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İSTANBUL GIDA 
STRATEJİ BELGESİ



İstanbul’un gıda bağımlılığı karşısında üret�m�n 

desteklenmes�n�, kentl�ler�n sağlıklı gıdaya er�ş�m�n� ve 

dayanıklılığını artırmayı konu alan “İstanbul Gıda Stratej� 

Belges�” hazırlandı. İstanbul Gıda Stratej� Belges�’nde küresel 

trendler �ncelenm�ş, mevcut durum anal�z ed�lerek kısa, orta 

ve uzun vadel� somut pol�t�kalar ortaya konulmuştur.



2020 YILI

İstanbul’un 9 �lçe, 83 mahalles�nde 3,6 m�lyon adet 
domates, hıyar, b�ber, patlıcan ve karpuz fides� 
dağıtıldı.

Bütçes� 7 m�lyon TL olan bu desteğ�m�z kapsamında 
fideler toplam 2.287 dekar alana d�k�lerek 16.380 ton 
taze sebze üret�ld�.

2021 YILI

İstanbul’un 15 �lçe, 111 mahalles�nde 4,2 m�lyon adet 
domates (3 çeş�t), b�ber (5 çeş�t), patlıcan, hıyar ve 
karpuz fides� dağıtıldı. 

Bütçes� 8,3 m�lyon TL olarak gerçekleşen bu 
desteğ�m�z kapsamında fideler toplam 2.728 dekar 
alana d�k�ld� ve 19.612 ton taze sebze üret�ld�.  

FİDE DESTEĞİ



2021 yılı �ç�n İstanbul’un 12 �lçe, 65 mahalles�nde üret�m yapan 

ç�ftç�ler�m�zden yaklaşık 4,5 m�lyon adet kışlık sebze fides� taleb� alındı.

Bütçes� 1 m�lyon TL olarak gerçekleşen desteğ�m�z kapsamında brokol�, 

karnabahar, kıvırcık marul, kara lahana, kırmızı baş lahana ve beyaz 

lahana fides� dağıtımına başlandı. 



FİDE 
ÜRETİMİ 



Kemerburgaz'da harabe durumda bulunan 3.200 m² kapalı alana sah�p sera, 1,6 m�lyon TL 

yatırım �le modern b�r fide üret�m alanına dönüştürüldü. 2021 yılında İstanbul ç�ftç�s�ne 

dağıtılan yazlık sebze fideler�n�n büyük b�r bölümü, kışlık sebze fideler�n�n �se tamamı bu 

serada üret�ld�. 

Proje çalışmaları sürmekte olan 4.200 m² yüz ölçümlü �k�nc� fide serası �şletmeye 
alındığında hem yazlık hem de kışlık olarak dağıtılacak tüm fideler İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�yes�n�n serasında üret�lm�ş olacaktır. 



ÜRETİCİ 
KOOPERATİF PAZARI 

Üreten İstanbul İçin Çiftçimizi Destekliyoruz.



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından ç�ftç�ler�m�z�n üretm�ş oldukları ürünler� aracısız 

olarak doğrudan tüket�c� �le buluşturması �ç�n Tar�h� Kadıköy Salı Pazarı’nda ve Beş�ktaş 

Ulus'ta üret�c�/kooperat�f pazarı kuruldu. 

Cumartes� günler� Beş�ktaş Ulus'ta, pazar günler� �se Kadıköy Salı Pazarı’nda her hafta 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� üret�c�/kooperat�f pazarlarımız h�zmet vermeye devam 
etmekted�r.



KÖYLÜ
PAZARI



Üret�c�ler�m�z�n kend� araz�ler�nde ürett�kler� ürünler�n� mahalleler�nde doğrudan  
tüket�c�lere sunmalarını sağlayacak Köylü Pazarları kuruyoruz. 4 mahallede kurduğumuz 
Köylü Pazarı sayısını yıl sonuna kadar 10'a çıkarmış olacağız. 
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Seralarda pest�s�t kullanımını azaltmak 
amacıyla başlattığımız çalışma 
kapsamında b�yotekn�k mücadele 
araçlarından sarı yapışkan tuzak 
dağıtımına başladık. Önümüzdek� yıl 
�t�barıyla kent�m�zdek� tüm seralar �ç�n 
bu kullanımı yaygınlaştıracağız. 



