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Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada insan 

eylemlerinin doğaya etkisi havamızı, suyumuzu, 

toprağımızı büyük bir ivmeyle kirletmekte. Daha 

hızlı ve daha fazla üretim, endüstriyel atıklar, ağır 

metaller, plansız yapılaşma sonucu en önemli 

doğal kaynağımız toprak ve tarım arazilerimiz ciddi 

tehdit altında. Büyük ölçüde topraktan beslenen 

insanlık için bu çok ciddi bir sorun. Pestisitler, 

hormonlar ve suni gübreler olmaksızın tarım 

yapabilmek, artık neredeyse olanaksız. Oysa bu 

durum, gıda güvenliği ve gıda kaynaklı hastalıkları 

gündeme getiriyor. 

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın gündemini insan faaliyetleri sonucu 

oluşan küresel ısınma, ekosistemde meydana gelen tahribat, iklim değişikliği 

ve buna bağlı olarak gelişen olumsuzluklar oluşturuyor. 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı, gıda kaynaklı hastalıkların 

küresel yüküne ilişkin rapora göre; kirlenmiş gıdaların neden 

olduğu hastalıklardan her yıl 420 bin kişi hayatını kaybediyor ve 

bu sayının 125 binini çocuklar oluşturuyor. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2019 Dünyada Gıda 

Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre 821 milyon kişi açlık 

tehdidi altında. Her yıl dünyada açlık nedeniyle ölen insan sayısı 

tüberküloz, AIDS ve sıtma nedeniyle ölen insanların toplamından 

daha fazla. 

Özetle insanlık küresel bir gıda krizi ile karşı karşıya ve bugün 

bütün dünya bu krizle nasıl başa çıkacağını konuşuyor.

Beslenme en temel insan hakkıdır. Yaşamak için muhtaç 

olduğumuz gıdanın üretimini, güvenliğini ve adil dağıtımını 

nasıl sağlarız sorusu, bugün artık her toplumun kafa yorması 

gereken bir sorudur.

İşte bütün bu sorunlara duyarlılık gösteren Nilüfer Belediyesi, 

2020 yılını tarıma adayarak toplumda bu konuda farkındalık 

yaratmaya yönelik çalışmalar yaptı. 

Yıl boyunca; toplumun bütün kesimlerini tarımsal üretime 

yöneltmeye çabalayan, çocukların ve kent insanının tarımla 

tanışması, toprağa küsen çiftçinin tekrar tarımsal üretime 

yönelmesi ve sağlıklı gıdanın tüketiciye ulaşması için projeler 

hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, aynı temelden hareketle 2021 

yılını “Gıda Yılı” ilan ediyor.

Tarıma yönelik girişimlere beslenme konusunu dahil 

etmek, gıdanın üretimi, depolanması, nakliyesi, dağıtımı ve 

pazarlanması süreçlerinde maliyetleri düşürmek, yetersizlikleri 
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azaltmak, gıda kaybı ve israfını önlemek son derece önemli 

bir gündem halini almış durumda. Bununla birlikte küçük 

ölçekli üreticilerin büyümelerini destekleyerek onların sağlıklı 

ve besleyici ürünler satmalarına yardımcı olmak ve küçük 

üreticilerin pazara erişimini garanti altına almak ciddi bir 

ihtiyaç durumunda. Elbette çocukların beslenmesini öncelik 

haline getirmek, eğitim ve iletişim yoluyla davranış değişikliği 

yaratmak, beslenmeyi ulusal sosyal koruma ve yatırım 

stratejilerinin merkezine koymak gıda ile ilgili problemlerin 

çözümünde hayati bir rol oynuyor.  

Tarım konusundaki çalışmaların devam edeceği Gıda Yılı 

boyunca; Nilüfer Belediyesi’nin hizmet ürettiği bütün alanlarda 

çalışmalar yürütülecek. Kültürden çevreye, turizmden eğitime 

geniş bir alanı kapsayacak olan gıda Gıda Yılı etkinliklerinde 

ayrıca kentin sivil gücünü temsil eden Nilüfer Kent Konseyi ile 

belediyemizin de üyesi bulunduğu Nilüfer Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi NİLKOOP yürütülecek çalışmaların ana karakterleri 

arasında yer alacak. 

