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İBB LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce afet ve benzeri durumlarda yürütülecek çalışmaların tek noktadan koordine 
edilmesi amacıyla kurulan İBB Lojistik Destek Merkezi, başta İBB Sosyal Tesisleri olmak üzere İBB’ye bağlı pek çok 
birimin en güçlü ve en büyük destekçisidir. Lojistik Destek Merkezi, üstün nitelikleri ve ileri görüşlü vizyonu ile İBB’nin 
kentimize verdiği önemi gözler önüne seriyor.
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IMM LOGISTICS SUPPORT CENTER
IMM Logistics Support Center, which is established to coordinate the activities of Istanbul Metropolitan Municipality to 
be carried out in disasters and similar circumstances through a single channel, is the strongest and biggest supporter 
of many units affiliated to the IMM, especially IMM Social Facilities. With its superior qualities and foreseeing vision 
the Logistics Support Center reveals the importance that IMM gives to our city.
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Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun En Büyük LOJİSTİK DESTEK 
MERKEZİ İstanbul’da…
Faaliyetlerine 2006 yılında Halkalı’daki binasında başlayan ve 2014 yılında Alibeyköy’deki yeni yerleşkesine taşınan   İBB 
Lojistik Destek Merkezi, 20.000 m²’si kapalı olmak üzere toplam 30.000 m² alana sahiptir. 3 ana depo, 1 araç kademe 
binası ve idari ofislerden oluşan İBB Lojistik Destek Merkezi, 9.000 m²’lik araç park alanı, 4.500 m² depolama alanı, 
3.000 m² mutfak alanı ve teknik üniteleri ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük kompleksi konumundadır.

İstanbul’a en güçlü destek
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The Largest LOGISTICS SUPPORT CENTER of Europe and 
the Middle East in Istanbul...
IMM Logistics Support Center, which started its operations in Halkalı in 2006 and moved to a new settlement in Alibeyköy 
in 2014, has a total area of 30.000 m², 20.000 m² of which is closed. IMM Logistics Support Center consisting of 3 main 
warehouses, 1 vehicle stage building and administrative offices is the largest complex of Europe and the Middle East 
with its 9.000 m² car parking area, 4.500 m² storage area, 3.000 m² kitchen area and technical units.

The strongest support to Istanbul
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Bina Otomasyon Merkezi
Akıllı bina teknolojilerinin kullanıldığı İBB Lojistik Destek Merkezi’nde; Klima Santralleri, Egzoz Fanları, IGK sistemleri, 
Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Hidrofor İzleme, Fancoil Kat Planları, Yangın Kat Planları, Jeneratör İzleme ve Boyler 
İzleme, Bina Otomasyon Merkezi’nden yapılmaktadır.
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Building Automation Center
At IMM Logistics Support Center, where smart building technologies are used: Air Conditioning Units, Exhaust Fans, 
IGK Systems, Heating and Cooling Systems, Hydrophore Monitoring, Fancoil Floor Plans, Fire Floor Plans, Generator 
Monitoring and Boiler Monitoring are carried out at the Building Automation Center.
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İstanbul’un Sigortası  Acil ihtiyaçlara hızlı müdahale
En önemli görevi olağanüstü durumlarda halkın gıda ve barınma öncelikli her türlü acil gereksinimlerinin karşılanması 
olan Lojistik Destek Merkezi; yiyecek, içecek, çadır, battaniye, seyyar mutfak, seyyar tuvalet, yardım kolileri, kampet, 
seyyar jeneratör vb. tüm ihtiyaçlara anında cevap verebilecek donanıma sahiptir.
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Istanbul’s Insurance  Rapid response to urgent needs
The Logistics Support Center, the most important task of which is to meet all urgent requests of people at emergencies, 
has the equipment to respond to all needs such as food, beverage, tent, blanket, portable kitchen, portable toilet, 
aid boxes, campet, mobile generator, etc., instantly.
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Sosyal Tesislerin Arkasındaki Güç

Türk mutfağına has lezzetleri uygun bütçe ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunan İBB Sosyal Tesisleri’nin gıdadan 
dekorasyona pek çok gereksinimi, İBB Lojistik Destek Merkezi’nce karşılanmaktadır. Böylece tüm Sosyal Tesislerde 
aynı yüksek kalite standartları yakalanırken maliyetler asgari seviyede tutulmaktadır.

