafından
gerçekleşen
15’likler
gösterisinin
sergilendiği
etkinlik Mehteran
gösterisiyle devam
etti.
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EMPATİ HAFTASI’NDA
BAŞKAN VE MÜDÜRLER MESAİDEYDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Avrupa
Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen Empati Haftası nedeniyle
çalışanların karşılaştıkları sorunları yerinde gözlemledi.

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlıklar
ve Gıda Daire Başkanlığı,
Empati Haftası kapsamında,
çalışanların karşılaştıkları sorunları
yerinde gözlemlemek ve çözüm
bulmak amacıyla bir dizi etkinlik
düzenledi. Muhtarlıklar Gıda Tarım
ve Hayvancılık Daire Başkanı
Bayram Ali Çakıroğlu, Hal Müdürü
Seyit Ahmet Olgun, Muhtarlıklar
Müdürü Mustafa Erol, Tarım ve Su
Ürünleri Müdürü Türker Eroğlu
ve Veteriner Hizmetleri Müdürü
Muhammet Nuri Coşkun; çağrı
karşılama biriminde muhtarlarla
telefonda görüşme, semt
pazarlarında balıkçı esnafı denetimi,
Bayrampaşa Meyve Sebze Hali kapı
kontrol ekibiyle fatura kontrolü
ve hayvan bakımevinde besleme
faaliyeti gerçekleştirdiler.
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İBB, MEHMET ALİ BEY’İN
MEZARINI YENİLEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi’nin muallimi
ve kurucu müdürü olan aynı zamanda baytarlık mektebi kültürünün kurucusu kabul
edilen Mehmet Ali Bey’in Kadıköy’de bulunan mezarını ve kitabesini yeniledi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, 1889’da
açılan ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un eğitim aldığı okul olan Halkalı
Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi’nin
(Şu an Sebahattin Zaim Üniversitesi Halkalı
Kampüsü’nün olduğu yer) kurucu müdürü olan
Baytar Miralayı Muallim Mehmet Ali Bey’in
mezarını yeniledi. Mehmet Ali Bey hakkında

Eski

araştırmalar yapan ve mezarının yerini tespit
eden Prof. Dr. Ali Birinci’nin talebiyle başlatılan
çalışmayla, baytarlık mektebi kültürünün
kurucusu kabul edilen, Mehmet Ali Bey’in
Kadıköy Sahrayıcedit Mezarlığındaki harabe
durumda olan mezarı ve kitabesi, Mezarlıklar
Daire Başkanlığı ve meslektaşlarının destekleri ile
yenilenerek, 95. ölüm yıldönümüne yetiştirildi.

Yeni
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MUHTAR İSTİŞARE TOPLANTILARI
2. YILINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü, 24 ilçe muhtarı ile ikinci
kez istişare Toplantısı gerçekleştirdi.

G

eçtiğimiz yıl 39 ilçenin 959
muhtarıyla istişare toplantısı
gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü,
2018 yılı içerinde 24 ilçenin muhtarları ile
ilçe bazında ikinci kez İstişare Toplantıları
yaptı. Toplantılarda muhtarlar mahalleleri ile
ilgili taleplerini ilgili kurumlara birebir anlattı.
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Muhtar istişare toplantıları ile İstanbul’un tüm
muhtarlarının talep ve görüşleri, İBB birimleri
ve iştiraklerin ilgili müdürleri, diğer kamu/
özel kurumların temsilcileri tarafından dikkatle
dinlenerek, çözüme kavuşturulmak üzere
gerekli mercilere iletiliyor. Muhtarların talepleri
doğrultusunda da birçok yatırım çalışmaları,
bölge planlamaları ve projeler hayata geçiriliyor.

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İMAR BARIŞI
İÇİN MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar problemine ilişkin İstanbul
muhtarlarıyla İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

T

.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İmar Barışı
Bilgilendirme Toplantısı'nda
muhtarlarla buluştu. Açılış
konuşmasını İl Müdür Vekili Namık
Güver’in yaptığı toplantıda imar
mevzuatına ve ruhsata aykırı yapıların
kayıt altına alınması konusu ele alındı.

Toplantıda imar problemine ilişkin
olarak ruhsata aykırı yapılara verilecek
yapı kayıt belgesiyle imar sorununa
yasallık getirileceği ve vatandaşların
devletle olan ihtilaflarının ortadan
kaldırılacağı dile getirildi. İmar barışı
kapsamında; umumi hizmete ayrılan
yerlere denk gelen alanların terk