Nilüfer Belediyesi Gıda Yılı boyunca hayata çeçirilecek 

projelerin finansmanın bir bölümü için Avrupa Birliği 

HORIZON 2020 programından hibe almaya da hak 

kazandık. Nilüfer Belediyesi’nin ortakları arasında yer 

aldığı “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab 

Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) 

projesi kapsamında 378 bin Avroluk hibe desteği almaya hak 

kazandı.

Nilüfer Belediyesi 

Gıda Yılı boyunca 

hayata çeçirilecek 

projelerin 

finansmanın 

bir bölümü için 

Avrupa Birliği 

HORIZON 2020 

programından 

hibe almaya da 

hak kazandık.

HERKES İÇİN
EŞİT



2 0 2 0  T A R I M  Y I L I 2 0 2 1  G I D A  Y I L I 

Nasıl bir gıda istiyoruz, 

bu gıdanın bitkisel ya 

da hayvansal olarak 

üretiminde ve işlenmiş 

hale gelmesinde ne 

tür girdi ya da sistemler tercih edilmeli? 

Doğal, ekolojik bir üretim yaparken 

bitkisel üretimde tarım kimyasalları 

kullanmanın alternatifi ya da yöntemi 

ne olabilir? Hayvanların suni yem, 

rBGH hormonu (süt verimini artırmak 

için enjekte edilen hormon) ya da 

antibiyotik kullanmadan beslenmesinin 

Gıda Politikası 

Gıda konusunda çalışan akademik odalar, üniversiteler, 

sivil toplum kuruluşları, gıda toplulukları, üretici ve tüketici 

kooperatifleri, öğrenci kulüpleri gibi yapılarla bir araya gelerek 

sağlıklı gıda üretimini, gıdanın adil tüketimini, gıdanın herkes 

tarafından erişilebilmesinin olanaklarını tartışacağımız ve 

oluşacak ortak akıl ile hedefler belirleyeceğimiz bir gıda 

meclisi kuracağız. Bu gıda meclisimizin oluşturacağı akılla 

ortaya gıda politikamızı çıkarmayı hedefliyoruz.

Nilüfer Belediyesi birimlerinin temsilcilerinden oluşacak 

komisyon; gıda konusundaki çalışmaların koordinasyon 

ve organizasyonundan sorumlu olacak. Gıda tüzüğünün 

oluşturulması sürecini kolaylaştırmak, ilgili müdürlüklerdeki 

yasal düzenlemeleri yönlendirmek ve uygulamaları 

denetleyerek kontrol etmek, bu konudaki eğitimleri ihtiyaçları 

belirleyerek düzenlemek görevini üstlenecek.

Nilüfer 
Gıda Meclisi

Gıda 
Komisyonu

şartları neler? Ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanması 

aşamasında sentetik aroma, boyar madde, koruyucu madde 

kullanımının önüne geçmenin yolları ve alternatifleri neler? 

Gıda söz konusu olduğunda akla gelen sorulardan sadece 

bazıları. Bu sorulara yanıt aramak ve fast food kültürünün 

dayattığı sağlıksız gıda ve atıştırmalıkların neden olduğunu, 

kirliliğin önlenmesi için yapılabilecekleri belirlemek yerel 

seçeneklerin gelişmesine olanak sağlamak amacıyla bir Gıda 

Politikası hazırlanması hedefleniyor. Sağlıklı gıda konusuna 

geniş bir perspektiften yaklaşarak konunun bütün aktörlerini 

Nilüfer Gıda Meclisi çatısı altında buluşturarak Nilüfer’in bir  

Gıda Politikasının hazırlanması için adımlar 2021 yılı içinde 

atılacak. 
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Bu konudaki bilincin gelişmesine ve yeni toplulukların 

kurularak üreticilerle buluşturulmasına öncülük 

etmek amacıyla Nilüfer Belediyesi çalışanlarının 

katılımına açık olarak Nilüfer Gıda Topluluğu 

kurulacak. Böylece Nilüferdeki üreticilerin ürün 

çeşitliliği kentteki yeni oluşumlarla tanıştırarak üretici 

ile tüketici arasında köprü görevi sağlanacak.  