Tüm İBB Sosyal Tesisleri’nde aynı kalite
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The Power Behind Imm Social Facilities

From food to decoration, many needs of the IMM Social Facilities, which offers the flavors unique to the Turkish 
cuisine with budget-friendly and quality service concept, are met by IMM Logistics Support Center. Thus, while the 
same high quality standards are achieved in all Social Facilities, costs are kept at minimum level.

Same Quality at All IMM Social Facilities
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Yüksek gıda üretim kapasitesine sahip olan Lojistik Destek Merkezi’nde toplam 4.500 m2 alana kurulu ve 750.000 koli 
kapasiteli 3 farklı depolama alanı bulunuyor. Depolama alanları; Yemek Üretim Ünitesi ve Sosyal Tesis malzemelerinin 
stoklandığı 3.000 m2’lik Kuru Gıda Deposu, 1.000 m2’lik Afet Deposu ve serin, soğuk ve şok olmak üzere 3 bölümden oluşan 
500 m2’lik Soğuk Hava Deposu’ndan oluşuyor.

TEMEL İHTİYAÇ DEPOLARI

Depolamada Yüksek Standartların Merkezi
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The Logistics Support Center, which has a high food production capacity, has 3 different storage areas with a total capacity 
of 750,000 parcels and a total area of 4,500 m². The storage areas are the Dry Food Store of 3,000 m², where the Food 
Production Unit and Social Facility materials are stored, Disaster Depot of 1,000 m² and Cold Weather Depot of 500 m², 
consisting of 3 sections as cool, cold and shock sections.

BASIC NEEEDS STORAGE

Center of High Standards in Storage
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Mutfaklar Günlük 230.000 kişilik yemek üretim kapasitesi…
Olağanüstü durumlar için tasarlanan tam donanımlı 9 mutfağıyla günlük 230.000 kişilik yemek üretim kapasitesine sahip 
olan İBB Lojistik Destek Merkezi’nde her gün İBB personelleri için 16.000 kişilik, taşıdığı sosyal sorumluluk bilinci gereği 
ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevleri içinse 9 bin kişilik sıcak yemek pişirilmektedir.

YEMEK ÜRETİM ÜNİTELERİ
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Kitchens Food Production Capacity of 230.000 people per day...
With 9 fully-equipped kitchens designed for emergency situations, the IMM Logistics Support Center has a daily food 
production capacity of 230,000 people and every day prepares hot meals for 16,000 IMM staff and for 9,000 people in the 
public soup-kitchens serving people in need as required by the social responsibility it bears.

FOOD PRODUCTION UNITS
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Et Entegre Ünitesi Günlük 5.000 ton et işleme kapasitesi…
Veteriner hekim kontrolleri gerçekleştirilen ve hijyenik koşullarda muhafaza edilen et ve et ürünlerinin porsiyonlama ve 
paketleme işlemleri 2018 yılında yenilenen son teknoloji ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir. Bu ünitede personel yemeği 
için aylık ortalama 33 ton, İBB Sosyal Tesisleri içinse aylık 31 ton et işlenmektedir.
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Meat Integration Unit 5,000 tons of meat processing capacity per day...
Portioning and packaging of the meat and meat products that have passed veterinary control and maintained under 
hygienic conditions are carried out with the latest technology equipment renewed in 2018. In this unit an average of               
33 tons of meat is processed for staff and 31 tons of meat for IMM Social Facilities every month.
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İhtiyaç anında İstanbul halkının ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan ve günlük 1 ton hamur işleme kapasitesine 
sahip olan bu ünitede, Sosyal Tesisler için her gün 3.000 adet pizza, 6.000 adet paçanga böreği ve 5.000 adet kalem böreği 
hazırlanmaktadır.

Unlu Mamüller Ünitesi En tatlı, en doyurucu destek…
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At this unit designed to meet the need for bread in Istanbul at emergencies with a capacity of processing 1 ton of pastries 
per day, 3,000 pizzas, 6,000 paçanga pastries and 5,000 spring rolls are prepared daily for the social facilities.

Baked Goods Unit The tastiest, most filling support...



