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ÇIFTÇILERIN MILLI TOHUMLARA YÖNELIMINI SAĞLAMAK VE KULLANIMINI 
YAYGINLAŞTIRMAK IÇIN ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI MUHTARLIKLAR GIDA TARIM 
VE HAYVANCILIK DAIRE BAŞKANLIĞI TARIM VE SU ÜRÜNLERI MÜDÜRLÜĞÜ, ISTANBUL’UN 
FARKLI ILÇELERINDE 53 DEKAR ALANDA DENEME EKIMLERINE DESTEK VERDI.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINIDIR / HAZİRAN 2018

MILLI TOHUM DENEME 
EKIMINE DESTEK

IBB MUHTAR UYGULAMASI 
MUHTARLARIN HIZMETINDE

“ÖRNEK KÖY” KONSEPTI IÇIN 
KIRSAL MAHALLELER
INCELENIYOR

ÇIFTÇILERE BAĞCILIK 
EĞITIMI VERILDI

TEPEÖREN’DE
DÜNYANIN EN BÜYÜK 
İKİNCİ HAYVAN BAKIMEVİ AÇILDI

ATAŞEHİR SEBZE-MEYVE HALİ’Nİ
TAŞIYORUZ

TUZLA’DA İNŞA EDİYORUZ

TÜRKİYE’NİN
EN MODERN HALİNİ

256 Dükkan • Goda Kontrol Binası • Paketleme Tesisleri
8 Adet Lojistik ve Soğuk Hava Deposu • Atık Depolama Alanları

6 “ÖRNEK KÖY” KONSEPTİ İÇİN KIRSAL MAHALLELER İNCELENİYOR

TEPEÖREN’DE DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ 
HAYVAN BAKIMEVİ AÇILDI

ÇİFTÇİLERE BAĞCILIK 
EĞİTİMİ VERİLDİ
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MİLLİ TOHUM 
DENEME EKİMİNE

DESTEK
Çiftçilerin milli tohumlara 

yönelimini sağlamak ve kullanımını 
yaygınlaştırmak için İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri 
Müdürlüğü, İstanbul’un farklı 
ilçelerinde 53 dekar alanda 

deneme ekimlerine destek verdi.

Silivri-Sayalar
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Ö zellikle yerli tohumların 
kullanımını yaygınlaştırmak 
için Tarımsal Araştırma 
Enstitülerinin geliştirdiği 

tohumları tedarik eden Muhtarlıklar Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım 
ve Su Ürünleri Müdürlüğü, çiftçilerle birlikte 
Silivri Büyükkılıçlı ve Değirmen mahallesinde 
5’er dekar, Çatalca Dağyenice’de 8 dekar, Şile 
Hasanlı Köyü’nde 15 dekar ve Şile Çataklı’da 
5 dekar alana buğday ekimi gerçekleştirdi. 
Öncesinde de Silivri Değirmen Mahallesi’nde 
5 dekara arpa, 10 dekara kanola verim deneme 
ekimleri gerçekleştirilmişti. Böylelikle İstanbul 
genelinde toplam 53 dekar alanda çiftçilere 
deneme ekimi yapıldı. Yerli tohumların 
İstanbul tarımına kazandırılması için yapılan 
çalışmaların yerinde incelenerek hasat zamanı 
elde edilen verilerin, daha sonraki milli tarım 
uygulamalarında kullanılması planlanıyor.

BİZİM HALLER
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İSTANBUL, MODERN KURBAN KESİM
VE SATIŞ YERLERİNE KAVUŞTU

İBB, yıl içerisinde Avcılar-Yeşilkent, Arnavutköy-Haraçcı, Ataşehir-Ferhatpaşa, 
Başakşehir-Kayaşehir, Eyüpsultan-Alibeyköy, Pendik-Kurnaköy ve Sancakte-
pe-Paşaköy mevkilerinde kurulu modern kurban satış ve kesim yerlerinde hizmet 
verilmesini sağladı. Arnavutköy’ün Haraççı, Sancaktepe’nin Paşaköy ve Beykoz 

Elmalı mevkiinde modern kurban satış ve kesim yerlerinin yapım çalışmaları 2017 yı-
lında tamamlandı. Ayrıca, Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkii kurban kesim ünitesi yapımı 
ile Şile’deki mevcut kurban kesim yerinin bakım-onarımı ve ilave ünitelerin yapımı 
gerçekleştirildi. Çatalca ilçesi Akalan ve Halaççı mevkileri ile  Silivri ilçesi Akören’de 
kurban kesim yerleri oluşturuldu, İstanbul genelinde denetim faaliyetleri yürütüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı’nda 
vatandaşların hijyenik bir ortamda kontrollü kurban satışı 

ve kesimini yapabilmeleri için modern kurban satış ve 
kesim yerleri kuruyor. 

   Başakşehir-Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı

  Pendik-Kurnaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı
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“ÖRNEK KÖY” KONSEPTİ İÇİN
KIRSAL MAHALLELER İNCELENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Özel İdareler’in kapatılarak yetkilerin büyükşehir belediyelerine 
aktarılmasının ardından kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini artırarak sürdürüyor. İlk olarak Mahalle Yönetim 
Modeli çalışmaları başlatarak bütün mahalle muhtarları ve temsilcileri ile çalıştaylar düzenleyerek sorun tespit 
çalışmaları gerçekleştiren İBB, sonrasında da özellikle kırsal mahallelerin sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerinin 

tespit edilmesi amacıyla köy inceleme çalışmaları başlatarak, Örnek Köy Konsepti için tespit çalışması gerçekleştiriyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Örnek Köy Konsepti için köy inceleme 
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

  Sarıyer-Rumelifeneri
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Bütün mahalle 
muhtarları ve 
temsilcileri ile 
çalıştaylar dü-
zenleyerek sorun 
tespit çalışmaları 
gerçekleştiren 
İBB, sonrasında 
da özellikle kırsal 
mahallelerin 
sosyal, ekonomik 
ve kültürel de-
ğerlerinin tespit 
edilmesi amacıyla 
köy inceleme ça-
lışmaları başlattı.

  Çatalca-İnceğiz

  Şile-Hacıllı
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KURBAN SATIŞ YERLERİNDE TEDBİR ELDEN BIRAKILMIYOR
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi yanında

kesim standartlarını da denetliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, veteriner hekim ve veteriner tek-
nisyenlerden oluşan denetleme ekibiyle, Kurban Bayramı kapsamında İl Kur-
ban Hizmetleri Komisyonu onaylı kurban satış ve kesim yerlerinin denetimini 

gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ekipler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Hizmetleri-
nin Uygulanması Tebliği doğrultusunda satış ve kesim amacıyla getirilen hayvanların 
gerekli standartları, hijyen koşulları ve yasal yükümlülüklerini de ayrıntılı olarak 
inceliyor. Yine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, hayvan sağlığı ve refahı 
çerçevesinde adaklık kurban satışı yapan yerlerin denetimi de gerçekleştiriliyor. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanlığı, ülkemizde gıda sektörünün önemli 
bir parçası olan ve dünyadaki gelişmiş sistemlere henüz ulaşamamış 
hallerin istenen seviyeye yükseltilmesi amacıyla mevcut durumun 

değerlendirilmesi, Türkiye Haller Birliği’nin kurulması için strateji haritası 
çıkarılması, 5957 Sayılı Yeni Hal Yasası’nın güncel ihtiyaçlara dair konular 
çerçevesinde ele alınması amacıyla sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya 
getirdi. 21-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Radisson Blu Hotel Tuzla’da 
gerçekleştirilen Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak Akıl Konferansı’na 
bakanlık yetkilileri, Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi hal müdürleri ile 
bağlı oldukları daire başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri ve eski 
Dünya Haller Birliği Başkanı-Mercasa Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Manuel Estrada-Nora katıldı.