Gıda Toplulukları 

Doğal ve yerel 

ürünlere güvenli ve 

aracısız ulaşmayı 

mümkün kılan 

gıda toplulukları 

dünyada ve 

ülkemizde giderek 

yaygınlaşıyor. 

HERKES İÇİN
ULAŞILABİLİR
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Bugünkü durumda Türkiye’nin çeşitli illerindeki 

kooperatiflerin, özellikle kadın üreticilerin ve küçük 

üreticilerin ürünlerinin satışa sunulduğu Nilüfer 

Bostan’larında, Nilüfer’den daha çok ürünün yer 

alması hedefleniyor. Doğal ya da ekolojik koşullarda 

üretilmiş ürünlerin yanı sıra, gerekli denetimler 

yapılarak Nilüfer’deki kırsal kadın dernekleri 

tarafından üretilen gıdalar da çeşitlenerek satışa 

sunulmaya devam edilecek.

Nilüfer Bostan Satış Noktaları 

Sağlıklı ürünleri halka 

sunmak amacıyla 

hayata geçirilen 

Nilüfer Bostan Satış 

Noktaları, 2021 yılında 

beş mahallede daha 

kapılarını açacak.

Olası bir afet anında bölgeye yemek desteğinde 

bulunacağımız sahra mutfağımız sayesinde Ramazan 

Ayı süresince merkeze uzak mahallelerimizde iftar 

yemekleri organize edeceğiz. Ayrıca bu mutfak Nilüfer’de 

düzenlediğimiz etkinlik ve festivallerimizde yemek hizmeti 

sunmamıza da olanak sağlayacak.

Nilüfer’de yaşayan ihtiyaç sahibi, kendi yemeğini 

yapamayacak durumda olan engelli, yaşlı gibi dezavantajlı 

vatandaşlarımız için günde iki öğün, eve teslim sıcak yemek 

hizmetimizi, bu yıl kuracağımız Aşevi ile daha da büyüteceğiz. 

Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri Aşevine gelip yemeklerini 

yiyebilecekler.

Sahra 
Mutfağı

Aşevi
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Üretici işletmelere yardımda bulunmak ayrıca 

sürdürülebilirliği teşvik etmek amacındaki sosyal bir hareket 

olan Adil Ticaret (Fair Trade) esasları uygulamaya alınacak. 

Belediyenin düzenlediği etkinlik ve festivallerle, yaşlı-engelli 

bakım evleri ve Nilüfer Belediyespor tesislerindeki gıda alım 

ihalelerinde Adil Ticaret şartları çerçevesinde bu kurumlardaki 

bütün yaş gruplarının sağlıklı gıdaya ulaşım imkânı 

sağlanacak. 

Her geçen gün çeşitlenen e-ticaret modelleri sağlıklı ve 

güvenilir gıdanın pazarlanmasında ve satışında da önemli 

bir yer oluşturacak. Bununla birlikte Nilüferdeki ürünlerin 

izlenebilirliğini sağlayabilmek amacıyla QR tabanlı mobil 

uygulamaların geliştirilmesi de bu alandaki hedefler arasında.

e-Ticaret ve 
QR tabanlı 
mobil 
uygulama 

Üretici 
Pazarları

Adil Ticaret 
(Fair Trade) 