edilmesi şartıyla kat mülkiyetine geçiş,
hazine taşınmazı üzerindeki yapılar, yapı
kayıt belgesi bedeli, ödemeler ve yapı
yenilemesi gibi problemler konuşuldu.
Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası
olmak üzere iki gün süren bilgilendirme
toplantısında muhtarlar mahallelerindeki
imar sorunlarını dile getirdi.
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MUHTAR METE SERTBAŞ ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE ANILDI
İstanbul muhtarlarının organize ettiği 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda, 15 Temmuz şehidi
Muhtar Mete Sertbaş, şehit düştüğü Acıbadem Türk Telekom önünde anıldı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
desteğiyle gerçekleştirilen anma programına
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa
Demiryürek, İBB Muhtarlıklar Müdür
Yardımcısı Suna Üstüner, Üsküdar Muhtarlar
Dernek Başkanı Kenan Bilici, İstanbul Muhtarlar
Federasyonu Teşkilat Başkanı Dursun Ali Yıldız,
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15 Temmuz Gazisi Çengelköy Muhtarı Can
Cumurcu ve şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş
yanında çok sayıda vatandaş katıldı. Mete
Sertbaş’ın yakınları, meslektaşları ve sevenleri,
şehidin hayatını kaybettiği alana karanfiller
bıraktıktan sonra Acıbadem Muhtarlığına
sloganlar eşliğinde yürüdü.

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLARLA BAYRAMLAŞTI

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi
Muhtarlıklar ve Gıda
Daire Başkanlığı
Muhtarlıklar Müdürlüğü,
İstanbul’un 959 mahalle
muhtarını makamında
ziyaret ederek Kurban
Bayramlarını tebrik etti
ve muhtarlar ile birebir
iletişimini sürdürdü.
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MUHTARLIKLARA SU SEBİLİ VERİLDİ
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarların çalışma alanlarında faydalanabileceği
su sebillerini muhtarlıkların hizmetine sundu.

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatı ile
İstanbul’daki 959 mahalle muhtarını yerinde ziyaret ederek muhtarlık
envanter çalışması yapan ve ihtiyaçları tespit eden İBB Muhtarlıklar
Müdürlüğü, muhtarların çalışma alanlarında faydalanabileceği su sebillerini
muhtarların hizmetine sundu.
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MUHTARLAR BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÖNCÜLÜK EDECEK
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), İstanbul’un muhtarlarına bağımlılıkla ilgili eğitim verdi. Eğitim
kapsamında muhtarlar, Yeşilay ile birlikte bağımlılık konusunda saha çalışmalarına başlayacak.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlıklar Müdürlüğü ve
Yeşilay’ın işbirliğiyle, Yeşilay
Danışmanlık Merkezi’nde
(YEDAM) İstanbul muhtarlarına
bağımlıkla mücadele konusunda
eğitim verildi. Programda muhtarlar,

Türkiye’nin en önemli sorunlarından
biri olan bağımlıkla mücadelede
nasıl hareket edileceğini yerinde
gözlemleyerek öğrendi ve YEDAM’daki
şube başkanlarıyla tanışma fırsatı buldu.
Eğitim programı çerçevesinde muhtarlar
“alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı,

tütün bağımlılığı ve teknoloji
bağımlılığı” konularında bilgilendirildi.
Muhtarlar, Yeşilay ile birlikte bağımlılık
konusunda çalışma yapacak ve saha
çalışmalarına başlayacak. Bağımlılıkla
ilgili hem çözüm sunacak hem de
vatandaşa yardım edecekler.
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İBB VE YEŞİLAY BAĞIMLILIĞA

BİRLİKTE “DUR” DİYECEK

İ

BB Başkanı Mevlüt Uysal ve Yeşilay Başkanı Prof. Dr.
Mücahit Öztürk, İstanbul’da her türlü bağımlılıkla mücadele
edilecek 4 ayrı YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)
kurulması için protokol imzaladı. Sepetçiler Kasrı’nda
düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal, zararlı maddelerle önemli mücadeleler
yapan Yeşilay ile çok önemli bir işbirliği yaptıklarını belirterek,
“Geçmişte belediye deyince akla kaldırım, park, cadde yapımı
gelirdi. Artık bunlar yeterli olmuyor. Yeni dönemde şehirde
yaşayan insanları mutlu etmek, onların huzur bulabileceği ortamları
oluşturacak her türlü faaliyetler belediyelerimizin görevidir” dedi.
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UYSAL: “HEDEF HER İLÇEDE İKİ MERKEZ”

Çalışmanın şu anda 4 bölgede başladığını ancak bundan sonra
hedefin her ilçede en az 2 YEDAM merkezi kurmak olduğunu
ifade eden Başkan Uysal, “Belediye olarak nerelerde bu merkezleri
kurabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Yeşilayımız da bu merkezlerin
projelerini hazırlıyor. Beykoz’da yapacağımız YEDAM merkezi
doğayla uyumlu çok güzel bir merkez olacak. Ayrıca Arnavutköy,
Eyüp ve Büyükçekmece ilçelerimizde de YEDAM merkezlerinin
binalarını yaparak Yeşilay’a teslim edeceğiz. Tabi bunlar başlangıç.
İstanbulluların mutlu ve huzurlu olması için bu çalışmaları
yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖZTÜRK: “TÜRKİYE’DE MODEL
ORTAYA KOYACAĞIZ”