ÇAKIROĞLU: “GIDA VE TARIM SEKTÖRLERINDEN 
YETERI KADAR PAY ALAMIYORUZ”
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Türkiye’nin dünya gıda 
ve tarım sektöründen yeteri kadar pay alamadığını dile getirerek, bazı sektör 
veya bazı ürünlerde çıta aşılsa bile alanların verimli kullanımı ya da ürünlerin 
sağlıklı bir şekilde sofraya ulaştırılması noktasında eksikliklerin bulunduğunu 
vurguladı. Bu eksikler tamamlanmadığı takdirde dünyada söz sahibi olmanın 
mümkün olmayacağını ifade eden Çakıroğlu, bu çerçevede, teşvikler başta 
olmak üzere arazi tapulaştırma gibi pek çok politikanın uygulandığını 
kaydetti. Ürettikten sonra yapılması gerekenlerle ilgili de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Başkan Çakıroğlu, “Meyve-sebze sektöründe sadece ürettiğimiz ürünlerin 
yüzde 25’ini henüz sofraya ulaşmadan maalesef kaybediyoruz. Harcadığımız 
enerjinin, harcadığımız emeğin, zamanın dörtte birini kaybediyoruz. Bu 
kaybı önlemek amacıyla da meyve-sebze sektöründe ürün, kap ve ambalaj 
standartlarına yönelik geçen yıl bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl su ürünleri 
ve et sektörü için benzer çalışmayı organize ettik.” açıklamasını yaptı.

ESTRADA-NORA: “ISPANYA’DA HALLER DÖNÜŞÜMÜ 
40 YILDA TAMAMLANDI”
Eski Dünya Haller Birliği Başkanı, Mercasa Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Manuel Estrada-Nora ise “Dünya Gıda Endüstrisinin 
Geleceği” konulu panelde, Mercasa halinin oluşturuluşu, işleyişi hakkında 
bilgi verdi. İspanya’daki toptancı piyasalarda evrimin yıllar içerisinde 
gerçekleştiğini ifade eden Nora, İspanya’da en azından 40 senelik bir 
tarihçeden söz etti. Nora, lojistik, soğutma ve depolama konusundaki 
hizmetlerin yıllar içerisinde gelişerek birbirini tamamlar hale geldiğini 
kaydetti. Ortak Akıl Konferansı’nda daha sonra Türkiye’deki hallerin mevcut 
durumu, Türkiye Gıda Hallerinin Gelecek Vizyonu konuları ele alındı. 

ORTAK AKIL KONFERANSI’NDA 
ELE ALINDI

HALLERİN
GELECEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemizdeki 
hallerin modern bir yapıya kavuşmasını 

sağlamak, ürün takibi, lojistik, paketleme gibi 
konular ile haller arasındaki bilgi paylaşımını 
artırmak ve ulusal bir hal birliğinin kurulması 
amacıyla, Hallerin Gelecek Projeksiyonu Ortak 

Akıl Konferansı’nı gerçekleştirdi.
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PROJESİ İBB’YE ÖDÜL GETİRDİ
“OKULLARDA TARIM EĞİTİMİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen Altınbaşak 
Tarım Şehirleri Yarışması’nda “Okullarda Tarım Eğitimi” projesiyle Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde kurulan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
de kurucu üyelerinden 

olduğu Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 
(AGRICITIES) tarafından Konya’da 
düzenlenen Altınbaşak Tarım Şehirleri 
Yarışması’nın kazananları belli oldu. 

AKYÜREK: “21. YÜZYILIN EN 
STRATEJIK DEĞERI TARIMSAL 
ÜRETIMDIR” 
Törende konuşma yapan Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, tarımın ve tarımsal üretimin 
önemine dikkat çekerek, 21. yüzyılın en 
önemli stratejik değerlerinden ve üretim 
unsurlarından birincisinin tarımsal üretim 
ve tarım sektörü olduğunu vurguladı. Yeni 
belediyecilik dönemi ile birlikte belediyelerin 
bu noktada önemli misyonlar üstlendiğini 
belirten Akyürek ödül alanları kutlayarak 
konuşmasını noktaladı.  

IBB JÜRI ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI
“Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal 
Dönüşüm” ana temasıyla iki proje ile 
yarışmaya katılan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve Su 
Ürünleri Müdürlüğü, “Okullarda Tarım 
Eğitimi” projesiyle jüri özel ödülüne layık 
görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu ödülü 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Faruk Özen’in elinden aldı. 

TARIMIN ENLERI BELIRLENDI
Yarışmada “Tarımın Enleri” kategorisinde, 
2016 yılında en fazla bitkisel üretim yapan 
il ve 2016 yılında üretim ile ekonomiye 
en fazla katkı yapan il ödüllerini Antalya 
alırken, Konya ise 2016 yılında en fazla 
hayvansal üretim yapan il ödülünü aldı. 
2013-2016 yılları arasında “Kişi Başı 
Hayvansal Üretimini En Fazla Artıran İl” 

BİZİM HALLER
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“Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal Dönüşüm” 
ana temasıyla iki proje ile yarışmaya katılan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve 

Su Ürünleri Müdürlüğü, “Okullarda Tarım Eğitimi” 
projesiyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

Kahramanmaraş olurken, 
yine aynı yıllarda “Bitkisel 
Üretimiyle Kişi Başına Düşen 
Milli Geliri En Fazla Artıran 
İl” olarak Gaziantep ödüle 
layık görüldü. Yarışmada “En 
İyi Proje” ödülü kategorisinde 
“Beydeğirmeni Besi Bölgesi 
Projesi” ile Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi birinci olurken, 
“Yarımada Projesi” ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ikinci, 
“Çiftçi Eğitim ve Üretim 
Merkezleri Projesi” ile de 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
üçüncü oldu. Yarışmadaki Jüri 
Özel Ödüllerini ise Konya 
Büyükşehir Belediyesi “Kırsal 
Kalkınma Projesi”, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi “Lice 
İlçesinde Organik Tarımın 
Geliştirilmesi Projesi”, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi 
“Antepfıstığı Tomurcuğunu 
Mersin’de Yeniliyor Projesi”, 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi “Küçükbaş 
Hayvancılığın Geliştirilmesi 
Projesi” ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi “Kanatlı 
Hayvancılık Gezen Tavuk 
Projesi” aldı.
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“İBB KURBAN” İLE KESİM YERLERİNE ULAŞMAK ARTIK DAHA KOLAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurban 
satış ve kesim yerlerinin ilçe bazlı 
sunulduğu, hayvan küpe kontrolünün 
yapıldığı mobil uygulama “İBB Kurban” 

ile kurban hakkında bilgilendirme sağlıyor. 
Tablet ve akıllı telefonlar üzerinden kullanılan 
uygulama aynı zamanda kaçak kurban ihbar 
hattı olarak kullanılırken, kurban kesimi eğitimi 
başvuruları da uygulama üzerinden yapılabiliyor. 