Yerel çiftçiler ve küçük aile işletmelerinin, ürettikleri taze ya 

da işlenmiş gıda ürünlerinin herhangi bir vergi ve harç yükü 

olmadan satışa sunulduğu Üretici Pazarlarının sayısının 

artırılması hedefleniyor. Tanımlanan şartların sağlıklı 

biçimde sürdürülebilmesi için kontrol mekanizmaları 

oluşturularak düzenli olarak denetlenecek olan bu pazarlarda 

tüketiciler aracı maliyeti olmaksızın, çiftçilerimizin yerel 

ürünlerine ulaşma imkânı bulacak. Bununla birlikte 2006 

yılında kurulduğunda Türkiye’nin ikinci organik ürün pazarı 

olan Nilüfer Organik Ürün Pazarı da kapalı olduğu Covid 

19 pandemi döneminde yeniden etkin hale getirilerek 

zenginleştirilecek. 

HERKES İÇİN
ÜRETİM
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Nilüfer’deki ürün miktar ve çeşitliliği artırmak hedefleniyor 

Nilüfer ilçe sınırlarındaki tarım arazilerinin verimli 

kullanılması, alternatif ürünlerin ortaya çıkarılması ve bunları 

yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar sürdüren Nilüfer 

Belediyesi, herhangi bir tarım kimyasalı kullanmadan ekolojik 

tarım koşullarında üretim yapmayı teşvik ederek üreticilerin 

ihtiyaç duyduğu pazarı bulmak, ürünleri depolamak ve 

lojistik konusunda da destekler sağlamak üzere projeler 

geliştiriyor. Bu projelere önemli bir veri sağlayacak olan toprak 

analizlerinin raporları da 2021 yılında ilan edilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin 2019 Aralık Ayı içerisinde Nilüfer’deki 

çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği meyve fidanı dağıtım 

projesinin ikinci aşamasında; Nilüfer’de Meyve Bahçeleri 

kurulması projesinin 2021 yılında hayata geçirilmesi 

hedefleniyor. Bu proje ile Nilüfer’de bulunan önder çiftçilere, 

ekolojik koşullarda üretim yapmaları şartı ile alım garantisi 

verilerek meyve bahçeleri oluşturulacaktır.

Yerel tohumlarla üretim yapan, üretimlerinde sentetik 

tarım kimyasalları kullanmayan, iklim değişikliği ve küresel 

ısınmanın tarıma ait bölümünde su tasarrufu yapan 

üreticilerimize ürettikleri sağlıklı ve çevre dostu ürünler için 

ayrı bir Fiyat Uygulaması ve Mükemmellik Etiketi/Sertifikası 

verilmesi planlanıyor. Üreticilerin satış yaptıkları yerde 

görünür bir şekilde sergileyecekleri bu sertifika tüketicilere 

alışveriş yaparken güven verecek. 

Meyve
Bahçeçiliği

Mükemmellik 
Etiketi/
Sertifikası 
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Meyve sebze bahçeleri, seralar, arı kovanları, tıbbi ve aromatik 

bitkiler merkezinin yer alması planlanan çiftlikte tıbbi bitkiler 

kurutma ve destilasyon üniteleri, zeytin ve zeytinyağı işliği, 

konserve ve turşu yapım atölyesi, salça, sos, meyve sebze 

suyu yapım atölyeleri, sabun ve krem yapım atölyeleri ve 

gençler için agro eko-turizm kampı tasarlandı. Ekoçiftlik’te 

tarım kimyasalı kullanmadan yetiştirilecek meyve sebzeler 

ve işlenmiş ürünlerin haftanın belirli günlerinde satışa 

sunulacağı böylece halkın alışveriş ihtiyacını karşılaması 

öngörülüyor. Ayrıca okullar başta olmak üzere çeşitli kurum ve 

ilgili gruplara eğitim verilmesi planlanan Ekoçiftlik’te gıdanın 

çeşitli konularında atölye çalışmaları da düzenlenecek. 