20

Kumanya Hazırlama Ünitesi Her gün ortalama 33.000 kişilik kumanya…
Ramazan programları, toplumsal olaylar, büyük organizasyonlar vb. hallerde halkın ve dış görevde çalışan İBB 
personellerinin gıda gereksinimlerine pratik çözümler sunmak amacıyla sandviçler son teknoloji kullanılarak hazırlanır ve 
paketlenir. Hijyen ve sağlık koşulları ön planda tutularak hazırlanan kumanyalar halka ücretsiz olarak sunulur.
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Provisions Unit Provisions for an average of 33,000 people daily...
Sandwiches are prepared and packed using state-of-the-art technology in order to provide practical solutions to the food 
needs of people during times such as Ramadan, social events, large organizations etc., and IMM staff working out of office. 
Hygiene and sanitary conditions are prioritized and the prepared provisions are offered to people free of charge.
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Bulaşıkhane Hijyende tavize yer yok...
Bulaşıkhane, 2018 yılında yenilenerek son teknoloji ekipmanları ile donatılmıştır. Yeni sistem; gastronom küvet, thermebox 
ve yemek kazanı gibi büyük ebatlı ekipmanların elle yıkamadan 10 kat daha hızlı, yüzde 60 su ve yüzde 30 elektrik 
tasarrufuyla gıda hijyenine uygun şekilde temizliğini sağlamaktadır.
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Dishwashing Unit No compromise for hygiene...
The dishwashing unit was renewed in 2018, and equipped with the latest technology. New system provides cleaning of 
large sized equipment such as a gastronomic bath, a thermebox and a food boiler 10 times faster than hand washing, with 
60 percent water and 30 percent electricity saving, in accordance with food hygiene standards.
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Hijyen Kalite Güvence ve Denetim Departmanı

Gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden standartlara uygun şekilde işlenmesi, korunması ve depolanmasının 
yanı sıra ürünlerin lezzet, sunum ve servis aşamaları gıda mühendislerince sağlanır.

Her safhada sağlık ve hijyen ön planda
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Hygiene Quality Assurance and Inspection Department

Food engineers ensure that raw food materials are processed, preserved and stored in accordance with the standards and 
without losing their nutritional values, as well as carrying out the taste, presentation and service stages of the products.

Health and hygiene prioritized at every stage
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Laboratuvar
Üretilen tüm gıdaların Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen mikrobiyoloji ve moleküler biyoteknoloji temelli analizleri, Moleküler 
Analiz Laboratuvarı’nda hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilir.



27

Laboratory
The microbiology and molecular biotechnology-based analyzes of all the foods specified in the ‘Turkish Food Codex’ are 
carried out fast and reliably in the Molecular Analysis Laboratory.
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Yüksek Kalite Standartları
Gıda güvenliğinde titiz bir yönetim anlayışı benimsemiş ve hijyen açısından gerekli tüm teknik donanıma sahip olan İBB 
Lojistik Destek Merkezi, kalitesini TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistem Belgeleri ile tescillemiştir. Lojistik Destek Merkezi’nde kullanılan ürünler, periyodik olarak denetlenmekte ve 
elektronik ortamda kayda alınmaktadır.
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High Quality Standards
Having adopted a rigorous management approach in food safety and possessing all necessary technical equipment in 
terms of hygiene, IMM Logistics Support Center registered its quality with TS EN ISO 9001: 2015 Quality Management 
System and TS EN ISO 22000 Food Safety Management System Documents. The products used in the Logistics Support 
Center are periodically inspected and recorded in electronic environment.
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Elektrik - Elektronik Ünitesi
Elektrik tesisatı döşeme işlemlerinin yanı sıra her türlü elektrik ve elektrikli cihaz arızaları bu ünitece giderilir.

TEKNİK İŞLER BİRİMİ
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Electrical & Electronic Unit
All electrical and electrical equipment faults as well as electrical installation work are carried out by this unit.

