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İSTANBUL GIDA 
STRATEJİ BELGESİ



İstanbul'un Gıda Stratej� Belges� var. Konunun uzmanı akadem�syenler, 

STK'lar ve halkımızın görüşü alınarak hazırlandı. Amacı;

 � - tarımsal üret�m�n desteklenmes�,
- kentl�ler�n sağlıklı gıdaya er�ş�m�n�n sağlanması,
- s�stem�n dayanıklılığının arttırılması.

Bu çerçevede,

- İstanbul'un kırsal bölgeler�n� ve üret�c�ler�n� koruma,
- açlıkla mücadele, gıdaya er�ş�m, sosyal güvence ve adalet,
- sağlıklı gıda ve beslenme pol�t�kaları,
- gıda ve su güvenl�ğ�n� sağlama,
- �kl�m kr�z� ve doğa dostu �st�krarlı tarım,
- gıda �sraf ve kayıpların önlenmes�,
- İstanbul'u afetlere d�rençl� kılmak ve kr�zler� yönetme

konularında çözüm odaklı çalışmalar yürütülmekted�r.



FİDE
DESTEĞİ



Ç�ftç�ler�m�ze sebze fides� desteğ� sağlıyoruz. İlk olarak 2020 yılında başlattığımız 

sebze fides� desteğ�n� her yıl devam ett�r�yoruz. Bu süreçte ç�ftç�ler�m�ze toplam 

24,7 m�lyon adet sebze fides� desteğ�nde bulunduk.



ÜRETİMİ 
FİDE 



2İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t, ancak harap b�r durumda bulunan 3.200 m  

yüzölçüme sah�p serayı 2021 yılında onardık ve üret�me kazandırdık. İstanbul ç�ftç�s�n�n fide 
2talepler�n� kend� tes�sler�m�zden karşılamak amacıyla 2022 yılında 4.032 m  alana sah�p b�r 

sera daha �nşa ett�k. Böylece İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n yıllık sebze fides� üret�m 

kapas�tes� 17,5 m�lyon fideye ulaştı.

YILLIK KAPASİTE 

17,5 MİLYON ADET



ÜRETİCİ 
KOOPERATİF PAZARLARI 

Üreten İstanbul için çiftçilerimizi destekliyoruz.



Kadıköy ve Beş�ktaş'ta ç�ftç�/kooperat�f pazarları kurduk. Ç�ftç�ler ve kooperat�fler 

ürett�kler� sebze ve meyveler�n� bu pazarlarımızda aracısız satmaktadır.

Beş�ktaş'tak� ç�ftç�/kooperat�f pazarı cumartes� günler�, Kadıköy'dek� pazar günler� 
tüket�c�lere h�zmet vermekted�r.

KADIKÖY

2020

BEŞİKTAŞ

2021
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Seralarda pest�s�t kullanımını azaltmak 

amacıyla 2021 yılında ç�ftç�ler�m�ze b�yotekn�k 

mücadele araçları sağladık. Demonstrasyon 

amaçlı dağıtımına başladığımız sarı yapışkan 

tuzaklardan 2022 yılında ç�ftç�ler�m�ze 

50.000 adet dağıttık.





GÜBRE
DESTEĞİ

İstanbul'da sebze üret�m� yapan ve 

beled�yem�z�n fide desteğ�nden yararlanan 

ç�ftç�ler�m�ze 2022 yılında gübre desteğ� 

vermeye başladık. Destek kapsamında 

ç�ftç�m�ze 86 ton gübre dağıtımı 

gerçekleşt�rd�k.





Damlama sulama hortumu desteğ�ne 2022 yılında başladık. İstanbul 

Büyükşeh�r Beled�yes�'nden fide desteğ� alan ve seralarda üret�m yapan 

ç�ftç�ler bu destekten faydalanab�l�yor. Destek kapsamında ç�ftç�lere 

362 k�lometre damla sulama hortumu verd�k.

FOTOSULAMA 
DAMLAMA

HORTUMU DESTEĞİ



SULAMA DESTEĞİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t 

19 adet sulama gölet� vardır. 

Bunların 15'� sulama gölet�, 14'ü 

hayvan �çme suyu gölet�d�r.

Açık kanal sulama s�stem�ne sah�p 
sulama göletler�m�zden 9'unu kapalı 
devre sulama s�stem�ne 
dönüştürdük. Böylel�kle sulamada 
suyun daha ver�ml� kullanılmasını 
sağladık.

Bu dönüşümle sulanan alan m�ktarını 
9.473 dekardan 13.068 dekara 
yükseltt�k.