Ekoçiftlik

Çiftçi Evi 
Faaliyetleri

Nilüfer Belediyesi’nin kırsal ile temas noktası niteliğindeki 

Çiftçi Evi’nde, hem kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp üretime 

teşvik etmek hem de kent insanında tarım konusunda 

farkındalık yaratmak amacıyla yapılan eğitimler devam 

edecek. Tarımsal faaliyet sezonlarının ihtiyaçlarına göre 

seminer, video gösterimi ve üreticileri ihtiyaç duyulan 

alanlarda bilgilendirmek üzere çeşitli eğitim çalışmaları 

yapılacak. Gıda üreticileri ve çiftçileri için ayrıca sağlık eğitim 

faaliyetleri yürütülecek olan Çiftçi Evi, gıda ürünlerini işleyen 

dernek ve kooperatiflere yönelik danışmanlık ve eğitim 

hizmeti sağlayarak sağlıklı ürün hazırlama, paketleme ve 

satışı konusunda destekler sağlayacak. 

Konaklı kırsalında 

etap erap 

çalışmalarına 

başlanan Ekoçiftlik, 

üretim, eğitim, turizm 

ve sağlıklı ürünlerin 

halkımıza sunulması 

amacıyla tasarlanmış 

bir proje. 

Gıda üreticileri ve 

çiftçileri için sağlık 

eğitim faaliyetleri 

yürütülecek.

İlk kez düzenlendiği 2015 yılından bu yana meraklılarının 

yoğun ilgi ile karşıladığı Tohum Takas Şenliği 2020 yılında 

Covid pandemisi nedeniyle düzenlenememiş olmasına 

karşın bu yıl Gıda Yılı’nın da motivasyonuyla yeniden organize 

edilecek. Bugüne kadar milyonlarca yerel atalık tohumun 

dağıtıldığı şenlik kapsamında 2009 yılından itibaren toplanan 

ve üreterek çoğaltılan tohumlar paylaşılacak. 

Tohum Takas 
Şenliği

Nilüfer Belediyesi’nin desteği ve danışmanlığında kurulan ve 

küçük üretimler yapan kadın derneklerinin önemli bir bölümü 

kırsalda faaliyet gösteriyor. Bu derneklere gerekli ekipman 

ve eğitim ihtiyaçları giderilerek hem kültürel bir aktarıcı olan 

lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması hem de dernek 

bünyesindeki kadınların ekonomik olarak da güçlenmesi 

hedefleniyor. Gıda Yılı çalışmaları kapsamında üretilen 

ürünlerin denetlenerek, satış ve pazarlamaları konusunda 

da katkı sağlayacak olan Nilüfer Belediyesi, benzer yapıdaki 

kooperatif üreticileri ile söz konusu dernek üreticilerine ayrıca 

doğal ya da ekolojik koşullarda yetiştirilmiş hammadde bulma 

desteği sağlayacak. 

Kırsal Kadın 
Dernekleri ve 
Kooperatifler
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Fide 
Dağıtımları

Tohum 
Kataloğu 

Nilüferde kentleşmiş alanlarında yaşayan vatandaşların 

tarımdan kopmaması, fırsatını bulabildikleri alanlarda 

(Balkon, çatı vb.) tarımsal faaliyete yönelebilmeleri amacıyla 

2020 yılı Mayıs ayında 200 binin üzerinde sebze fidesi dağıtımı 

yapan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da benzer bir uygulama 

gerçekleştirecek. Küçük bahçe, balkon ve teraslarda 

yetiştirilmek üzere atalık tohumlardan yetiştirilmiş sebze 

fidelerinin yine Mayıs ayında dağıtılması planlanıyor. 

Türkiye’nin sayılı tohum kütüphanelerinden biri olan 

Nilüfer Tohum Kütüphanesi’nin koleksiyonu 500 çeşit bitki 

tohumundan oluşuyor. Her yıl tohum çeşit sayısını arttırmak 

hedefiyle çalışmalar yürütülen kütüphane bünyesinde 

ilgi gruplarına yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları 

da düzenlenmeye devam ediyor. 2021 yılı içinde tohum 

çeşitlerinin, ekim, dikim, şekil, zaman ve fotoğraflarının 

yer alacağı bir Tohum Kataloğu hazırlanarak literatüre 

kazandırılması hedefleniyor. 