Törende konuşan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit
Öztürk de bağımlıklarla mücadele adına çok önemli bir
protokole imza attıklarını belirterek, “İBB ile birlikte
Türkiye’de bağımlılıklarla mücadele modelini ortaya
koyacak merkezler açma yoluna gidiyoruz. Bağımlılıklarla

mücadelede birinci aşama tıbbi tedavidir. Bu Sağlık
Bakanlığı merkezlerinde yapılıyor. Asıl süreç olan
ikinci aşamada ise bireylerin tekrar bağımlı olmamasını
engelleyecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Ülkemizde
bu anlamda bazı zorluklar var. Bu amaçla YEDAM’ları
kurarak bağımlılıktan kurtulan vatandaşlarımıza psikososyal destekler vermeye başladık” şeklinde konuştu.

Törende
konuşmaların
ardından, İBB
Başkanı Mevlüt Uysal
ve Yeşilay Başkanı
Prof. Dr. Mücahit
Öztürk, kurulacak
YEDAM merkezleri
için hazırlanan
protokole imza attı.
Mücahit Öztürk,
Başkan Uysal’a
Yeşilay rozeti taktı ve
YEDAM merkezindeki
atölyelerde bağımlılık
konusunda destek
alan bir vatandaşın
yaptığı cami maketini
hediye etti.
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MODERN KURBAN KESİM ALANLARININ
SAYISI ARTACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, görevi başında olan İBB personeliyle
bayramlaştı. Başkan Mevlüt Uysal, İBB olarak kurban kesiminin tatlı telaşının, sıkıntılı telaşa
dönüşmemesi adına her türlü tedbirin alındığını söyledi.

K

urban Bayramı vesilesiyle
İBB personeli ile bayramlaşan
İBB Başkanı Mevlüt Uysal,
alınan tedbirler sayesinde
İstanbul’da kurban kesimiyle ilgili
sıkıntıların azaldığını ve Boğaz’ın geçmiş
yıllardaki gibi kan gölüne dönmediğini
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söyledi. Kurban Bayramı boyunca her
birimden 8 bin 500 personelin nöbet usulü
görev yaptığını belirten Başkan Mevlüt
Uysal, “Kurban kesimiyle ilgili bu sene çok
ciddi ve sıkı tedbirler aldık. Her ilçede ilçe
belediyemizle ortaklaşa çalışarak, izinsiz
yerlerde kurban kesimine izin vermedik.

Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırma
adına her türlü tedbiri aldık. Bu yıl ilk
defa kurbanla ilgili bir yazılım geliştirdik
ve herkes bu sayede kurbanlıkların
kulaklarındaki küpelerden hayvanların
kimliğini inceleyebildi” diye konuştu. İBB
olarak, bu yıl 9 ayrı yerde kurban modern

kesim ve satış alanı oluşturduklarını ifade eden
Başkan Uysal, kesim alanlarında önemli bir
aksaklık olmadan kurbanların düzgün şekilde
kesildiğini söyledi. Uysal, İETT tarafından kurban
kesim ve satış alanlarıyla çeşitli güzergahlara ek
seferler konulduğunu da hatırlattı.
Önümüzdeki yıllarda İstanbul’da kurban kesimiyle
ilgili hiçbir problemin kalmayacağını vurgulayan
Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah
önümüzdeki dönemde Avrupa ve Anadolu
Yakası'nda İstanbul’un belirli bölgelerinde
büyük kurban satış ve kesim alanları kuracağız.
Buralarda seyyar kesim mezbahaneleri sistemi
oluşturup, vatandaşımızın rahat rahat kurbanını
kesebilmesini sağlayacağız. İBB olarak, şu anda 9
olan kurban kesim yeri sayımızı artıracağız.”
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TARİHİ KUMKAPI

BALIKÇILAR ÇARŞISI
ARTIK DAHA MODERN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafın görüşleri alınarak
yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete alındı. Yeni modern
çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle dükkan sayılarında bir değişiklik
yapılmazken, bebekli aileler de düşünülerek bebek bakım odası eklendi.
Aynı zamanda çarşıda, vatandaşların rahat rahat dolaşabileceği ve
sosyal faaliyetlerde bulunabileceği çocuk oyun alanları, fitness alanı,
hizmeti verileceği gibi otopark ve yeşil alan da yer alacak.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
Avrasya Tüneli inşaat sahasında
kalan Kumkapı Balıkçılar
Çarşısını yine balıkçı esnafıyla
buluşturdu. 1980’li yıllarda yapılan ve
zamanla ihtiyaca cevap veremez hale
gelen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı balıkçı
esnafının görüşü alınarak daha modern
görünüme kavuşturuldu. Yeni modern
çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle
çaycısından dükkan sayılarına kadar
bir değişiklik yapılmadı. Çarşıda,
alışverişe gelen vatandaşların rahat rahat
dolaşabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde
bulunabilecekleri çocuk oyun alanları,
fitness alanı, sert zeminler, yeşil alan
ve otopark hizmet verecek. Yenilenen
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi
Çamlı, Kumkapı Balıkçılar Derneği
Başkanı Harun Yıldız, İstanbul
Perakende Balık Satıcıları Esnaf Odası
Başkanı Yaşar gün ve çok sayıda
vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
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UYSAL: “BALIKÇILARIMIZDAN
BEKLENTİMİZ BÜYÜK”
Açılış töreninde konuşan Başkan
Mevlüt Uysal, 1 Eylül itibariyle balık
sezonunun başladığını belirterek, “Üç
tarafı denizle çevrili olan ülkemizde
gelecekte balıkçılarımızdan çok şey
bekliyoruz. Deniz ile iç içe olan bir
ülkede balık tüketimi ile ilgili gerçekten
çok zayıf kalıyoruz. O nedenle bunu
balıkçılarımızla, balıkçı esnafımızla
güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