TECHNICAL WORKS UNIT
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Demir Doğrama ve Kaynak Ünitesi
Çeşitli demir, çelik ve paslanmaz ürün imalat ve tadilatı ile her türlü kaynak işlerinin yürütüldüğü ünitedir. Bu ünite günlük 
1 ton metal işleme kapasitesine sahiptir.
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Iron Joinery and Welding Unit
It is the unit where all kinds of welding works are carried out with various iron, steel and stainless product manufacturing 
and modification. This unit has a daily metal processing capacity of 1 ton.
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Sosyal Tesisler ve Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılmakta olan farklı nitelikteki kumaş ürünler ve personel 
üniformalarının temizlik ve sterilizasyonunun sağlandığı ünite, günlük 25 ton çamaşır yıkama kapasitesine sahip 
son teknoloji makinelerden oluşmaktadır. Çamaşır Yıkama Ünitesi’nde her gün ortalama 3 ton tekstil ürünü yıkanıp 
ütülenmektedir.

Çamaşır Yıkama Ünitesi Yüksek Kapasite ile Daima Tertemiz…
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Laundry Unit Always Clean With High Capacity...
The unit provides cleaning and sterilization for different types of fabric products and personnel uniforms used in 
Social Facilities and units of Istanbul Metropolitan Municipality, and consists of the latest technology machines 
with a daily washing capacity of 25 tons. Every day an average of 3 tons of textile products are washed and ironed 
in the Laundry Unit.
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Konfeksiyon Atölyesi Personel üniformalarına şık dokunuşlar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel üniformalarının ve çeşitli manifatura ürünlerin imalat ve tadilatı bu ünitede 
gerçekleştirilir. Günlük ortalama 2.000 m² kumaşı işleme kapasitesine sahip olan atölyede, ihtiyaçlar doğrultusunda her 
gün ortalama 400 m² kumaş işlenerek kullanıma sunulmaktadır.
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Garment Workshop Elegant touches on staff uniforms...
Personnel uniforms of Istanbul Metropolitan Municipality and various drapery goods are manufactured and amended 
in this unit. Having a processing capacity of 2.000 m² per day, the Garment Workshop offers daily processing of 400 m² 
fabrics on average.
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Mobilya Atölyesi Tesislere güzellik katanlar burada…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet birimleri ve tüm İBB Sosyal Tesisleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda 
ahşap aksam imalatı ve mobilya tadilatlarının yapıldığı birimdir. Bu ünite günlük 100 m² üretim kapasitesine sahiptir.
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Furniture Workshop Brings beauty to social facilities...
It is the unit where the production of wooden fixtures and furniture modifications are made in line with the needs of 
Istanbul Metropolitan Municipality’s affiliated service units and all IMM Social Facilities. This unit has a production 
capacity of 100 m² per day.
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Boya ve Cila Atölyesi Daha aydınlık ve ferah alanlar…
Tüm iç ve dış cephe onarımları ile bakım ve boya hizmetlerinin verildiği birimdir. Ayrıca Mobilya Ünitesinde üretilen ya da 
tadilatı tamamlanan ürünlerin boya ve cila işlemleri bu ünitede gerçekleştirilmektedir.
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Painting and Polishing Workshop Brighter and more Spacious Areas...
It is the unit where all internal and external repairs, maintenance and painting services are provided. In addition, 
painting and finishing of products manufactured or mended in the Furniture Unit is performed in this unit.
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Dış Yüzey Kaplama Atölyesi Şık ve konforlu mekan tasarımları…
İBB Sosyal Tesisleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet birimleri ile konaklama ve misafirhane alanlarında 
kullanılan oturma grupları ile ofis ekipmanlarının yenileme, onarım ve imalatlarının gerçekleştirildiği birimdir.



43

Exterior Coating Workshop Elegant and comfortable space designs...
It is the unit where seating groups and office equipment used at IMM Social Facilities, all service units, accommodation 
facilities and guesthouses of Istanbul Metropolitan Municipality are renewed, repaired and manufactured.
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Başta İstanbul ve İstanbullara hizmet üretmek için kurulan kara gün dostu İBB Lojistik Destek Merkezi, gerektiğinde 
ülke sınırlarını dahi aşan destek ve yardım çalışmaları da yürütür. Tam donanımlı bir araç filosuna sahip olan İBB 
Lojistik Destek Merkezi’nde helikopter pisti de bulunmaktadır.