BİZİM HALLER
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul 
trafiğinde zaman kaybetmeden ihbarlara 

zamanında ulaşarak hasta ve yaralı hayvanlara 
gerekli müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması 
için motorize ekip kurdu. MotoVet adı verilen bu 
hizmet ile uzman veteriner hekimler gözetimindeki 
mobil ekip, sahipsiz hayvanları muayene edip 
gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Cebeci 
Hayvan Hastanesi ve Bakımevine getiriyor.

HASTA VE YARALI 
HAYVANLARIN İMDADINA 
MOTOVET 

YETİŞECEK
Veteriner Hizmetler 

Müdürlüğü, hasta ve 
yaralı hayvanlara anında 

müdahale etmek için 
“MotoVet” adlı motorize ekip 

kurdu.
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ÇÖPTEN ÇIKIYOR
İSTANBUL’UN ELEKTRİĞİ 

İBB İSTAÇ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Çevre Yönetimi Katı Atık Merkezi’nde Çöp 
Gazından Elektrik Üretim Santrali’ni ziyaret ederek basın mensuplarına bilgi veren Başkan Mevlüt 

Uysal, “İstanbul’da günlük 300 bin konutun elektriğini buralarda üretiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 
ilçe belediyeleri ile beraber ortak kampanyalarla çöplerin yerinde ayrıştırılmasıdır” dedi. 

Kemerburgaz İSTAÇ A.Ş’de basın mensupları ile bir 
araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, İstanbul’da toplanan çöplerin ne 
yapıldığını ve bundan sonraki süreçte neler yapılacağı 

ile ilgili bilgi verdi.  “Bu tesis şu anda düzenli çöp depolama 
alanında biriken metan gazlarından elektrik üretme tesisi. Bu tesisin 
başlangıcı 1995 yılına kadar uzanmaktadır” diye konuştu. Başkan 
Uysal çöp toplama ve bertaraf etme konusunda dünyada kullanılan 

tüm tekniklerin İBB tarafından da kullanıldığının altını çizerek, 
“Ancak gelişmiş ülkelerde çöplerin ne kadarı depolanıyor ne kadarı 
yakılarak bertaraf ediliyor buna da bakmak lazım. Baktığımızda 
çöpleri yakma yöntemiyle yüzde 50, yüzde 80 oranında bertaraf 
edenler var. Bizim ülkemizde şu anda sadece yüzde 15’ini depolama 
harici değerlendirebiliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 4,5’i geri 
kazanım. Topladığımız çöplerden geri kazanım yapmak için 
depolamadan önce ayrıştırma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB’DEN HABERLER
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IHALESI YAPILAN IKI TESIS 
DAHA VAR
Toplanan çöplerden bitkiler için Kompost 
üretimi yaptıkları bilgisini de paylaşan 
Başkan Uysal, “2017 yılında yapılan iki 
ihalemiz var. Bunlardan bir tanesi hizmete 
alındığında günlük 3 bin ton çöpü 
yakabilecek bir kapasiteye ulaşacağız. O 
tesisimiz de Kemerburgaz’da. İhalesi yapılan 
diğer tesisimiz de günlük 100 ton kapasiteli 
ve “Biyometanizasyon” denilen sistemle 
elektrik üretecek. Bu iki tesisimizden 
biri 2019 sonu, diğeri de 2023 sonu gibi 
faaliyete geçmiş olacak. Bu tesislerle birlikte 
topladığımız çöplerin hedefimiz olan 50’sini 
düzenli depolama sistemiyle, yüzde 50’sini de 
kısmen geri dönüştürmek sistemiyle bertaraf 
etmiş olacağız” açıklamasında bulundu. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İBB iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek’in 
(İHE) ürettiği bebe bisküvisi “Minnak”ı tanıttı. Minnak’ın tanıtım toplantısında konuşan Başkan 

Uysal, “İBB’de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık çocukları için haftada iki paket 
bebe bisküvisini ücretsiz verdikleri bilgisini aktardı.

BAŞKAN UYSAL “MİNNAK”I TANITTI

İHE’nin üç ayrı fabrikasında yıllardır 
ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini 
belirten Başkan Uysal, Minnak ile Halk 
Ekmek olarak ekmek çeşidinin dışına 

çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Bebekler 
için ekmek sayılabilecek, bebe bisküvisi ürettik. 
Bu bebe bisküvisi bebekler için ekmek kadar 
hayati öneme sahip. Özellikle 6 aydan 2 yaşına 

kadar olan çocukların bu süre içerisinde 
almış oldukları besinin hayatları için ne kadar 
önemli olduğunu uzmanlarımız biliyor. İşte bu 
anlayışla Halk Ekmek olarak “Minnak” ismiyle 
bebe bisküvisini piyasaya çıkardık” ifadelerini 
kullandı. Başkan Uysal, Minnak’ın 2 bin 
800 Halk Ekmek büfesinde satışa sunulduğu 
bilgisini verdi.
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MINNAK 2 TL
İstanbul Halk Ekmek 
fabrikalarında tamamıyla doğal 
ve sağlıklı ürünlerin üretildiğini 
anlatan Başkan Uysal, çok kaliteli 
bir ürün olan Minnak’ı en uygun 
fiyata vatandaşa ulaştırmaya gayret 
ettiklerini belirterek sözlerini şöyle 
tamamladı: “Fiyatı en alt seviyede 
tuttuk. Minnak’ın paketi 2 TL'dir. 
Dar gelirli ailelerimiz ücretsiz 
alacaklar. Diğer vatandaşlarımız 
ise 2 lira karşılığında bu bisküviyi 
alıp gönül rahatlığıyla çocuklarına 
yedirebilirler. Hayırlı, uğurlu 
olsun.” Başkan Mevlüt Uysal, 
konuşmaların ardından fabrikayı 
Halk Ekmek A.Ş’nin yetkilileri 
ile gezerek bilgi aldı ve Minnak’ın 
üretildiği bantları inceledi.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK

LALE HALISI
SULTANAHMET’TE SERGİLENDİ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. İstanbul 
Lale Festivali kapsamında, bu yıl da şehri 
laleyle donattı. Şehrin rengarenk bahçeleri, 
meydanları ve caddeleri, dikilen 30 milyon 

lalenin göz alıcı güzelliğiyle taçlandı. Sultanahmet 
Meydanı, Emirgan ve Göztepe 60. Yıl Parkı 
renkli etkinliklere sahne oldu. Sultanahmet’te 
oluşturulan 1734 metrekarelik dünyanın en 
büyük canlı lale halısında, İstanbul’un Fethi’nin 
565. yıl dönümü nedeniyle 565 bin adet canlı lale 
kullanıldı. Lale halılarında Türk Dünyası’nda yüz 
yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim 
motifler kullanıldı. Konya’nın Çumra ilçesinden 
gelen lalelerle oluşturulan lale halısında beyaz, 
mor, pembe, kırmızı ve sarı laleler yer aldı. 
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İBB’DEN HABERLER

V. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ DÜZENLENDİ
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin “Yeşil Karbon Sponsoru” olduğu V. İstanbul Karbon Zirvesi, 

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev 
sahipliğinde düzenlendi. 

V. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “İklim Finansmanı” 
temel konusu ile enerji verimliliğine odaklanarak 
sanayinin iklim değişimi ile mücadelesi masaya 
yatırıldı. Kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş 

dünyası, akademi ve gençler bir araya gelerek iklim değişimi 
ile mücadelede sürdürülebilirlik yönetiminin en önemli 
gerekliliklerinden biri olarak karbon yönetimini irdeledi. Açılış 
konuşmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, 

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Adnan Tan’ın gerçekleştirdiği organizasyonda Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ESCARUS Genel 
Müdürü Hülya Kurt’un başkanlığında “İklim Finansmanı 
Küresel Gelişmeleri ve Türkiye” oturumu gerçekleşti.
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2018 Uluslararası Genç 
Fırıncılar Yarışması, 
Uluslararası Fırıncılar 
ve Pastacılar Birliği’nin 

Valencia Fırıncılık Derneği iş 
birliği ile İspanya’nın Valencia 
şehrinde düzenlendi. Fransa, İsveç 
Portekiz, Belçika, Hollanda gibi 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Şili, 
Tayland ve Brezilya’nın da yer 
aldığı toplam 11 ülke arasında 
Türkiye, İSMEK öğrencilerinin 
yaptığı çalışmalarla “En İyi Yeni 
Katılan Ülke” ödülünü aldı. 
Türkiye’ye ödül getiren İSMEK 
Fırıncılık ve Pastacılık Okulu 
öğrencileri Hatice Hande Aydın ve 
Özge Kübra Arıman, ekmek, tatlı 
mayalı hamur işleri, Danish hamur 
işleri, sandviç ve gösteri ürünleri 
kategorilerinde ödül aldı. 

İSMEK’Lİ GENÇ FIRINCILAR İSPANYA’DA 
“EN İYİ” ÖDÜLÜ ALDI
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MUHTARLARIN HİZMETİNDE
İBB MUHTAR UYGULAMASI 

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğünün muhtarların hizmetine sunduğu İBB Muhtar uygulaması ile iletişim artık 
daha kolay hale geliyor. Uygulama sayesinde, kurumlarla hızlı bir şekilde iletişim kuruluyor, 

talepler hızlıca çözüme kavuşturuluyor. 

İİstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından 
muhtarların hizmetine sunulan “İBB 
Muhtar” sayesinde artık muhtarlarla 

iletişim anlık sağlanabiliyor. Mahallelerdeki 
herhangi bir sorunun muhtarlar tarafından 
anında fotoğraflanarak veya bilgi girişi yapılarak 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmesini 

sağlayan İBB Muhtar’ı kullanan İstanbul 
muhtarları 7/24 belediyeye ulaşabiliyor; resim, 
video ve konum bilgisi paylaşabiliyor. Böylelikle 
hizmet, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar 
ulaştırılabiliyor. Aynı zamanda muhtarlar, 
projelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
sunabiliyor ve bu sistem üzerinden hizmetin 
sürekli iyileştirilmesi amaçlanıyor. 
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“İBB Muhtar” 
sayesinde artık 
muhtarlarla 
iletişim anlık 
sağlanabiliyor. İBB 
Muhtar’ı kullanan 
İstanbul muhtarları 
7/24 belediyeye 
ulaşabiliyor.

İstanbullu muhtarların, İBB 
ile iletişimini çok daha kolay 
hale getiren "İBB Muhtar 
uygulaması" muhtarlara 
tanıtıldı.
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HİZMETE AÇILDI
MUHTARLAR EVİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğünün himayesinde bulunan 
“Muhtarlar Evi”, Muhtarlar Günü’nde hizmete açıldı. 
Muhtarlar Evi, muhtarların çalışma ofisi ve toplantı 

yapabilecekleri ortam olarak hizmet verecek. 

Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerinde kurulan hizmet 
binasında muhtarlar diledikleri gibi çalışacak, 
toplantı düzenleyecek, sosyal sorumluluk projeleri 
ile ilgili çalışmalar gerçekleştirecek ve mahalleleri 

ile ilgili planladıkları sosyal aktivitelerini buradan hayata 
geçirebilecekler. İBB Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Erol, 
“4 adet çalışma ofisi, 2 adet yönetici çalışma odası, 20 kişilik 
toplantı odası, 2 adet bekleme salonu, mescidi, sosyal donatı 
alanları ve çalışma ofisleri, 10 araçlık otoparkı bulunan 
Muhtarlar Evi muhtarlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu. 
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İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü 
ve Yeşilay, muhtarların 
bağımlılıkla ilgili 
farkındalıklarını artırmak 

amacıyla 7 gün süren bir eğitim 
verdi. Eğitim programı çerçevesinde 
muhtarlar “alkol, tütün, teknoloji 
ve madde bağımlılığı” konularında 
bilgilendirildi. Türkiye’de en 
büyük problemlerden bir tanesinin 
bağımlılıkla mücadele olduğunu dile 
getiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Mevlüt Bulut, “Bu konuyla ilgili 
hem Yeşilay hem de muhtarlarımız 
çalışıyor. Bir mahallede en küçük 
derdi olan koşa koşa muhtara gidiyor. 
Bağımlılıkla mücadele bu gibi 
eğitimlerle başarılabilir. Özellikle 
İstanbul’da çok ciddi gelişme var. 
Sigara konusunda çok iyi bir gerileme 
yaşanıyor. Başta Cumhurbaşkanımız 
ve alttaki yöneticilerin ısrarlı 
çalışmaları sayesinde bu başarıldı. 

Muhtarlarımız burada çok güzel 
eğitimler alıyor. Bu eğitimler, 
muhtarların mahallelerinde bilinçli 
bir şekilde bağımlılıkla mücadele 
etmelerini sağlayacak” dedi.

“EĞITIMLERIN MADDE 
BAĞIMLILIĞINA BÜYÜK 
KATKISI OLACAK”
İBB Muhtarlıklar Müdürü Mustafa 
Erol ise muhtarlara verilen Temel 
Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi’ne 
ilişkin, “Muhtarlarımız ile birlikte güzel 
bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu 
organizasyonun bir ayağı Yeşilayımız, 
bir ayağı da Büyükşehirimiz oldu. 
Muhtarlarımızı burada bağımlılık 
konusunda bilinçlendirmekten 
mutluyuz. Muhtarlarımızın burada 
almış olduğu eğitimlerin, madde 
bağımlılığına büyük katkısı olacağını 
düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Eğitim programı çerçevesinde muhtarlar 
“alkol, tütün, teknoloji ve madde bağımlılığı” 
konularında bilgilendirildi.

MUHTARLARA
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
EĞİTİMİ VERİLDİ
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen
TBM Temel Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi kapsamında
İstanbul’da görev yapan muhtarlara eğitim verildi.
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  Sarıyer-Marmaracık Koyu
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“MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ İLE HER AN YANINIZDAYIZ” PROJESİ 
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE İKİ ÖDÜL GETİRDİ

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, “Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her An Yanınızdayız” projesiyle 
Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) en iyi uygulama ödülleri yarışmasında Büyükşehir Belediyeleri 
Sosyal Sorumluluk Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olurken, ‘Belediye Oscar’ları 

olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödülleri’nden de ödülle döndü. 