“Büyükşehir olarak burasını yenilerken
hem esnafımızın satış yaptıkları
dükkanda rahat edebilecekleri hem de
alışverişe gelenlerin de balıkları rahat
görebilmeleri adına memnun olacakları
güzel bir yer olsun istedik. Çok güzel bir
yer oldu.”

“HEM ESNAF HEM MÜŞTERİ
ADINA ÇOK GÜZEL BİR YER
OLDU”
Avrasya Tüneli inşaat sahasında kalan
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın 1980’li
yıllarda o dönemin şartlarına göre
yapıldığını ve zamanla ihtiyaca cevap
veremediğini kaydeden Uysal, esnafın
da eski çarşıdan memnun olmadığını
belirterek şunları söyledi: “Ne esnaf
ne de çarşıya gelen vatandaş, kimse
memnun değildi. Ancak İstanbullular
buraya geldiklerinde taze balık aldıkları
için memnunlardı. Büyükşehir olarak
burasını yenilerken hem esnafımızın satış
yaptıkları dükkanda rahat edebilecekleri
hem de alışverişe gelenlerin de balıkları
rahat görebilmeleri adına memnun
olacakları güzel bir yer olsun istedik.
Çok güzel bir yer oldu.”
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ÇARŞI SEZON DIŞINDA DA
HİZMET VERECEK
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın sezon
dışında 12 ay hizmet vereceğinin altını
çizen Uysal, “Tabi eylül ve mayıs arası
balık sezonu. Kumkapı’da, bu mekanda
ise 12 ay. Çünkü burada olta balıkçılığı
da geçerli. Dolayısıyla burası sezon
harici dönemde de her zaman açık. Yine
hemen yan tarafta balık halimiz vardı,
onu da yaklaşık 250 bin metrekare
inşaat alanıyla Büyükçekmece Gürpınar
bölgemize taşıdık. Buradaki balık hali
de taşındıktan sonra Kumkapı Balıkçılar
Çarşısı balık halinden balık almak isteyen
vatandaşlarımıza da hitap edecek. Toptan
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olmamakla birlikte kalabalık ailelerin
kasayla aldığı balıkları da buradan vermiş
olacaksınız. Bu manada eskiye göre biraz
daha işleriniz artacak” dedi.
YAZICI: “BALIKÇILIK CARİ AÇIĞA
650 MİLYON DOLAR KATKI
SAĞLIYOR”
Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bölgenin
gençliğinin geçtiği yerler olduğunu
hatırlatarak, “Kumkapı”da halen babamın
fırını mevcut. Buraya gelirdik. Babam
hemen buradaki balıkçılardan balık alır,
tepsiye koyar ve buğlamayı fırına verirdi
ve çıkarır yerdik. Bu şekilde fırına gelip
balık yiyenlerden bir tanesi de Türkiye

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Tayyip Bey’le de
burada balık yemişliğimiz var” diye
konuştu. Ülkenin 3 tarafı denizlerle
çevrili olması nedeniyle balıkçılığın
önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayan
Yazıcı, şunları kaydetti: “Kişi başına
tüketim Türkiye’de 5,5 gram. Dünyada
kişi başına tüketim 15-20 kilogram
düzeyinde. 2002 yılında ihraç ettiğimiz
yaklaşık olarak 95 milyon dolar. Bugün
itibariyle 9 kat artış gösterdi, 855 milyon
dolar oldu. Türkiye’nin ekonomisinin en
temel sorunlarından birisi olan cari açığa
balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetlerle 650
milyon dolar düzeyinde katkı sağlıyor.”

Çarşıda, alışverişe gelen vatandaşların
rahat rahat dolaşabileceği ve sosyal
faaliyetlerde bulunabileceği çocuk oyun
alanları, fitness alanı, sert zeminler,
yeşil alan ve otopark hizmet verecek.