TOPRAK ve SU
ANALİZLERİ



B�tk� beslemedek� en öneml� unsur toprak ve sudur. Üret�mde kullandığımız toprak ve 

suyun �çer�ğ�n�n b�l�nmes�, üret�m yaptığımız b�tk� türüne göre doğru besleme 

yöntem�n� bel�rlemekt�r.

Ç�ftç�ler�m�z�n tarlasına ek�p d�kt�ğ� b�tk�ler� doğru beslemeler�, eks�k olan b�tk� bes�n 

elementler�n� takv�ye etmeler� amacıyla ç�ftç�ler�m�z�n toprak ve su anal�zler�n� 

ücrets�z olarak yapmaktayız. 2020-2022 yılları arasında 380 ç�ftç�m�z�n toprak,

60 ç�ftç�m�z�n �se su anal�zler�n� yaptık.



SERA 
DESTEĞİ



İstanbul'un pek çok yöres�nde seralarda sebze üret�m� yapılmaktadır. Ancak, bu 

seralar yen� teknoloj�ler� desteklememekted�r. Kar yüküne ve fırtınalara dayanıklı 

değ�llerd�r. Ayrıca havalandırma ve d�ğer donanımlar bakımından yeters�zd�rler.

Pend�k'te Göçbeyl� köyündek� seralarda yaygın olarak sebze yet�şt�r�l�yor. Bu nedenle 
buradak� Tarımsal Kalkınma Kooperat�fi'ne yen� üret�m teknoloj�ler�ne uygun b�r 
dönümlük alana sah�p modern b�r sera desteğ� sağladık.



ÇİLEK ÜRETİM
DENEMELERİ



İstanbul'da ç�lek üret�m� yok 

denecek kadar azdır. Ç�ftç�ler�n 

üret�mler�n� çeş�tlend�rmeler� 

�ç�n ç�lek fides� desteğ� 

sağladık. Ayrıca üret�mler�n� 

desteklemek �ç�n onlara malç 

naylonu, damlama sulama 

hortumu ve gübre sağladık.

Çeş�tl� bölgelerden toprak 
örnekler� aldık ve 
laboratuvarımızda anal�z ett�k. 
Uygun olduğunu bel�rled�ğ�m�z 
11 ç�ftç�ye eğ�t�m verd�k. 
66.000 ç�lek fides�, 8.800 
metre damla sulama hortumu, 
11.000 metre malç naylonu ve 
550 kg gübre tem�n ett�k.



AYÇİÇEĞİ TOHUMU 
DESTEĞİ



Ayç�çeğ�, �l�m�zde ç�ftç�ler tarafından yet�şt�r�len yaygın 

ürünlerden b�r�d�r. 2022 yılında ç�ftç�ler�m�ze yağlık 

ayç�çeğ� tohumu desteğ� vermeye başladık. Destek 

kapsamında 2.540 torba ayç�çeğ� tohumu dağıttık. 

Bu destekle �l�m�zdek� ek�l� alanların %40'ına ayç�çeğ� 

tohumu tem�n etm�ş olduk.



DENEME 
K MLER



İl�m�zde yaygın olarak ek�m� yapılan b�tk�lere a�t yen� 

çeş�tler�n deneme ek�mler�n� yapıyoruz. Yüksek ver�m 

elde ett�ğ�m�z çeş�tler� tarımsal destekleme 

kapsamında ç�ftç�ler�m�z�n kullanmasını sağlıyoruz. 

Bu şek�lde, 2022 yılında ç�ftç�ler�m�ze yaklaşık 1.500 

ton ekmekl�k buğday tohumu desteğ�nde bulunduk.

İBB Arpa Deneme Ekimi Sonuçları (Dekar/Kg)
İBB Ekmeklik Buğday Deneme Ekimi

Sonuçları (Dekar/Kg)



TOHUMU DESTEĞİ
BUĞDAY



Buğday, İstanbul'un kırsal kes�mler�nde en 

yaygın olarak yet�şt�r�len üründür. Üret�m 

mal�yet�n� düşürmek ve yüksek ver�ml� yerl� 

tohum ek�m�n� yaygınlaştırmak �ç�n 2022 yılında 

ekmekl�k buğday tohumu desteğ�ne başladık. 

Araştırma enst�tüler� tarafından gel�şt�r�len 

yerl� buğday çeş�tler�n� ç�ftç�ler�m�ze 

dağıtıyoruz. Ç�ftç�ler�m�z�n 30 dekara kadar 

tohum �ht�yaçlarını destek kapsamında 

karşılıyoruz.