MAHALLENİN MUHTARLARI
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Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) en iyi uygulama 
ödülleri yarışmasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğünü 
“Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Her An Yanınız-

dayız” projesi ile ödüle layık gördü. 35 belediyenin 
103 proje ile yarıştığı platformda ödülü kazanan 
kurum İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, bu ödül ile 
İstanbul halkının taleplerini yerine getirmedeki 
başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. Aynı proje 

Belhaber.com tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve Belediye Oscarları olarak bilinen “Yı-
lın Yerel Yönetim Proje Ödülleri” yarışmasında da 
ödül aldı. Belhaber Genel Koordinatörü Mevlana 
Demirel, “2017 yılının en iyi projelerinin seçimi; 
belediyelerden ve yerel yönetimlerden gelen yüzler-
ce projenin değerlendirilmesiyle, kamuoyu yoklama-
larıyla, anket çalışmalarıyla, internet sitemizde 
yapılan çeşitli anketler, belhaber.com’un takipçileri 

ve üyelerin oylarıyla, danışma kurulumuz 
tarafından belirlenmektedir” dedi. Törende, 
“Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Her An 
Yanınızdayız” projesi ile ödüle layık görülen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar 
Müdürlüğü adına ödülü Muhtarlıklar Mü-
dürü Mustafa Erol, BELSİM Derneği Genel 
Başkanı Derviş Karakoyun’dan aldı. 
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MUHTARLAR

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, İstanbul’da görev yapan 959 mahalle muhtarını
aileleri ile birlikte dört grup halinde Afyon’da ağırladı.  

İBB KAMPINDA BULUŞTU
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın muhtarlara yönelik 

video mesajıyla başlayan organizasyonda 
konuşan İBB Muhtarlıklar Müdürü Mustafa 
Erol, Başkan Uysal’ın talimatıyla muhtarları 
bu sene aileleri ile birlikte il dışı programında 
Afyon’da ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  Kampa katılan 
muhtarlara katılım sertifikaları takdim edildi. 
Program bitiminde muhtarlar “Birlikte 
Başaracağız” sloganı ile fotoğraf çekimine 
katıldı. Muhtarların eşlerine özel olarak 
düzenlenen programda ise eğitmen Ayşegül 
Coşkun, İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık 
ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünün Koruyucu 
Sağlık Hizmetleri alanındaki çalışmaları 
ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. 
Ardından eğitmen Zülal Topçu İBB Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili sunum 
gerçekleştirdi.
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İBB İSTANBUL’UN KÖYLERİNE
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yerinde tespit etme ve sorunu anında giderme prensibiyle çalışan 
Muhtarlıklar Müdürlüğü, köy ziyaretlerine devam ediyor.  

İBB Muhtarlıklar Müdür-
lüğü kurulduğu günden 
bugüne muhtarları yerinde 
ziyaret ediyor, taleplerini 

alıyor. Muhtarlıklar Müdürlüğü 
köyde yapılacak projelere ön 
ayak oluyor ve sorunları çözüme 
kavuşturmaya yönelik çalışmalar 
başlatıyor. İstanbul’un mahalle 
statüsündeki köylerinin tamamını 
ziyaret eden müdürlük, köylerin 
spor malzemeleri ve çeşitli ihtiyaç-
larına cevap veriyor. 

  Arnavutköy-Tayakadın

  Arnavutköy-Yeniköy
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İBB MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
959 MUHTARLA BİR ARAYA GELDİ

Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası 
olmak üzere İstanbul’un tüm 
muhtarlarının talep ve görüşleri, 
İBB birimleri ve iştiraklerin 

ilgili müdürleri, diğer kamu/özel kurumların 
temsilcileri tarafından dikkatle dinlendi ve 
çözüme kavuşturulmak üzere gerekli mercilere 
iletildi. Talepler doğrultusunda birçok yatırım 
çalışması, bölge planlamaları ve projeler hayata 
geçirildi. 959 muhtarla yapılan toplantılarla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan İBB Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram 
Ali Çakıroğlu, “İBB ile olan koordinasyonu 
sağlamak için bu toplantıları gerçekleştirdik. 
İstanbul’daki 959 muhtar, şehirlerimiz için 
belediyemizin kılcal damarlarıdır. Bize ilettikleri 
her ne talep varsa biz onları açıkçası emir olarak 
değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB Muhtarlıklar 
Müdürlüğü, 39 ilçenin 

959 muhtarıyla 
istişare toplantısı 

gerçekleştirdi. 
Muhtarların talepleri 

doğrultusunda 
da birçok yatırım 
çalışmaları, bölge 
planlamaları ve 
projeler hayata 

geçirildi.
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KAPAK

TEPEÖREN’DE

DÜNYANIN EN BÜYÜK
İKİNCİ HAYVAN BAKIMEVİ AÇILDI

4 Nisan Dünya Sahipsiz Hayvanlar Günü’nde dünyanın ikinci büyük bakımevi olan 
Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ni hizmete alan Başkan Mevlüt Uysal, burada 
yaralı hayvanların kırık ve diş tedavisi dahil her türlü tedavisinin yapıldığını söyledi.
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KAPAK

Dünyanın ikinci büyük bakımevi 
olan Tepeören Sahipsiz Hayvan 
Bakımevi, 4 Nisan Dünya 
Hayvanları Günü’nde İBB Başkanı 

Mevlüt Uysal’ın katıldığı törenle hizmete girdi. 
Açılışta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 
Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ile hayvan 
severler ve vatandaşlar katıldı. Pendik Tepeören 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin açılış töreninde 
konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal,  “Bizim geçmişimizde sahipsiz 
hayvanlarla dostluğumuz dünyaya örnekti. 
Geçmişimiz böyle olsa da bugün bu konuda 
dünyadan geride kaldığımız da bir gerçek. 
Köylerimizdeki insanlarımızı için hayvanların 
değeri belki kendisi kadar önemlidir. Köylülerimiz 
hayvanları canı pahasına korur. Köyde yaşayan bir 
insan için bir köpeğin anlamı kendisinin en yakın 
dostu ve koruyucusudur” dedi.

BAŞKAN UYSAL: "PET SHOPLARIN 
SADECE TICARETINE BAKIYOR 
OLMASI ÖNEMLI BIR PROBLEM"
Geçmişte ecdadımızın hayvanlar adına vakıf 
kurduğunu, bakımını yaptığını ve kanunlar 
yayınladığını belirten Başkan Mevlüt Uysal, 
şehirleşmenin eski hassasiyetleri unutturduğunu 
vurguladı. Hayvan severlerin haklı tepkileriyle 
hayvanların korunması gerektiği fikrinin yeniden 
gündemde olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, 

“Eksiklikler elbette var. Pet shopların sadece 
ticaretine bakıyor olması önemli bir problem. 
Pet shop sahibi sadece parayı alıp gerisini 
düşünmezse, o hayvanın akıbeti 2 gün sonra 
sokağa salınmak, belki bir arabanın altında 
ezilmek oluyor.” diye konuştu. Belediyeler 
olarak hayvanlara yönelik yapmaları gereken 
çok daha fazla şey olduğunu dile getiren 
Başkan Uysal, yazlığa giden vatandaşların 
evcil hayvanını bırakacağı yerlerin yeni yeni 
yapıldığına dikkat çekti. 
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TEPEÖREN SAHIPSIZ
HAYVAN BAKIMEVI
TEKNIK ÖZELLIKLER: 