YILDIZ: “İSTANBUL’A YAKIŞIR
BİR ÇARŞI”
Kumkapı Balıkçılar Derneği Başkanı
Harun Yıldız ise, “Bizi üç buçuk
yıl sonra İstanbul’a yakışır bir
çarşıya getirdiler. İstanbul’a yakışır
bir şekilde hizmet verebileceğini
düşündüğümüz bir yer burası. Biz bu
mesleğin temsilcileri olarak İstanbul
halkını, bu güzide yerde deniz
ürünlerinden faydalanmaları için
herkesi davet ediyoruz. Açılan çarşı
her şey düşünülerek yapılmış, fırsat
eşitliğinden engelli lavabolarına kadar
en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.
İstanbul’a da yakışan buydu. Buna
istinaden İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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İSTANBUL
SEMT PAZARLARI
ENVANTERİ ÇIKARILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Hal
Müdürlüğü, İstanbul ili sınırları içinde bulunan tüm pazarların envanter
çalışmasını gerçekleştirdi. Belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan
çalışma sonrasında; yüzde 85’i semt pazarı olan İstanbul’daki pazarların
74 tanesinin cumartesi günü kurulduğu ve yüzde 41 ile pazarcı esnafının
çoğunluğunu meyve sebze satan esnafın oluşturduğu görüldü.
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T

üm pazarların merkezi yönetimi
ve kontrolünü sağlamak
amacıyla pazar yönetim
sistemini kurma faaliyetlerine
devam eden Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı İstanbul ili sınırları içindeki
tüm pazaryerleri ile ilgili veri toplama
çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmada
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hem
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kendisine hem de ilçe belediyelerine bağlı
pazar yerleri ile ilgili sayı, tür, tezgah
sayısı, tezgah türü ve pazarcı sayısı gibi
veriler toplanarak pazar yönetim sistemi
için veri olarak kaydedildi. Pazarların
genel durumunun da dahil edildiği
araştırma kapsamında, ilçe belediyelerinin
pazar yerleri ile ilgili mevzuata uyum
oranları da değerlendirildi. İlçe ilçe

değerlendirmelerin yapıldığı araştırmada,
pazarda sunulan güvenlik, temizlik,
aydınlatma, elektronik tartı, denetim
etkinliği gibi hizmetler de değerlendirildi.
Bu kapsamda hizmete sunulan kapalı
pazarların toplum beklentilerini karşılamada
başarılı olduğu, açık pazarların ise daha da
geliştirilerek İstanbul’a yakışır standartlara
kavuşturulabileceği ortaya çıktı.

Istanbul ’daki
pazarların

E

378’si (yüzde 85)

E 66’sı (yüzde 15)

Cumartesi günleri İstanbul’un
semtlerinde toplam 74 pazar kuruluyor.

67 pazar ile

en yoğun ikinci gün;

55 pazar ile

en az pazar kurulan gün;
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Pazarcıların yüzde 41’ini oluşturan
13 bin 802 esnaf,
sebze-meyve satışı gerçekleştiriyor.

E Esnafın yüzde 36’sı (12
bin 120 esnaf) pazarlarda
tekstil ürünü satıyor.
E Yüzde 8’i (2 bin 775
esnaf) pazarlarda gıda
satışı yapıyor.
E Yüzde 15, sebze-meyve,
tekstil ve gıda dışı ürünlerin
satışını gerçekleştiriyor.
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HAL MÜDÜRLÜĞÜNDE

ESNAF SEMİNERLERİ BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSMEK işbirliğiyle düzenlenen esnaf eğitimlerinden “Müşteri İlişkileri
Yönetimi” ve “Motivasyon ve Stres Yönetimi” seminerleri hal esnafı tarafından yoğun ilgi gördü.

E

snafları bilgilendirmek ve iş
kapasitelerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla düzenlenen
esnaf seminerlerinin ilki olan
“Müşteri İlişkileri Yönetimi” semineri 20
Eylül 2018 Perşembe günü Sakarya Konferans

Salonunda gerçekleştirildi. Diğer bir eğitim olan
“Motivasyon ve Stres Yönetimi” semineri de
21 Eylül Cuma günü Ataşehir Hali Konferans
Salonunda düzenlendi. İSMEK bünyesinde çalışan
Feryat Muslugüz tarafından verilen her iki eğitim
seminerine de hal esnafı yoğun ilgi gösterdi.
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TASARRUF VE MİLLİLEŞME
EĞİTİMİ VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, tüm personeli için Tasarruf
ve Millileşme Eğitimi düzenledi.

Ö

zellikle son dönemde gündeme
gelen ekonomik gerilimlerle birlikte
tasarruf etmenin önemi ve yerli malı
kullanımına dikkat çekmek amacıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve
Gıda Daire Başkanlığı tüm personeli için eğitim
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düzenledi. Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Çevre
Yüksek Mühendisi Türker Eroğlu tarafından
verilen eğitimde; işyerinde yapılabilecek enerji,
sarf malzeme ve zaman tasarruflarının yanı sıra
evlerinde de yapabilecekleri tasarruflarla ilgili
bilgiler verildi.