Ekolojik koşullarda 

yetiştirilmiş 

hammadde bulma 

desteği sağlayacak.

Bostan Çeşitliliği

Doğal ya da ekolojik tarım uygulamalarıyla 

yetiştirilen ürünlere yönelik farkındalığın 

gelişmesi bu gibi ürünlere duyulan ihtiyacı 

da her geçen gün artırıyor. Kent hayatında 

toprakla içiçe olma özlemi, balkon ve 

bahçelerde hobi düzeyinde de olsa tarımla 

meşgul olma özeni ile birleşince alternatif 

bostan arayışı ön sıralara yükseliyor.

2016 yılından itibaren bostan süreçlerini 

deneyimi ile 2020 yılında kent içinde Halk 

Evi binasının yanındaki arazide Mini Bostan 

uygulaması hayata geçirildi. Mahalleliler 

tarafından merak ve ilgi ile karşılanan bu 

uygulama ve benzerleri 2021 yılında artarak 

çeşitlenecek. Alt yapıları Nilüfer Belediyesi 

tarafından tamamlanacak olan ‘Mahalle Mini 

Bostan’larda yükseltilmiş yataklarda tohum 

ya da fideleri yerel çeşitlerden seçilerek 

ürünlerin ekim, dikim, bakım ve hasatları, ilgili 

mahallenin muhtarlık ve mahalle komitelerine 

devredilmesi planlanıyor. 

Bununla birlikte mülkiyeti belediyeye ait 

dernek, muhtarlık, kültür ve sanat merkezi 

gibi binalarda ise Çatı Tarımı ve Balkon 

Bahçeciliği’nin hayata geçirilmesi hedefleniyor. 
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HERKES İÇİN
ÇEVRE

Topluluk 
Destekli Tarım

Tüketicilerin yiyeceklerini doğrudan yerel üreticilerden 

almasını öngören bir çiftçilik modeli olan Topluluk 

Destekli Tarım, çiftçilere alım garantisi ve ön alım imkânı 

sağlarken tüketicilere de güvenilir gıdaya erişme fırsatı 

sunar. Türkiye’de uygulanan örnekleri bulunan Topluluk 

Destekli Tarım modelinin Nilüferde de hayata geçirilmesi 

için çalışmalar yürütülecek. Kurulmasına öncülük edilecek 

Gıda Topluluklarının ihtiyaçlarını karşılayacak çiftçilerle 

buluşturulması, çiftçilere de meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi 

sürecinde destek verilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de uygulanan 

örnekleri bulunan 

Topluluk Destekli 

Tarım modelinin 

Nilüferde de 

hayata geçirilmesi 

için çalışmalar 

yürütülecek.
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Organik atıkların değerlendirilmesi, 

katı atık depolama alanlarındaki 

doluluk sorunlarının bir nebze 

de olsa azaltılabilmesi, atık 

toplama ve taşıma süreçlerinin 

kolaylaştırılması noktasında 

bir çözüm olarak işaret edilen 

Kompost Üretimi Nilüfer’de 

deneyimlenen ve sürdürülen 

çalışmalardan biri.

2020 yılında BEBKA’nın mali desteği ile hayata geçirilen 

Kompost Ünitesi’nin bu dönemde yaygınlaştırılması 

hedefleniyor. Özellikle 300 hane ve üzeri sitelerde, site 

sakinleri tarafından ayrı toplanacak organik 

atıkların komposta dönüştürülmesi ve 

kendi peyzaj alanlarında kullanılabilmesi 

için danışmanlık hizmeti sağlayacak 

olan Nilüfer Belediyesi, ayrıca bu konuda farkındalık 

geliştirecek yayınlar ve özendirme uygulamalarını hayata 

geçirecek. 