Kapladığı Alan: 202.000 m2

Kafes Sayısı: 400
Bahçeli Alan Kafes Sayısı: 840
Toplam Hayvan Kapasitesi: 1.240 
Hizmet Süresi: 7/24 
Açık Alan Besleme Yapılacak Hayvan Sayısı / 
Günde: 450 
Gömü Alanı: 5.000 m2  
Konferans Salonu Kapasitesi / Kişi: 80 

Tesiste Bulunan Üniteler: Laboratuvar, 
kısırlaştırma için operasyon ünitesi, sterilizasyon 
ünitesi, DentiVet (diş sağlığı ünitesi), DuşPet 
(köpek yıkama ünitesi), osteosentez ünitesi, 
röntgen, ultrason ünitesi, köpek etkinlik alanı.
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PROJELER

AYDINLI MEYVE SEBZE HALİ
İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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PROJELER

İBB, İstanbul Anadolu Yakası’nda mevcut 
Ataşehir Hali’nin yerine Tuzla Aydınlı 
bölgesinde günümüz ve gelecekte ortaya 
çıkacak ihtiyaçları karşılamak üzere 

modern bir meyve sebze hali inşa ediyor. İnşa 
edilecek yeni halin, şehir içi trafik yükünü 
rahatlatması için gerekli lojistik planlaması, 
elektronik ticarete imkan verecek teknolojik alt 
yapısı ile Türkiye’de tek hal olması planlanıyor. 
Ayrıca toptan meyve sebze ticareti yapılacak 
olan 250 adet dükkanın her birinde soğuk hava 
depoları bulunacak. Merkezi bir soğuk hava 
deposu da bulunacak tesiste böylece soğuk 
zincir, depolama aşamasında kırılmayacak. Bu da 
ürünlerin raf ömrünü uzatarak hem gıda israfının 
hem ekonomik kayıpların önüne geçecek. 
Ayrıca yerinde işlem görecek ürünler için bir de 
paketleme tesisi inşa edilecek.
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İSTANBUL ARICILIK EĞİTİM MERKEZİ’NE KAVUŞUYOR

atandaşlara arıcılık 
faaliyetlerine yönelik 
teorik ve pratik 

eğitimlerin verileceği bir merkez 
olarak kullanılması amaçlanan 
İstanbul Arıcılık Eğitim Merkezi’nin 
inşaat süreci devam ediyor.

İstanbul’da arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi  ve 
iyileştirilmesine yönelik hizmetleri  gerçekleştirmek 
amacıyla  Şile’de Yeniköy Arıcılık Eğitim Merkezi 

kurulması planlandı. 
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ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİ
DOĞAL PAZARLA DİREKT 

TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

ehir çeperlerinde yer alan tarım alanlarında azami üretim seviyesine ulaşımının 
sağlanması ve bu ürünlerin İstanbulluların tüketimine aracısız olarak doğrudan 
sunulduğu pazarlar yapılması çalışmalarından ilki olan Doğal Pazar, Pendik’te 
Kurtdoğmuş Köyü yolu üzerinde bulunan Kurnaköy Kurban Kesim Merkezi 
önünde hizmete açıldı. Doğal Pazar’da üreticilerin “doğal şartlarda” üretimini 
yaptığı meyve, sebze, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi ürünler, taze ve günlük 

olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

PROJELER
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 
yaşayan çiftçilerin ürettikleri ürünleri direkt tüketiciye 

ulaştırabilmelerini sağlamak amacıyla Pendik Kurnaköy Kurban 
Kesim Merkezi önünde kurduğu ‘Doğal Pazar’ı hizmete açtı.
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EĞİTİM & DESTEK

  Eyüpsultan-Göktürk Göleti



47

ÇİFTÇİLERE
ÜCRETSİZ

SULAMA DESTEĞİ
İstanbul’da gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerine desteğini sürdüren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, sorumluluğu altında bulunan 17 göletten 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan 
vatandaşlara ücretsiz sulama desteği veriyor.

Özellikle ülkemizdeki nüfus artışıyla 
beraber artan gıda ihtiyacı, tarımda 
kullanılan su ihtiyacını artırırken, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 

bu konuda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 
ücretsiz su sağlayarak destek veriyor. İBB Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve 
Su Ürünleri Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 
17 adet sulama göletinden 13’ü tarımsal sulamada, 4 
gölet ise hayvanların içme suyu olarak kullanılıyor.

KAPALI DEVRE SULAMA SISTEMI ILE 
DAHA FAZLA ALAN SULANABILECEK
Tarımsal sulamaların daha verimli yapılmasına uygun 
olan kapalı devre sulama sistemi şu aşamada 4 gölette 
bulunurken, diğer göletlerde de kapalı devre sulama 
sistemi yapılması için çalışmalar hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte, 
halihazırda yaklaşık 21 bin 300 dekarlık alanda 
sulama yapılabilirken kapalı devre basınçlı sulama 
sistemi ile sulanabilecek alan miktarının en az 2 katına 
çıkması bekleniyor.
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EĞİTİM & DESTEK

ÇİFTÇİLERE BAĞCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmaya 
yönelik olarak yaptığı çalışma kapsamında, Şile ilçesinde 40 çiftçiye teorik ve uygulamalı 
olarak 2 gün süreli “Bağcılık Eğitimi” verdi.

İstanbullu çiftçilerin bilgi, beceri, üretim kabiliyetlerini ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak çeşitli konularda eğitimler 
düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri 
Müdürlüğü, 16-17 Nisan tarihlerinde Şile’de 40 çiftçiye teorik ve uygulamalı olarak “Bağcılık Eğitimi” verdi. Konusunda uzman 
doktora ve yüksek lisans sahibi eğitimciler tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağcılık ile ilgili tesis kurulumu, çeşit seçimi, yetiştirme 

tekniği, ürün işleme teknikleri konularında bilgi verildi. 2 gün süren eğitimin sonunda sertifika töreni düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma 
yapan Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Türker Eroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem çeşitli konularda eğitim veriyoruz hem de 
verimli üretim yapmaları için uzman ekiplerimizle bölgelerde bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bugün İstanbul çiftçisine yönelik bir eğitimi 
tamamladık ancak farklı konularda, farklı bölgelerde eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından eğitime katılan 40 
çiftçiye sertifikaları dağıtıldı.



49

Çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim veren 
Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü aynı zamanda uzman ekiplerle 
bölgelerde bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.
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SOSYAL ETKİNLİK

YANGINDA KÜL OLAN ORMANLIK ALANA
450 IHLAMUR FİDANI DİKİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
2016 tarihinde yanarak 
tamamen kül olan Çatalca 
Elbasan bölgesindeki yaklaşık 

30 dönümlük orman alanına, 
ormanlarımızın korunması ve 
farkındalık oluşturulması amacıyla 
öğrencilerle birlikte 450 adet ıhlamur 
fidesinin dikimini gerçekleştirdi. 
Orman yangınlarına dikkat çekmek 
ve ormanların korunması açısından 
farkındalık oluşturulması amacıyla ağaç 
dikimine, Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
ve öğretmenlerinin yanı sıra 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, 
Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Türker 
Eroğlu ve müdürlük personeli katıldı.
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‘ZEYTİN DALI HATIRA ORMANI’NA
BİN 500 AĞAÇLIK DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Daire Başkanlığı, bu yıl 
21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç 

Bayramı kapsamında, Zeytin Dalı harekâtına 
destek olmak amacıyla Tarım ve Su Ürünleri 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü 
ve Muhtarlıklar Müdürlüğü personelinin 
katılımıyla, 15 dönüm arazi üzerine bin 500 
adet fıstık çamı dikerek “Zeytin Dalı Hatıra 
Ormanı” oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte 
açıklamalarda bulunan Muhtarlıklar Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram 
Ali Çakıroğlu, Orman Haftası ve Ağaç Bayram 
etkinlikleri kapsamında 2 yıl içerisinde 
bin 700 ağaç dikimini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, bu yıl da bin 500 ağaç dikimi ile 
toplam 3 bin 200 ağaca ulaştıklarını söyledi.