EĞİTİMLERİ
ÇİFTÇİ

EĞİTİMLERİ



Dağıtılan fideler�n d�k�m ve bakımları 

sürec�nde z�raat mühend�sler�m�z her 

zaman üret�c�ler�m�z�n yanında oldu ve 

tekn�k destek sağlandı. F�de dağıtılan 

üret�c�ler�m�z �k�s� Anadolu, �k�s� de Avrupa 

Yakası’nda olmak üzere bel�rlenen dört 

merkezde eğ�t�me alındı. Bu eğ�t�mlerde 

Adana, Antalya ve Samsun'dan gelen, 

alanlarında uzman z�raat mühend�sler�nce 

b�tk� hastalık ve zararlıları �le mücadele ve 

b�tk� besleme konularında b�lg�ler ver�ld�. 

2020 YILI 

2021 yılı �ç�n ç�ftç� eğ�t�mler�, �şbaşında 

eğ�t�m şekl�nde yürütülmekted�r. Tekn�k 

elemanlarımız b�zzat araz�de üret�c�lere yüz 

yüze uygulamalı olarak eğ�t�m vermekted�r. 

Üret�c�ler�m�z�n Müdürlüğümüze yaptıkları 

müracaatlar hızlı b�r şek�lde yer�nde 

değerlend�r�lmekte ve öner�lerde 

bulunulmaktadır. 

2021 YILI 



EĞİTİMLERİ
HAYVANCILIK

EĞİTİMLERİ



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Veter�ner H�zmetler� Müdürlüğü VetAkadem� b�r�m� 

tarafından Çatalca, S�l�vr�, Arnavutköy, Ş�le, Eyüpsultan, Beykoz, Pend�k �lçeler�ne bağlı 

29 adet kırsal mahallede, konusunda uzman tekn�k ek�p tarafından yüz yüze eğ�t�mler 

gerçekleşt�r�ld�. Bu eğ�t�mlerde hayvancılık sektöründe çalışan vatandaşlarımızın 

b�l�nçlend�r�lmes� ve tüket�c�ler�n de daha sağlıklı ve ekonom�k hayvansal ürünlere 

ulaşmasına destek ver�lmes� amacıyla 116 ç�ftç�ye Buzağı Bakımı ve Beslemes� Eğ�t�m�, 

30 ç�ftç�ye Süt H�jyen ve San�tasyon Eğ�t�m� ver�ld�. 



EĞİTİM
OKULLARDA

EĞİTİM



İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün bel�rled�ğ� okullara g�d�lerek �lkokul çağındak�

öğrenc�ler�m�ze tarım ve su ürünler� farkındalık eğ�t�mler� ver�lmekted�r.

Bu eğ�t�mlerde; balık tüket�m�n� özend�rmek ve balığın önem� hakkında b�r b�l�nç 
oluşturmak amacıyla sağlıklı gıda tüket�m�ne yönel�k konular �le tarımsal üret�m�n 
önem�, nasıl yapılacağı ve beslenme bakımından tarım ürünler�n�n faydaları g�b� 
konular anlatılmaktadır.



EKİMİ
2020 - 2021



Pend�k Kurna Mahalles�'nde İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t 

boş araz�ye buğday ek�m� yapıldı. Elde ed�len buğday una 

dönüştürülerek �ht�yaç sah�b� a�lelere dağıtıldı. Buğday hasadından 

elde ed�len saman ve kepek �se hayvan beslenmes�nde 

kullanılmaktadır.



DENEME 
K MLER



Ülkem�zde gel�şt�r�l�p tesc�l ett�r�len yerl� çeş�tler�m�z�n 
�l�m�z ç�ftç�s�ne tanıtılması amacıyla 2019-2020 
yıllarında deneme ek�mler� yapılmıştır. Yapılan 
denemelerde mısır, buğday, arpa, yulaf ve çelt�k türler�ne 
a�t 38 çeş�tte toplam 107 dekar alanda deneme ek�mler� 
gerçekleşt�r�lm�ş olup ön plana çıkan çeş�tler 
ç�ftç�ler�m�ze öner�lm�şt�r. 

2021 yılında buğday ve arpa türler�ne a�t 11 çeş�tte 
toplam 242 dekar alanda deneme ek�m� yapılacaktır. 



KAPALI DEVRE 
SULAMA SİSTEMİ



Beled�yem�ze a�t 15 adet sulama gölet�nden 5 tanes� 2020 yılında kapalı devre sulama 

s�stem�ne dönüştürüldü. Bu dönüşüm �le 5 adet kapalı devre sulama tes�s�n�n sulayab�ld�ğ�  

alan m�ktarı 1.000 dekardan 4.595 dekara çıkarıldı. Söz konusu yatırım �ç�n 2020 yılında 

10,5 m�lyon TL harcama yapıldı. Açık kanal s�stem�yle çalışan d�ğer göletler�n de kapalı 

s�steme dönüştürülmes� çalışmaları sürmekted�r. 