Milli ve yerli
ürünlerin
kullanımının
öneminin
vurgulandığı
eğitimlerde,
tasarrufun ve yerli
malı kullanımının
ülke ekonomisi
için faydalarına
dikkat çekildi.
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KEMERBURGAZ SAHİPSİZ
HAYVAN BAKIMEVİ'NDE
GERİ SAYIM BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fiziki alan yetersizliği nedeniyle
güncel ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelen Hasdal Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi'nde yenileme çalışmalarını son hızıyla
sürdürüyor. Proje çerçevesinde yenilenen bakımevi Kemerburgaz
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi adı ile faaliyet gösterecek.

F

iziki şartlarının güncel
ihtiyaçlara cevap veremez hale
gelmesi, hasta ve yaralı kedi
ihbarlarının artmış olmasına
rağmen mevcut durumda kedi ünitesinin
olmaması, 4 dönüm olan mevcut alanın
yetersiz kalması nedeniyle yenileme
çalışmalarına başlanan Hasdal Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi, proje
tamamlandığında Kemerburgaz Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi adı ile faaliyet
gösterecek. 4 dönüm olan eski birim
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yerine projelendirilen, ihalesi yapılıp
inşasına başlanılan 17 dönüm alanda
hizmet verecek olan Kemerburgaz
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi,
Avrupa Yakası ulaşım arterlerine
yakın olması sebebi ile 7 gün 24 saat
çalışan ekiplerin ana hareket noktası
olacak. Kedi üniteleri ile Avrupa Yakası
kedi tedavilerine imkan sunacak olan
bakımevinde, enfeksiyöz hastalıklara
profesyonel yaklaşıma imkan sunacak
olan tedavi üniteleri yer alacak.

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

1 adet 430,97 m² idari bina,
1 adet 305,29 m² personel binası,
1 adet 203,11 m² yemekhane (66 kişilik),
1 adet 321,30 m² eğitim merkezi (90 kişilik),
Biri köpek diğeri kedi için 2 adet 321,30 m² operasyon binası,
1 adet 300,00 m² köpek tedavi binası (21 kulübeli),
1 adet 707,67 m² köpek barınak binası (50 kulübeli),
1 adet 203,11 m² ilaç deposu,
2 adet 203,11 m² mama deposu,
1 adet 188,69 m² müşahede binası (12 adet kedi kafesi, 9 adet köpek kafesi),
1 adet 269,64 m² kedi barınağı binası (26 adet tekli, 6 adet çoklu kafes kapasiteli),
1 adet su deposu,
1 adet güvenlik binası,
20 araçlık otopark,
1 adet çocuk oyun alanı,
1 adet gazebo,
1 adet pergole ve 20 adet çatılı piknik masası yer alacak.
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BAYRAMPAŞA HALİ'NDE
KAPI SAYISI 5’E ÇIKTI
Esnaf ve ziyaretçilerin Bayrampaşa Hali’nde daha rahat ticaret yapabilmesi adına
yenileme ve genişleme çalışmalarını sürdüren Hal Müdürlüğü, yeni çıkış kapısı
olan 5 No’lu kapıyı hizmete aldı.

İ

stanbul’un gün geçtikçe artan
meyve sebze ihtiyacına paralel
olarak İstanbul Bayrampaşa
Hali'ne giren araç sayısı da
artıyor. Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı Hal Müdürlüğü, bu konuda
herhangi bir aksaklık yaşanmaması için
aldığı tedbirleri uygulamaya koymaya
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devam ediyor. Bu amaçla başlatılan
çalışmaların ilk ayağı hal içerisinde yol
genişletme çalışmalarıydı, ardından
yeni bir araç otoparkı yapıldı. Son
olarak ise yeni çıkış kapısı olan 5
No’lu kapı, 13 Haziran 2018 tarihi
itibariyle hayata geçti, böylece toplam
kapı sayısı 5’e çıktı.

İSTANBUL HALİ'NDE
PARK SORUNU
ÇÖZÜLÜYOR
Bayrampaşa Yaş Meyve
ve Sebze Hali'nde trafik ve
otopark sorununu gidermek
adına başlatılan otopark
inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Hal Müdürlüğünün talebi ile
Büyükşehir Belediyesi Altyapı
Projeler Müdürlüğü tarafından
yapılan otopark projesi, Bayrampaşa
Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki
trafik ve otopark sorunu bir derece
daha azaltacak. 3 kademe olarak
inşa edilecek otopark 220 araçlık
kapasiteye sahip olacak.
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ÇOÇUKLAR “ÇOÇUK VE YAŞAM”
DERGİSİ İLE BİLİNÇLENECEK
Sağlıklı yaşam için su ürünleri tüketiminin önemi ve denizlerimizdeki balık çeşitlerinin
öğretilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklar
için “Çocuk ve Deniz” dergisi hazırladı.
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İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlıklar ve Gıda Daire
Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri
Müdürlüğü, su ürünleri tüketimin
faydalarının küçüklükten kazanılması
amacıyla 2016 yılı itibariyle başlattığı
eğitimleri sürdürüyor. “Su Ürünleri
Eğitimi” ile öğrencilere denizlerdeki
balık çeşitlerinin öğretilmesi, sağlıklı
beslenmede balık tüketiminin yeri
ve önemi hakkında bilgiler veriliyor.
Bugüne kadar 8 bin 261 öğrenciye
eğitim veren Tarım ve Su ürünleri
Müdürlüğü, öğrencilerin öğrendiklerini
pekiştirmeleri amacıyla “Çocuk ve
Deniz” dergisi hazırlanarak, okullarda
ücretsiz olarak dağıttı.
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DOĞA VE DENİZLE İÇ İÇE BİR KÖY:

İstanbul’un Çatalca ilçesinin bir köyü Ormanlı… Doğa ile baş başa olmak
isteyenler için güzel bir alternatif olan bu köy, düzeni ve toplu yerleşimi sergileyen
yapısıyla da oldukça dikkat çekici… Doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, bisiklet turu
ve olta balıkçılığı yapmak için de elverişli olan Ormanlı, aynı zamanda yamaç
paraşütü ve deniz turizmi ile de dikkat çekiyor. Halkının ağırlıklı olarak çeltik
ekimi, sera tarımı ve odun kömürü gibi çeşitli kanallardan gelirini sağladığı
köyde, kooperatif işlevsel yapısıyla köyün gelişimine büyük katkı sağlıyor.
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Çatalca'da
bulunan Ormanlı
Köyü, İstanbul'da
pirinç üretiminin
yapıldığı tek yer.
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O

rmanlı Köyü’ndeki
arazilerin bir kısmı
ve köy meydanındaki
birçok işletme köy
kooperatifine bağlı. Bu kooperatif
sayesinde köy ciddi manada gelir
elde ediyor. Kooperatife bağlı tarım
arazileri ve işletmeler kiraya verilerek
gelirleri köy giderlerine ve çeşitli
alanlara harcanıyor. Bu çeşitli alanlar
içerisinden köyün futbol kulübü de yer
alıyor, eğitim masrafı karşılanan 10
öğrenci de... Kooperatif köy dışında
öğrenim gören on öğrenciye burs
vererek sosyal yardımlaşmaya destek
oluyor. Aynı zamanda bu gelirler
sayesinde köyün tarımına da katkıda

bulunuluyor. Kooperatif köye iki adet
çeltik kurutma makinesi başta olmak
üzere çeşitli tarım malzemeleri temin
ediyor.
TARİHİ DOKULAR
BARINDIRIYOR
Köyün tarihi yaklaşık 800 yıllık bir
geçmişe dayanıyor. Çok eski bir
yerleşke olmasıyla beraber tarihi
dokular barındırıyor. Bunların başında
köyün merkezinde bulunan Osmanlı
mezarları ve Hasbal Türbesi geliyor.
Köy camisinin bahçesinde bulunan
Osmanlı mezarlarının yaklaşık 700
yıllık olduğu tahmin ediliyor. Köydeki
ilgi çekici detaylardan birisi de Hasbal

Türbesi. Hangi tarihlerde yaşadığı,
kim olduğu doğrulanamamış olsa
da köy halkı tarafından büyük değer
görüyor. Çeşitli rivayetler ve efsaneler
barındıran bu türbe Ormanlı’nın en
büyük değerlerinden bir tanesi. Her
ne kadar gerçekliği bilinmese de
rivayetlere göre Hasbal Baba Fatih
Sultan Mehmet Han’ın hocalarından
bir tanesi. Bu bölgede yaşanan fetihler
esnasında köye gelip orada kaldığı
ve vefat ettiği rivayet ediliyor. Bu
rivayetlere köy halkının da rüyaları
ve söyleyişleri eklendiğinde çevre
köylerden de bilinir olmuş. Önceleri
taş mezar olan kabir, üzeri kapatılarak
türbe haline getirilmiş.
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BAŞLICA GEÇİM KAYNAĞI: TARIM
Köyün başlıca geçim kaynağı tarım.
Ürünlerin başında ise çeltik üretimi geliyor.
Bunun en başlıca sebebi ise köyde yaşanan
taşkınlar. Sık sık yağan yağmur eğimin de
etkisiyle çoğu zaman taşkınlara sebebiyet
veriyor ve tarım ürününün yetişmesini
engelliyor. Köy halkı birçok kez farklı
ürünler de yetiştirmeyi denemiş fakat
yaşanan sel felaketlerinden uğradıkları
zararlar çektik tarımına mecbur bırakmış.
Bu ürün çeşitliliğini engelleyip köy halkını
kısıtlı bir tarıma itmiş olsa da halk bu
durumdan memnun. Elde ettikleri gelir
kendilerini geçindirdiği sürece pek bir
sorun teşkil etmiyor. Köyün bir diğer
geçim kaynağı da sera tarımı. Köyün
kapalı bir konumda olması hava şartlarını
yumuşatıyor. Böylece sera tarımına elverişli
bir ortam sağlıyor. Seralarda yetiştirilen
ürün ise çiçek. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden biri olan Ağaç
A.Ş.’ye bu seralarda çiçek yetiştiriliyor.