HALK EKMEK 
BUĞDAY ALIM PROJESİ

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�n�n 

�şt�rak ş�rket� Halk Ekmek 2022 yılından 

�t�baren İstanbullu ç�ftç�lerden de 

buğday alımına başladı.

Halk Ekmek ç�ftç�ler�n üret�mler�n� 
teşv�k etmek amacıyla l�sanslı depo 
kurma kararı da aldı.





Hayvancılıkla geç�m�n� sağlayan ç�ftç�ler�m�ze 

s�lajlık mısır tohumu desteğ� sağlıyoruz. 

Ç�ftç�ler�m�z�n kış aylarında da hayvanlarının 

yeş�l yem �ht�yacını karşılamalarını hedefl�yoruz. 

İlk olarak 2021 yılında başlattığımız bu 

desteğ�m�z� 2022 yılında da devam ett�rd�k. Bu 

süreçte toplam 2.217 çuval s�lajlık mısır tohumu 

dağıttık.

SİLAJLIK MISIR 
TOHUMU DESTEĞİ 



SIĞIR SÜT YEMİ
DESTEĞİ



Süt sığırcılığı yapan ç�ftç�lere sığır süt yem� 

desteğ� ver�yoruz. 2022 yılında başlayan 

proje kapsamında 12 �lçe ve 110 mahallede 

süt sığırcılığı yapan ç�ftç�lere 1.249 ton sığır 

süt yem� dağıttık.



KUZU BESİ YEMİ
DESTEĞİ



Küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� yapan ç�ftç�lere kuzu 

bes� yem� desteğ� sağlıyoruz. İlk olarak 2021 yılında 

başladığımız desteğ�m�ze 2022 yılında da devam 

ed�yoruz. Destek kapsamında 16 �lçe ve 137 mahalledek� 

ç�ftç�ler�m�ze 1.181 ton yem verd�k. Ç�ftç�ler�m�z�n 2022 

yılı �ç�n destek talepler�n� aldık.



DESTEĞİ



Mazot, toprağın �şlenmes�nden ek�m, sulama ve gübrelemeye kadar her aşamada 

kullanılan öneml� b�r g�rd�d�r. Ayrıca b�tk�ler�n �laçlanmasında, hasadında ve hasat 

sonrası tüket�c�ye ulaştırılmasında da mazot kullanılmaktadır. Destek kapsamında 

20 dekar ve altında tarlası olan ç�ftç�lere �ç�n 50 l�tre, 20 dekarın üzer�ndek�ler �ç�n 

�se 100 l�tre mazot desteğ� sağlıyoruz.



MAKİNE ve EKİPMAN 
 DESTEĞİ



İl�m�zde faal�yet gösteren ç�ftç� kooperat�fler�, 

b�rl�kler� ve z�raat odaları �le çalışıyor ve onlara 

mak�ne ek�pman desteğ� sağlıyoruz. Üret�m 

alanlarını anal�z ed�yor ve uygun mak�ne ve 

ek�pman tem�n� yoluyla üret�mler�n� 

destekl�yoruz.



 ÇİFTÇİ KOOPERATİFLERİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� �ht�yaç 

sah�b� a�lelere yardım paketler� 

dağıtmaktadır. Bu paketler�n �ç�nde 

bulunan temel gıda maddeler� 

Türk�ye'n�n çeş�tl� yöreler�nde faal�yet 

gösteren ç�ftç� kooperat�fler�nden 

tem�n ed�lmekted�r.

#B�rl�kteBasaracağ�z



DİJİTAL PAZARLAMA



Ülkem�zdek� ç�ftç�ler�n kooperat�fler�n�n 

tarımsal ürünler�n� halka ulaştırıyoruz. 

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Halk 

Market e-t�caret projes� vasıtasıyla ç�ftç� 

kooperat�fler�n�n ürünler�n�n 

pazarlanmasına yardımcı oluyoruz.

İstanbul'un b�rçok yer�nde bulunan 
seralarda sebze üret�m� yapılmaktadır. 
Ancak bu seralar yen� teknoloj�lere sah�p 
değ�ld�r. Kar yükler�ne ve fırtınalara 
dayanıklı değ�ld�rler. Havalandırma 
s�stemler� ve d�ğer ek�pmanlar açısından 
da yeters�zd�rler.

Güvenle üreten ve tüketen Türk�ye �ç�n 
çalışıyoruz.