İstanbul’un 9 �lçe, 63 mahalles�nde 

hayvancılıkla uğraşan üret�c�ler�m�z�n g�rd� 

masraflarına öneml� b�r katkı olarak 1.175 

paket s�lajlık mısır tohumu desteğ� 

sağlandı.

Bütçes� 517 b�n TL olarak gerçekleşen bu 

desteğ�m�z �le 7.000 dekar alanda ek�m 

yapıldı.

SİLAJLIK MISIR 
TOHUMU DESTEĞİ 



KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK 

YEM DESTEĞİ



2021 yılında toplam 473 üret�c�ye yaklaşık 3,3 m�lyon TL 

tutarında 1.181 ton kuzu bes� yem� desteğ� ver�ld�.   



BÜYÜKBAŞ 
HAYVANCILIK 

YEM DESTEĞİ



İstanbul'da büyükbaş hayvan yet�şt�r�c�ler�ne sığır süt yem� desteğ�nde bulunulacaktır. 

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�nden talepte bulunan İstanbul Damızlık Sığır 

Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� ve İstanbul Damızlık Manda Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� üyes� toplam 569 

ç�ftç�ye 1.260 ton sığır süt yem� desteğ� sağlanacaktır. 



ÇATALCA 

KESTANELİK



Çatalca Kestanel�k Mahalles�’nde geçm�ş 

dönemde tamamlanmamış olan mezbaha, 

yapılan tad�latla h�zmete hazır hâle 

get�r�ld�.

17 Şubat 2021 tar�h�nde k�ralama �hales� 

yapılan mezbahanem�z, �z�n süreçler�n�n 

ardından İstanbul ç�ftç�s�ne ve halkına 

h�zmet verecekt�r.



KOOPERATİFLERİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ



Anadolu’nun çeş�tl� yerler�ndek� 

üret�c� kooperat�fler�n�n 

güçlend�r�lmes� amacıyla �ht�yaç 

sah�b� a�lelere dağıtılmak üzere 

fasulye, p�r�nç, bulgur, nohut, er�şte, 

zeyt�nyağı, l�mon, elma, çay ve 

patatesten oluşan 1.100 ton ürün ve 

20.000 kavanoz bal satın alındı. 

Yapılan alımların toplam tutarı 

yaklaşık 4,3 m�lyon TL’d�r. Alınan 

ürünler gıda kol�ler�ne dönüştürüldü 

ve 20.000 a�leye dağıtıldı.

#B�rl�kteBasaracağ�z



 TARIM KOOPERATİF 
ve  

YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNE
MAKİNE - EKİPMAN DESTEĞİ



Tarımsal Kalkınma Kooperat�fler� ve Üret�c� B�rl�kler�n�n ortaklarının �ht�yaçlarını 

karşılamak, tarımda mak�neleşmeye katkı sağlamak amacıyla tarım alet ve mak�neler� 

desteğ�nde bulunuyoruz. 

Bu kapsamda 2021 yılında;

1- SS. Seymen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperat�fine; 1 adet ağaç s�lkeleme mak�nes�, 

 1 adet turbo atom�zör, 1 adet toprak frezes�, 1 adet cev�z soyma mak�nes�, 1 adet 

cev�z kurutma mak�nes�, 2 adet elektr�kl� budama mak�nes�, 1 adet traktör römorku, 

1 adet traktörle çek�len 8 tonluk su tankı desteğ� ver�yoruz.  

2- SS. İstanbul İl� Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ�ne; s�laj mak�nes�, s�laj paketleme 

mak�nes� ve balya mak�nes� desteğ� ver�yoruz. 

3- SS. Akbaba, Al�bahadır, Mahmutşevketpaşa ve Paşamandıra Tarımsal Kalkınma 

Kooperat�fine; s�laj paketleme mak�nes�, hububat ek�m m�bzer� ve pnömat�k ek�m 

mak�nes� desteğ� ver�yoruz. 

Bunların yanında S�l�vr� Z�raat Odasına mak�ne ek�pman desteğ�, Göçbeyl� Tarımsal 
Kalkınma Kooperat�fi �le S�l�vr� Sebze Üret�c�ler� B�rl�ğ�ne b�rer adet demonstrasyon serası 
desteğ�nde bulunmak üzere çalışmalarımızı başlattık.