  Sarıyer-Kısırkaya
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ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TOPRAKLA REHABİLİTE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında okullarda başlattığı Uygulamalı Tarım Eğitimlerini bir 
adım ileriye götürerek, Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim 

gören engelli öğrenciler için hobi bahçesi oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı 
Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, daha önce 
okullarda teorik ve uygulamalı olarak verilen 

eğitimler, ilk kez hobi bahçeleri şeklinde sahaya 
yansıttı. Silivri’de bulunan Abdullah Bilgingüllüoğlu 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde engelli 
öğrencilerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak 
amacıyla, öğrencilerin tohumdan ürün yetiştirme 
sürecini izleyebilmesi için okul bahçesinde ayrılan 

bir bölümde hobi bahçeleri oluşturuldu. 
İlk olarak Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü 
tarafından verilen sebze tohumlarından fide 
oluşturulması amacıyla, okul bahçesindeki 
seraya ekimi yapıldı. Fideler yeterli boyuta 
geldiğinde de hobi bahçesine dikimi yapılarak, 
üretilen sebzelerin de öğrenciler tarafından 
tüketilmesi planlanıyor. Süs bitkileri için 
oluşturulan hobi bahçesine de lale ve sümbül 
soğanlarının ekimi öğrenciler tarafından yapıldı.

SOSYAL ETKİNLİK

  Silivri-Seymen
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Süs bitkileri için oluşturulan 
hobi bahçesine, lale ve sümbül 
soğanlarının ekimi öğrenciler 
tarafından yapıldı.
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KIZILAY’A
KAN BAĞIŞI DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal Mü-
dürlüğü Kızılay’a destek olmak amacıyla 
her sene yılda iki defa olmak üzere düzenli 

bir şekilde kan bağışı kampanyası düzenliyor. 

İlki 2014 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 
etkinlikler kapsamında Hal Müdürlüğü per-
soneli, hal esnafı ve halden alışveriş yapan va-
tandaşların katılımıyla Kızılay’a 4 yıllık süreçte 
yaklaşık 450 ünite kan bağışında bulunuldu. 

SOSYAL ETKİNLİK
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YERLİ MALI’NIN ÖNEMİ ÖĞRENCİLERE ANLATILDI 

Yerli Malı Haftası’nda yeni nesillere yerli 
malının önemini anlatmak ve yerli 
malı tüketimini aşılamak için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal 
Müdürlüğü okullara ziyaretler gerçekleştirdi. Bu 
ziyaretler kapsamında öğrencilere yerli meyve 

ikramında bulunulurken yerli ve milli olan 
tüm malların tüketiminin ülkemizin geleceği 
için hayati öneme sahip olduğu anlatıldı. Nasıl 
tutumlu olunacağı ile tasarrufun öneminin ne 
denli büyük olduğu gibi konularda öğrencilere 
bilgiler verilirken, bu konuda hazırlanan 
bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
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GÜNCEL

MEYVE SEBZE 
STANDARTLARI

Ürün ve ambalajlama konusunda yeni bir 
standart belirlenmesi adına "sebze ve 
meyve" başlığıyla İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 

TÜRKAS 2016 - Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj 
Stadartları Sempozyumu sonrasında malların toptan 
ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sebze ve Meyvelerin 
Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken 
Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ” ile ambalaj boyutları, gıda sağlığı açısından 
ambalajlarda kullanılması gereken malzemeler, frigorifik 
araçlarla taşınması gereken ürünler, depolamada 
soğuk zincirin korunması ve bunların taşıması gereken 
özellikler yasal dayanak kazandı. 

AMBALAJLAMA: Tebliğ ile sebze ve 
meyvenin taşınmasında kullanılacak ambalajların 
soğuk zincire uygun olması zorunluluğu getirildi. 
Dolu ambalajların en çok 30 kg, patates ve 
soğanlara yönelik ambalajların ise en çok 50 kg 
ağırlığında olması gerekecek. Katlanabilir ve gıda 
güvenliğine uygun şekilde dezenfekte edilmiş 
ambalajlar 80x120 cm boyutlarındaki paletlere 
yerleştirilebilecek şekilde 60x40, 30x40, 30x20 
ebatlarında olacak. Uygulama yürürlüğe girdi.

TAŞIMA: Ön soğutmaya tabi tutulan 
ürünlerin firigorifik araçlarla taşınması zorunlu 
hale getirildi. Ürünler eğer sınai işletmeye, 
üretim yerindeki toptancı haline, tasnifleme ve 
ambalajlama tesisine taşınıyorsa kapalı ya da 

TEBLİĞ İLE KONTROL
ALTINA ALINDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken 
Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile ürünlerin depolama, ambalajlama ve 

taşıma işlemlerine ilişkin standartları belirledi. 

tenteli araçlarla taşınabilecek. Perakendeciler 
tarafından toptancı hali veya üreticilerden 
perakende satış amacıyla alınan ürünler için ise 
bu hükümler geçerli olmayacak. Uygulama 1 
Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. 

DEPOLAMA: Hali hazırda yürürlükte 
olan depolama standartlarında ise ürünler TS 
9048 ve 5996 sayılı Kanun’a uygun depolarda 
saklanacak. Soğuk hava depoları ile ürünlerin 
bozulmasına veya kalite kaybına sebep 
olmayacak ısı ve nem şartlarını sağlayabilen 
bu depolarda Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından verilmiş “İşletme Kayıt 
Belgesi” ile “Hizmet Yeterlilik Belgesi” 
bulunması zorunlu hale geldi. 
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Perakende satış noktalarında mallar; 
alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve 
zincir mağazalarda bulunan perakende 
satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda 
satışa sunulmalıdır.

Etiket formatındaki künyeler kap ve 
ambalaj içinde perakende satışa sunu-
lan malların kap veya ambalajının üzer-
ine yapıştırılması zorunludur. 

Kap veya ambalajından çıkarılacak 
satışa sunulan mallarda, barkodlu etiket 
formatındaki künyeler mevcut fiyat 
etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak 
tüketiciler tarafından kolaca görülebi-
lecek bir şekilde satış yerine koyulacak. 
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STANDARTLARI SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ET VE SU ÜRÜNLERİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda sektöründeki ekonomik kayıpların 
azaltılması amacıyla düzenlenen ve geçtiğimiz yıl meyve sebze sektörü için standartların 

hazırlanmasıyla başlayan Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Ortak Akıl ve 
Sempozyumu (TÜRKAS), bu yıl da et ve et ürünleri ile su ürünleri için gerçekleştirildi. 