Güvenl� alışver�ş�n adres� 

www.halkmarket.�stanbul



KONSERVE KURBAN ETİ 

 KAVURMASI 
PROJESİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� bünyes�nde yer 

alan İstanbul Vakfı, Konserve Kavurma Kurban 

Et� Projes�'n� yürütüyor. Proje 2020 yılında 

hayata geç�r�ld�. Hayırseverler�n bağışlarıyla satın 

alınan kurbanlar konserve hal�ne get�r�lerek 

�ht�yaç sah�b� a�lelere ulaştırılıyor. Bugüne kadar 

513.316 adet konserve kurban et� kavurması, �l�kl� 

kem�k suyu, �şkembe çorbası ve paça çorbası 

dağıtıldı.



HALK 

SÜT 
PROJESİ

SÜT 



Halk Süt projes�n� 16 Ek�m 2019 Dünya Gıda Günü'nde başlattık. Proje kapsamında 

ç�ftç�lerden 18 m�lyon l�tre süt satın aldık. Sütler �ht�yaç sah�b� a�leler�n 3-6 yaş arası 

çocuklarına dağıtılmaktadır. Bu proje �le b�r çocuğun aylık 8 l�tre süt �ht�yacı 

karşılanmaktadır. Her b�r çocuğun her gün b�r bardak süt �çmes� sağlanmaktadır.



ARI
YEMİ

DESTEĞİ



Kent�m�zdek� arı yet�şt�r�c�ler� �ç�n 2022 yılında 

arı yem� desteğ�ne başladık. Beled�yem�ze 

başvuruda bulunan 417 arı yet�şt�r�c�s�ne 

50.040 kg arı yem� sağlayacağız.



ŞİLE

MERKEZİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�, Ş�le Beled�yes� ve Ş�le Tarımsal Kalkınma 
2Kooperat�fi �şb�rl�ğ�yle kurulan Ş�le Arıcılık Merkez� 2022 yılında açıldı. 320 m  

alan üzer�nde kurulan merkez Ş�le, Yen�köy Mahalles�nded�r. Kent�m�zdek� arı 

yet�şt�r�c�ler�ne h�zmet veren merkezde arı ürünler� üret�m�, ayrıştırması ve 

dolumu yapılmaktadır.



HALK 
BOSTANLARI
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Kent tarımını destekl�yoruz. Kent�n stres ve baskısı 

altındak� yuttaşlarımız �ç�n üç lokasyonda bostanlar 
2oluşturduk. Her b�r� 16 m 'l�k toplam 182 parselde 

mahalle halkları sebzeler�n� üret�yorlar.
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Yuvamız İstanbul kapsamında �nşa 

ed�len kreşlerde m�n� bostanlar 

oluşturuyoruz. Çocukların yed�kler� 

sebzeler�n nasıl yet�şt�r�ld�ğ�n� 

öğrenmeler�n� amaçlıyoruz. Sebzeler�n 

nerede ve ne kadar zahmetl� 

yet�şt�r�leb�leceğ�n� fark etmeler�n� 

�st�yoruz. Bu amaçlarla 32 kreş bostanı 

kurduk. B�tk�ler� çocuklarla b�rl�kte ek�yor, 

suluyor ve hasat ed�yoruz.





TOHUM 

Sarıyer'de Büyükdere F�danlığı olarak b�l�nen alanda Tohum Merkez� kuruyoruz. 

Yerel tohumlar �ç�n �n-s�tu ve ex-s�tu koruma sağlayacağız. Bu merkezde hem 

muhafaza ed�lecek hem de üret�mler� gerçekleşt�r�lecek tohumlar halka ve 

ç�ftç�lere ücrets�z dağıtılacaktır.

MERKEZİ



SEBZE HALLERİ
ve 
MEYVE



BAYRAMPAŞA

ATAŞEHİR

İstanbul Büyükşeh�r 

Beled�yes�ne a�t �k� adet 

yaş meyve ve sebze hal� 

vardır. B�r� Bayrampaşa'da, 

d�ğer� �se Ataşeh�r'ded�r. Bu 

hallerde yılda yaklaşık 3 

m�lyon ton yaş meyve ve 

sebze satışı yapılmaktadır.



ARTIKLARININ KULLANIMI
Haller�m�zde oluşan artıklar, B�yometan�zasyon 

Tes�s�nde elektr�k ve gübreye dönüşüyor.



Bayrampaşa ve Ataşeh�r 

Haller�nden yılda ortalama 20 b�n 

ton organ�k artık toplanmaktadır. 

Kaynağında ayrıştırılan artıklar, 

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�n�n 

b�yometan�zasyon tes�s�nde 

fermente ed�lmekted�r. 

Fermantasyon �şlem� sonrasında 

elde ed�len artıklar kompost 

üret�m�nde kullanılmaktadır. 