HALK 

SÜT 
PROJESİ

SÜT 



16 Ek�m 2019 Dünya Gıda Günü’nde başlayan İstanbul Halk Süt projes� kapsamında 

çocuklarımıza bugüne kadar 58,5 m�lyon TL tutarında 16,5 m�lyon l�tre süt dağıtıldı. 

Süt alımı, 1 Haz�ran 2020 tar�h�nden bu yana İstanbul Damızlık Sığır Yet�şt�r�c�ler� 

B�rl�ğ� aracılığıyla gerçekleşt�r�lmekted�r.



KONSERVE 

 KAVURMA 
DAĞITIMI



Konserve kavurma dağıtımı İstanbul Vakfı üzer�nden 

düzenlenen b�r bağış kampanyası �le yapılmaktadır.  

2020 yılında 8.246 hayırsever�n katıldığı Kurban Bağış 

Kampanyası �le 132 b�n a�leye 1'er kg konserve kavurma 

dağıtımı yapıldı. 2021 yılında �se 15.162 hayırsever�n 

katıldığı bağış kampanyası �le 214 b�n a�leye kavurma, 

18 b�n a�leye �se kolajenl� kem�k suyu dağıtımına 

başlandı.



ŞİLE

MERKEZİ



İstanbul'da arıcılık faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k h�zmetler� 

gerçekleşt�rmek amacıyla 320 m² alan üzer�ne �k� katlı olarak Ş�le Arıcılık Merkez� �nşa 

ed�ld�. 

Bu proje çerçeves�nde yaklaşık 2,5 m�lyon TL tutarında yatırım yapıldı.



İstanbul'da bulunan 12 metre altı 

balıkçı ruhsatına (Yeş�l Ruhsat) sah�p 

1.200 adet küçük ölçekl� balıkçımıza 

tekne bakım malzemes� ve koruyucu 

malzeme desteğ� yapıldı. Bütçes� 

yaklaşık 1 m�lyon TL olarak gerçekleşen 

destek paket�m�zde ant�faul�ng boya, 

epoks� macun, beyaz yağlı boya ve 

balıkçı tulumu (muşamba) yer aldı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 

BALIKÇILARA 
DESTEK







İl�m�zde bulunan su ürünler� satış noktalarında h�jyen 

denet�mler�m�z devam etmekted�r. COVID-19 salgını �le bu 

denet�mler daha da önem kazanmış ve pandem� neden�yle 

yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılında hedeflenen 

2.000 satış noktasının denet�m� tamamlanmıştır. 2021 yılı 

sonu �t�barıyla 2.500 satış noktasının denet�m� yapılmış 

olacaktır.

SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ



KURBAN
DENETİMİ



Kurban satış ve kes�m yerler� 5199 

sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

ve Uygulama Yönetmel�ğ�'ne 

uygun olarak denetlenmekte 

olup, denet�mler�m�z sırasında 

asgar� tekn�k ve h�jyen�k şartlara 

elver�şl� olup olmadığına d�kkat 

ed�lmekted�r. Bu kapsamda 2019-

2020-2021 yıllarında toplam 

4.025 kurban satış ve kes�m yer� 

denetlenm�şt�r.



KURBAN ALANLARINDAN  
GÜBRELERİN TOPLANIP  

DEĞERLENDİRİLMESİ



2021 yılında �se toplanan hayvan gübres� 4.200 tona ulaştı. Fermantasyon �şlem�n�n  

tamamlanmasının ardından elde ed�len tüm ç�ftl�k gübreler� ç�ftç�ler�m�ze ücrets�z 

dağıtılacaktır.

2020 yılında İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t kurban satış alanlarında b�r�ken 

2.960 ton hayvan gübres� toplandı. Uygun şartlarda fermente ed�lmek suret�yle 

750 ton olgunlaşmış gübre elde ed�ld�. 



ADA
ATLARININ
SAHİPLENDİRİLMESİ

ADA
ATLARININ



Adalar’da faytonlara koşularak ulaşımda kullanılan 1.179 adet at 

4,7 m�lyon TL ödenerek satın alındı.

Zulümden kurtarılan atların 859 tanes� ün�vers�teler �le kamu kurum 

ve kuruşları başta olmak üzere kulüp ve k�ş�lere hayvancılığı destek 

çerçeves�nde sah�plend�r�ld�. D�ğer atların �se İstanbul Büyükşeh�r 

Beled�yes� bünyes�nde bakımları yapılmaktadır.
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