Kompost Üniteleri Yaygınlaşacak

Gri su 
kullanımı 
ve yağmur 
hasadı

İklim değişikliğinin gözle görülür ve hissedilir 

biçimde arttığı günümüzde, yağmur suyunun 

akıp gitmesine izin vermek yerine, yeniden 

kullanımı için yerinde biriktirilmesi ve depolanması, 

kuraklıkla mücadelenin en önemli ayağını oluşturuyor. 

Ayrıca fosseptik atığı içermeyen, duş ve lavabolardan 

gelen ‘Gri Su’ tabir edilen, nitelikli atık suların kullanım 

alanlarını genişletmek için eğitimlerin yanı sıra 

farkındalığın oluşması için çalışmalar yapılacak. 

Arazi Kullanım Haritaları 

“Nilüfer İlçesi Topraklarının Detaylı 

Temel Toprak Etüt ve Potansiyel 

Arazi Kullanım Haritalarının 

Hazırlanması Projesi”ni U.Ü.Ziraat 

Fakültesi ile birlikte sürdüren Nilüfer Belediyesi, 

2021 yılında raporları tamamlanacak olan 

projenin çıktılarını kent halkıyla paylaşacak. 

Hazırlanacak olan arazi kullanım planına göre 

amaç dışı arazi kullanımını önlemek, toprak 

yapısına göre havza bazında pazar değeri olan 

ekonomik ürün desenini oluşturmak, bilinçsiz 

gübre kullanımının önüne geçerek, kaynak 

israfının önlemek hedefleniyor. Doğa ve toprak 

kirliliğine engel olmak, toprak yapısına uygun 

sulama sistemlerini belirleyip, su kaynaklarının 

verimli kullanımını sağlayarak su israfının 

önüne geçmek, toprak derinliği ve arazi eğimine 

göre toprak işleme metotlarını tespit ederek 

her türlü erozyonu engellemek için bir olanak 

olarak geliştirilen proje tamamlandığında 

ayrıca çiftçilerin birim alandan üstün kalitede, 

rekabet gücü olan, yüksek verimde ürünler elde 

etmelerini sağlamak ve üretim maliyetlerini 

asgariye çekerek üreticilerin gelir ve refah 

seviyelerini yükseltmektir amaçlanıyor. 



2 0 2 0  T A R I M  Y I L I 2 0 2 1  G I D A  Y I L I 

HERKES İÇİN
FARKINDALIK
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Bizi birbirimize ve çevremize bağlayan en önemli ortak 

noktalardan biri olan gıda konusunda yaratacağımız 

farkındalıklar sağlıktan, ekolojiye, eğitimden kültüre çok 

geniş bir alanda döngüsel bir etki yaratacak. Kaynakların 

doğru kullanılması, yaşam alışkanlıklarının değiştirilebilmesi, 

gastronominin kente değer katacak bir olgu olarak ele 

alınması konularında atacağımız adımlar daha sağlıklı 

bir gelecek kurgusunu da beraberinde getirecek. Gıda Yılı 

süresince bu farkındalığı ve duyarlılığı farklı disiplinleri 

kullanarak, bütün kent paydaşlarını sürece katarak adım adım 

örmeye çalışacağız. 

Gıda üretim biçimlerinden en çok etkilenen çocuklar için 

hazırlanan eğtici ve eğlendirici aktivitelerle erken yaşta 

bilinçlenmeleri sağlanacak. Bu etkinlikler okullarda  drama, 

resim, dans ve müzik gibi sanat dallarının dahil olduğu 

yemek festivallerinin yanısıra  doğada ekoloji kamplarını, 

ürün yetiştirme deneyimlerini da kapsayacak. Ayrıca 

Nilüfer Kent Tiyatrosu Hacivat-Karagöz gibi geleneksel 

karakterlerle çocuklara sağlıkla beslenmenin altını çizerken 

sanat atölyelerinde eğitim gören çocuklar yıl sonu sergi ve 

gösterilerini bu konu ile ilişki kuracak şekilde hazırlayacak. 