TÜRKAS kapsamında 2018 yılında süt ürünleri, 2019’da kuru gıda ve 2020 yılında da 
kesme çiçek sektörlerinde standart belirleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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“TÜRKAS ile mevcut 
standartların geliştirilmesi, 
iyi örneklerin tanıtılması, 
ürünlerde fire ve kayıpların 
en aza indirilmesi, dolayısıyla 
milli ekonomimize katkı 
sağlamayı planlıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) iş birliği ile Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj 
Standartları Ortak Akıl ve Sempozyumu’nu 
bu yıl et ve su ürünleri için düzenledi. Gıda 
sektöründeki kayıpların boyutları incelenerek, 
azaltılması için yapılması gerekenler ile 
sektörlerdeki standartların belirlenmesi amacıyla 

6-7 Aralık tarihlerinde Shangri-La Bosphorus 
Hotelde gerçekleştirilen sempozyuma, TSE 
Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tarım Ürünleri Ticareti 
Daire Başkanı Hakan Çalış, İBB Muhtarlıklar 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı 
Bayram Ali Çakıroğlu, İstanbul Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Şube 
Müdürü Hasan Demirpaz, Bakanlık ve TSE 
yetkilileri, sektör temsilcileri, akademisyenler 
ve yerel yönetim temsilcileri katılım gösterdi.
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İSTANBUL’A GELEN MEYVE VE 
SEBZE TONAJI YÜZDE 2,1 AZALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü 
verilerine göre yılın ilk beş ayında İstanbul’a 
gelen yaş meyve ve sebze miktarı geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında 
azaldı. 2017 yılı ilk beş ayında 1 milyon 21 
bin 141 ton sebze ve meyve Bayrampaşa 
ve Ataşehir haline gelirken bu yılın aynı 
döneminde bu rakam 1 milyon 21 bin 141 ton 
olarak gerçekleşti. Meyve miktarında artış, 
sebze miktarında ise düşüş görüldü. 
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İstanbul’a gelen yaş meyve ve sebze tonajlarında, 
ilk 5 aylık periyodda geçen yıla göre azda olsa 
bir düşüş yaşandı. Sebze ve meyve toplam 
tonajında bir önceki yıla oranla görülen yüzde 

2,1’lik azalmada etkili ürün sebze oldu. 2017 yılı ilk 
beş ayında İstanbul’a gelen sebze miktarı 678 bin 125 
ton iken bu rakam 2018 yılı aynı döneminde 594 bin 
938 tona geriledi. Meyve miktarı ise yüzde yaklaşık 
yüzde 17 artış ile 364 bin 881 tondan 426 bin 203 
tona yükseldi. İlk beş aylık süreçte tonajı en yüksek 
olan meyve geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine portakal 
oldu. 89 bin 268 ton ile ilk sırada yer alan portakalı 
58 bin 771 ton ile elma izledi. Geçtiğimiz yıl ilk beş 
ayda tonajı en yüksek olan meyveler listesinde ilk 

beşte bile yer almayan karpuz bu yıl 47 bin 051 ton 
ile üçüncü sırada yer aldı. 

TONAJI EN ÇOK ARTAN SEBZE 
SALATALIK OLDU
Bu yılın ilk beş ayında tonajını en çok artıran sebze 
salatalık oldu. Geçtiğimiz yıl ilk beş ayda 48 bin 
226 ton salatalık İstanbul haline gelirken bu yıl aynı 
dönemde yüzde 24 artış ile bu rakam 59 bin 673 ton 
olarak gerçekleşti. Salatalığı, 30 bin 199 ton ile lahana 
izledi. 2018 yılında beş ayda İstanbul’a gelen tonajı en 
yüksek sebze ise 141 bin 46 ton ile domatesti. Patates 
ve salatalık domatesin arkasından tonajı en yüksek 
ürün listesinde 2’nci ve 3’üncü sıraları aldı. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılı içerisinde 118 bin 565 sahipsiz 
hayvanın muayene ve tedavisini gerçekleştirirken, 618 sahipsiz hayvanı 

sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağladı.

118 BİN 565 SAHİPSİZ HAYVAN 
MUAYENE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde 118 

bin 565 sahipsiz hayvanın muayene ve tedavi 
edilmesini sağlarken, 19 bin 735 sahipsiz hayvanı 
kısırlaştırıp, 30 bin 340 sahipsiz hayvanın 

aşılamasını gerçekleştirdi. 7 bin 144 sahipli 
hayvanın muayene ve tedavi edilmesi, bin 606 
sahipli hayvanın aşılanması ve 761 sahipli 
hayvanın kısırlaştırılmasını gerçekleştiren İBB, 
2 bin 490 hayvana pin, plaka, platin takılarak 
osteosentez ameliyatı, 28 bin 949 hayvanın 
mikroçip uygulaması ile kayıt altına alınması 

çalışmalarını yaptı. Bu hizmetlerin yanı sıra 13 bin 
635 ilkokul öğrencisine “Hayvan Sevgisi, Bakımı, 
Beslenmesi ve Sağlığı Eğitimi”, 606 kişiye de “Ev ve 
Süs Hayvanları Satan (pet-shop) İşyeri Çalışanlarına 
Yönelik Eğitim” ve “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi 
Eğitimi” veren kurum, 618 sahipsiz hayvanı 
sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağladı. 
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2017 yılı içerisinde 118 bin 565 
sahipsiz hayvanın muayene ve 
tedavi edilmesi sağlandı.
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Su ürünlerine gelen ürün miktarı 39 mil-
yondan 2017 yılında yaklaşık 23 mil-
yonlara düşerek yılı yüzde 30’a varan 
bir düşüş ile kapatmıştı. 2018 yılı ilk 

dört aylık verileri bir önceki yılın aynı dönemi 
ile kıyaslandığında ise artış yaşandığı görülüyor. 
Toplam 6 milyon 157 bin 440 olan 2017 yılı ra-
kamı yüzde 6,6 artış ile bu yıl 6 milyon 566 bin 
981 olarak gerçekleşti. Tüm ürünlerin toplamı 
ise yaklaşık 11,5 milyondan yüzde 11 artış 13 
milyona yaklaştı. Geçtiğimiz yılın ilk dört ayı ve 
bu yılın ilk dört ayı karşılaştırıldığında yüzde 21 
artış yaşayarak 3 milyon 333 bin 153 olan ham-
si miktarı ve yüzde 59,6 artış ile 2 milyon 394 
bin 714’e ulaşan istavrit miktarı sonraki sezon 
için umut ışığı oldu. Yüzde 55’lik düşüş ile bir 
önceki yıla göre su ürünleri haline gelen ürün 
miktarı en fazla azalan balık türü ise mezgit 
oldu. 2017 yılında 1 milyon 266 binden fazla 
olan mezgit miktarı 569 bin 220’ye geriledi. 

HAMSİ VE İSTAVRİT MİKTARI ARTTI
Su ürünleri haline gelen ürün miktarı 2017 yılında bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 30’luk bir düşüş ile son yılların en verimsiz 
sezonunu yaşadı. 2017 ve 2018 yıllarının ilk dört ayına 
baktığımız zaman ise hamsi ve istavrit miktarındaki artış 
önümüzdeki sezon için bir umut ışığı oldu.

  Gürpınar Su Ürünleri Hali