Y�ne fermantasyon �şlem� sırasında 

elde ed�len metan gazı �se yakılarak 

elektr�k üret�lmekted�r. Elektr�k 

üret�m santral�n�n soğutulmasında 

kullanılan su fide seralarımızın 

ısıtılmasında kullanılmakta ve bu 

seralarda üret�len sebze fideler� 

destek kapsamında ç�ftç�lere 

dağıtılmaktadır.



KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 

BALIKÇILARA 
DESTEK



Küçük ölçekl� balıkçılarımıza �lk olarak 

2021 yılında "Tekne Bakım Malzemeler� 

ve Koruyucu Ek�pman" desteğ� vermeye 

başladık. Bu kapsamda 2021 yılında 

1.200, 2022 yılında �se 1.300 balıkçımıza 

ant�foul�ng boya, beyaz yağlı boya, epoks� 

macun ve balıkçı tulumu sunduk.



KURBAN
HİZMETLERİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� 5 merkezde 

kurban h�zmet� vermekted�r. Toplam 
2

216.200 m  alan üzer�nde kurulu 

merkezler�m�z 7.000 büyükbaş ve 4.000 

küçükbaş kes�m kapas�tes�ne sah�pt�r.



ÇATALCA 

MEZBAHASI



Geçm�ş dönemlerde �nşa ed�len, ancak 

mevzuata uyarlılık taşımayan mezbahada 

tad�lat yaptık. Çatalca, Kestanel�k Mahalles�nde 
2yer alan, 15.060 m  b�r alan üzer�nde kurulu olan 

mezbahamız günlük 40 büyükbaş ve 100 

küçükbaş hayvan kes�m kapas�tes�ne sah�pt�r.



KURBANLIK HAYVAN
GÜBRESİNİN KULLANIMI



Kurbanlık hayvanların gübreler� yıllardır çöpe atılıyordu. İlk kez 2020 yılında kurban 

h�zmet� ver�len alanlardan toplanan gübreler� fermente ett�k. Sonrak� yıllarda da 

toplamaya devam ett�k. Bu gübreler �le Halk Bostanlarımızı gübrel�yoruz. Ayrıca 

talep eden ç�ftç�lere bu gübre ücrets�z ver�lmekted�r.





Halk sağlığını korumak ve gıda güvenl�ğ�n� sağlamak 

amacıyla balık satış yerler�n� denetl�yoruz. Bu amaçla 2020 

yılında 1.775, 2021 yılında 2.010 ve 2022 yılının �lk altı ayında 

877 adet satış yer�nde denet�m yaptık.

BALIK SATIŞ YERİ DENETİMLERİ



İSTANBUL’UN BALIĞI 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 

SU ÜRÜNLERİ HALİNDEN



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Su Ürünler� 
2

Hal�, Beyl�kdüzü �lçes�nde 452.000 m 'l�k 

b�r alanda yer almaktadır. Avrupa'nın 

en büyük su ürünler� toptancı hal�d�r.

İstanbul halkına taze ve güven�l�r balık bu 
merkezden sağlanmaktadır. Her yıl Hal'e 
gelen yaklaşık 45-50 b�n ton balık, su 
ürünler� mühend�sler� tarafından kontrol 
ed�ld�kten sonra satışa sunulmaktadır.



EĞİTİMLERİ
ÇİFTÇİ

EĞİTİMLERİ



Ç�ftç�ler�m�ze, hayvan yet�şt�r�c�ler�m�ze ve 

balıkçılarımıza konusunda uzman z�raat 

mühend�sler�, veter�ner hek�mler, su ürünler� 

mühend�sler� ve su b�l�mler� mühend�sler� 

tarafından aşağıdak� konularda eğ�t�mler 

ver�lmekted�r;
- toprak hazırlığı ve gübreleme,
- fide d�k�m� ve bakımı,
- b�tk� besleme,
- hastalık ve zararlılar �le mücadele,
- buzağı yet�şt�rme,
- süt h�jyen� ve san�tasyonu,
- satış yerler�nde su ürünler� h�jyen�,
- sürdürüleb�l�r balıkçılık.



ÖĞRENCİ

EĞİTİMLERİEĞİTİMLERİ



Devlet okullarında ve özel okullarda tarım ve su ürünler� konularında farkındalık 

eğ�t�mler� vermektey�z. Amacımız çocuklarımıza tarımı ve balıkçılığı sevd�rmek, 

tarımsal ve sucul alanları korumalarını sağlamak, balık tüket�m�n� özend�rmek, 

su ve tarım ürünler�n�n faydalarını öğretmekt�r.