Kadın Çocuk Akademileri’nde çocukların bilgi ve becerilerini 

geliştirecekleri sağlıklı yemek atölyeleri yine bu etkinliklerin 

bir parçası olacak.

Çocuklar İçin
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Kırsal 
Kalkınma İçin

Tarihsel ve 
Kültürel 
Zenginlik İçin 

Yemek ve kültür ilişkisinin yanında yaşamın farklı boyutlarını 

da kapsayan gastronominin Nilüfer’de  bir turizm değerine 

dönüşmesi yönünde  çalışmalar yürütülecek. Nilüfer Kadın 

Derneklerini merkezine alan bu çalışmada geleneksel 

yöntemlerle yeni trendleri biraraya getiren usta şeflerle 

atölyeler, kırsalın sağlıklı beslenme örnekleri ve üretim 

şekillerini kentli ile buluşturan aktiviteler hayata geçirilecek. 

Nilüfer’de uzun yıllardır süren yerel lezzet festivalleri bu 

bakış açısıyla yeniden kurgulanacak ve yöresel ürünlerin 

çeşitliliğinin artırılması, kaynakların çoğaltılması hedefiyle 

kapsamı genişletilecek. (Gıdanın yanında hediyelik ürün 

tasarımları, sabun vb ürün satışları gibi) Kenti gastronomi 

açıdan çekici hale getirmek için bir tat haritası hazırlanacak. 

Yaşadığımız toprakların zenginliği, tarih boyunca çok farklı 

medeniyet ve kültürler için bir çekim merkezi olmuştur. Bu 

tarihsel birikimi açığa çıkarmak ve geleceğe taşımak amacıyla 

düzenlenen etkinliklerde antik dönem pişirme tekniklerinden 

müziğin gastronomi ile bağını kuran gastroetnomüzikoloji 

atölyelerine uzanan sıra dışı bir yolculuk bizleri bekliyor 

olacak. 

Sağlıklı üretim ve sağlıkla tüketimin altını her platformda 

çizmek isteyen Nilüfer Belediyesi yıl boyunca yaptığı kültür 

sanat etkinliklerini de bu bağlamla zenginleştirecek. 

Kütüphanelerimiz bu alanda araştırmalar yapan 

akademisyenleri, yazarları, gıda mühendislerini kentli ile 

buluştururken Nilüfer Caz Tatili’ne katılan bir müzisyen aşçılık 

hünerlerini de sergileyebilecek. Çalı Köy Filmleri Festivali 

gösterim seçkisinde gıda konulu filmlere yer verilirken, 

Nilüfer Kent Tiyatrosu repertuarını bu bağlamda bir oyun ile 

zenginleştirecek. 

Kenti gastronomi 

açıdan çekici hale 

getirmek için bir tat 

haritası hazırlanacak. 

Yerel Lezzet 

Festivalleri aynı 

zamanda kırsalda 

verilen müzik eğitim 

çalışmalarının 

sergilendiği bir 

sahneye dönüşecek. 

Dünya nüfusunun giderek artması, kaynakların azalması 

karşısında tüketim alışkanlıklarını değiştirmek noktasında 

hepimize sorumluluklar düşüyor. Gerek bu sorumluluğun 

altını çizmek gerekse gıda atıklarının azaltılması, israfın 

önlenmesi, sağlıklı beslenme menüleri oluşturulması 

konularında yıl boyunca eğitimler, atölyeler düzenlenecek.

Kentlilerin bu yönde proje oluşturmaları Sosyal Girişimcilik 

Merkezimiz tarafından da desteklenecek. Hazır gıda tüketmek 

yerine yemek pişirmenin öğrenildiği, sağlıklı yiyeceklerin 

hazırlandığı maddi olarak erişilebilir topluluk mutfakları 

kurulması teşvik edilecek.

Sağlıklı beslenme ve yerel ürünlerin tüketilmesinin 

özendirilmesi konusunda yayın ve açık hava yoluyla yaygın 

bir bilgilendirme kampanyası yürütülecek.

Tüketiciler İçin
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