62

Köydeki birçok çiftçi kurdukları seralarda
mevsimlik çiçek yetiştirerek ekonomisine
katkı sağlıyor. Ağaç A.Ş.’nin belirlemiş
olduğu standartlara göre üretim yapan
köy halkı bu konuda oldukça deneyim
sahibi olmuş. Köyde mangal kömürü
üretimi de önemli bir gelir kaynağı. Adıyla
da müsemma, köyün etrafı ormanlarla
kaplı. İzinli olarak yapılan budama ve
kesimlerden elde edilen odunlar mangal
kömürü haline getirilerek köye gelen
toptancılara satılıyor.

ORMANLI’YA TEPEDEN BAKIN

HAYVANCILIK İÇİN DE İDEAL
ORTAM VAR
Ormanlı doğasıyla da öne çıkıyor. Yeşilin
bir çok tonunu gözlemleyebileceğiniz
köyde Karadeniz iklimi hakim. Denizelliğin
de verdiği etkiyle yemyeşil bir görünüme
bürünen köy, bu sayede hem küçükbaş
hem de büyükbaş hayvan yetiştiricilerine
ideal bir ortam sağlıyor. Otlakların geniş ve
verimli olması üreticileri fazla masraftan
koruyor.

gerçekleştiriyor. Köy yönetimi bu alanda

İstanbul ve çevre illerde ekstrem sporlarla
ilgilenenler Ormanlı’yı iyi bilir. Ormanlı
yamaç paraşütü yapan sporcuların
uğrak yerlerinden bir tanesi. Köyde
bulunan sahilde kıyının denizden birden
yükselmesiyle birlikte denizden gelen
hava akıntısı kıyıda birden yükselerek
yamaç paraşütçüleri için ideal bir rüzgar
oluşturuyor. Bu sebeple İstanbul ve çevre
illerde bulunan birçok kulüp bölgede uçuş
çalışmalar yürütmüş olsa da yaşanan
aksaklıklar sebebiyle bu konuda bir
gelişme sağlayamamış. Yine aynı bölgede
bulunan ve sahil boyunca kilometrelerce
uzanan kumsal denizseverleri cezbediyor.
Çok fazla bilinmeyen bu doğa harikası
bölge köy halkının titizlenmesi ve gelen
ziyaretçilerin duyarlı davranışlarıyla
korunabilmiş.

Osmanlı Mezarları

Hasbal Türbesi

NASIL
GİDİLİR?

MECİDİYEKÖY
34BZ

34BZ: Zincirlikuyu-Sefaköy
25 Durak
34G

veya

MUSTAFA KEMAL PAŞA
3 metre yürüme
TÜRKSAN
401
401: Yenibosna Metro-Çatalca
36 Durak

404

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI
404: Çatalca Devlet Hastanesi-Yazlıkköy
24 Durak
ORMANLI
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03
TARİF

Palamut
SALAMURA

Fazla miktarda aldığınız palamutu
ister buzdolabında şoklayabilir ve
sonrasında tüketebilirsiniz, isterseniz
salamura olarak da farklı bir çeşit olarak
tüketebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI
Balıkları ayıklayıp temizleyin.
Ardından başlarını ve
kuyruklarını kesin. Filetosunu
çıkarıp dörde bölün.
Tuzlu suda yıkayıp süzün.
Salamurayı hazırlamak için,
1 lt suya 2 yemek kaşığı tuz
koyup kaynatın. Palamutları
kağıt havlu ile kurulayın.
Yayvan cam bir kabın
dibine defne yapraklarını
dizip üzerine bir sıra balık
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yerleştirin. Tane karabiber,
birkaç diş sarımsak ve limon
dilimlerini koyup dereotunu
serpiştirin. Üzerine biraz
kaynar salamura suyundan
dökün. İkinci sıra balığı
da aynı şekilde hazırlayın.
Kalan salamura suyunun
hepsini dökün. Zeytinyağı
karıştırıp üzerine gezdirin.
Buzdolabında ağzı kapalı
olarak bekletin. Kabın üzerine
bir ağırlık koyun. Palamut
salamura 2-3 günde hazır olur.

MALZEMELER
~~ 2 kg palamut
~~ 6-7 diş sarımsak
~~ 1-2 diş karanfil
~~ 10-15 adet tane karabiber
~~ 7-8 adet defne yaprağı ve limon yaprağı
~~ 3 adet sulu limon
~~ 3 yemek kaşığı deniz tuzu, yoksa normal tuz da olur
~~ 1 çay bardağı zeytinyağı