GÜÇLÜ ARAÇ FİLOSU

Tam Donanımlı Araçlarla Halkın Hizmetinde...
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The IMM Logistics Support Center, which is established to provide services to Istanbul and Istanbulites, carries out 
support and aid activities even exceeding the borders of the country when necessary. The IMM Logistics Support 
Center, which has a fully equipped vehicle fleet, also has a heliport.

STRONG VEHICLE FLEET

Fully-equipped Vehicles at the Service of Citizens...
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Seyyar Mutfak ve Fırın TIR
Olağanüstü durumlarda hizmet veren Seyyar Mutfak TIR, günlük 5.000 kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine 
sahiptir. Seyyar Fırın TIR ise günlük 5.000 kişilik ekmek üretimi yapabilmektedir.
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Mobile Kitchen and Oven Lorry
Serving in emergency situations, Mobile Kitchen Lorry has the capacity to produce hot meals for 5,000 people per 
day. Mobile Oven Lorry can produce breads for 5,000 people per day.
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Mobil Büfeler İhtiyaç neredeyse Mobil Büfe orada…
Acil durumlarda yardım dağıtım istasyonlarına dönüşen Mobil Büfeler, mikrodalgadan derin dondurucuya her türlü mutfak 
ekipmanıyla donatılmıştır. 7/24 hazır tutulan bu pratik hizmet araçları, hastane acil servislerinde, zorlu hava koşullarının 
yaşandığı kış aylarında ve Ramazan boyunca trafiğin yoğun olduğu noktalarda halkın gıda ihtiyacını karşılamaktadır.

Acil Servislerde Mobil Büfe

Mobile Kiosk in Emergency Services
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Mobile Kiosks At your convenience, Mobile Kiosk...
Mobile Kiosks, transforming into aid distribution stations in emergency situations, is equipped with all kinds of kitchen 
equipment from microwave to deep freezer. These practical service vehicles, which are ready 24/7, meet the food needs 
of people in hospital emergency services, during winter months when severe weather conditions are experienced and in 
the heavy traffic points during Ramadan.

Ramazan’da Mobil Büfe Hava Muhalefetinde Mobil Büfe

Mobile Kiosk in Ramadan Mobile Kiosk in Adverse Weather Conditions
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Mobil Büfeler büyük organizasyonlarda da işbaşında
2018 yılı itibariyle İBB Lojistik Destek Merkezi’ne bağlı olarak her biri 2.000 kişi kapasiteli 14 adet Mobil Büfe bulunmaktadır. 
Mobil Büfeler; halkın yoğun katılım gösterdiği şehit ve gazi cenazeleri, geleneksel aşure dağıtımı, 15 Temmuz anma 
etkinlikleri vb. organizasyonlarda da görev yapmaktadır.

15 Temmuz’da Mobil Büfe

Mobile Kiosk on July 15
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Mobile Kiosks are at work in large organizations too
As of 2018, the IMM Logistics Support Center has 14 Mobile Kiosks, each with a capacity of 2,000 people. Mobile Kiosks 
also serve in the organizations like martyrs and veterans’ funerals with extensive public participation, traditional Ashura 
distribution, July 15 memorial activities, etc.

15 Temmuz’da Mobil Büfe Aşure Dağıtımında Mobil Büfe

Mobile Kiosk on July 15 Mobile Kiosk in Ashura Distribution



52

Çırak Eğitim Programı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından bu yana, 
mesleki eğitim merkezi öğrencilerine Lojistik Destek Merkezi ve Sosyal Tesisler mutfaklarında uygulamalı aşçılık ve 
garsonluk eğitimleri vermektedir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
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Apprentice Training Program
Istanbul Metropolitan Municipality, which has started a partnership with the Ministry of National Education (MNE), 
has been providing practiced cookery and waiting training in the Logistics Support Center and Social Facility kitchens 
for vocational education center students since 2013.

SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
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Okul Ziyaretleri ve Sürpriz Mutfak Uygulamaları
Kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalarla “İstanbul’un Sigortası” konumundaki Lojistik Destek Merkezi’ni yakından 
tanımak isteyen öğrenci grupları ağırlanmaktadır. Öğrenciler kendileri için hazırlanan sürpriz uygulamalar sayesinde 
eğlenceli mutfak deneyimleri yaşar.
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School Visits and Surprise Kitchen Practices
Student groups who would like to learn about the Logistics Support Center, “Insurance of Istanbul” with its founding 
purpose and activities, are hosted. Students also have fun kitchen experiences with surprise practices prepared for them.
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Engelli Öğrenci Grupları
İBB Lojistik Destek Merkezi, engelli öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonuna yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile 
ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında her hafta, belirlenen bir okuldan öğrenci gruplarını ağırlamaktadır.
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Disabled Student Groups
The IMM Logistics Support Center welcomes student groups from a selected school every week in the scope of the project 
which is carried out jointly with the Ministry of National Education for the adaptation of disabled students to social life.



58

Yenilikçi ve gelişmeye açık bir vizyonla yürütülen hizmet içi eğitim programları ve performans değerlendirmeleri sayesinde 
her geçen gün hizmet standartları daha da yükselmektedir. Gıda ve Hijyen, Kalite Kontrol, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi 
hizmet içi eğitimlerin verildiği 100 kişi kapasiteli eğitim salonunda personele yönelik konferans, tören vb. etkinlikler de 
düzenlenmektedir.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VE SOSYAL ALANLAR

Hizmet İçi Eğitim Programları ile Daha Kaliteli Hizmet...
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The service standards are increasing every day thanks to in-service training programs and performance evaluations 
carried out with an innovative and open to improvement vision. In the training halls with a capacity of 100 people, 
where the in-service trainings such as Food and Hygiene, Quality Control, Occupational Health and Safety, etc. are given,                     
staff-oriented conferences, ceremonies and other events are also held.

IN-SERVICE TRAINING AND SOCIAL AREAS

Better Quality Service with In-Service Training Programs...
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Sağlık ve Spor Merkezi
İBB’nin pek çok biriminin arkasındaki güç olan Lojistik Destek Merkezi’nde kendi personelleri için çeşitli sosyal 
donatılar da oluşturulmuştur. Teras kafeterya ve spor salonu , çalışanlara günün yorgunluğunu atmak için imkanlar 
sunar. Pek çok profesiyonel spor aletinin bulunduğu salonda ayrıca fizik tedavi uzmanı ve masörler de görev 
yapmaktadır.
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Health and Fitness Center
The Logistics Support Center, the power behind many IMM units, has also created various social facilities for its staff. 
The terrace cafeteria and gym provide opportunities for employees to relieve daily stress. The gym serves with many 
professional sports equipment, as well as the physiotherapists and masseurs.
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Sosyal Etkinlikler Sosyal etkinliklerde İstanbul’un hizmetinde
Yenikapı ve Maltepe Ramazan etkinlikleri, açık hava iftarları ve resmi bayram kutlamalarına katkı sağlayan Lojistik 
Destek Merkezi, pek çok özel etkinlik ve organizasyonda İstanbulluların yanında yer alır. Ramazan Etkinlik alanlarında 
her akşam binlerce İstanbullunun ağırlanmasında görev alan Lojistik Destek Merkezi, açık hava iftar sofralarında ise 
her yıl 1 milyon 800 bin kişiyi bir araya getirmektedir.
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Social Activities At the Service of Istanbul for Social Activities
The Logistics Support Center which contributes to the Yenikapı and Maltepe Ramadan events, open-air fast breaking 
and official holiday celebrations, supports Istanbulites in many special events and organizations. The  Logistics 
Support Center, which is in charge of hosting thousands of Istanbulites every evening at Ramadan event areas, brings 
together 1 million 800 thousand people every year in open-air fast breaking meals.



KALİTE STANDARTLARIMIZ OUR QUALITY STANDARDS



LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ İBB’nin afet ve benzeri durumlarda
yürüteceği çalışmaları tek merkezden koordine etmek başta olmak
üzere Sosyal Tesisler ve İBB birimlerinin temel ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla İşletmeler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

THE LOGISTIC SUPPORT CENTERwas established within the 
Department of Business Administration in order to meet the basic 
needs of the Social Facilities and IMM units, especially with the 
purpose of coordinating the operations of IMM to be carried out at 
the event of disaster and similar situations, through a single channel.

WE WORK FOR 
İSTANBUL
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI / DEPARTMENT OF SUPPORT SERVICES


