






31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Yüzde 62 oy 
oranıyla bizlere kent yönetimini emanet eden Nilüfer hal-

kına bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi Nilüfer’in hikâyesi bundan tam 34 yıl 
önce başladı… 

Kabına sığamayan Bursa için yeni yapılanan bir 
toplu konut bölgesi olan Nilüfer, 1987 yılında ilçe 
statüsüne kavuştu. Bursa’nın artan konut ihtiya-
cını karşılayan Nilüfer, o yıllarda gündüz şehrin 
merkezindeki işlerine giden insanların sadece 
uyumak için evlerine döndüğü bir yerleşimdi. Bu 
nedenle de “otelkent” olarak anılıyordu. 

Yeni yapılanan ve planlı yapısıyla dikkat çeken bu 
yeni yerleşim alanı, kısa sürede kent merkezinin 

keşmekeşinden kaçanların akınına uğradı. Ve çok 
hızlı büyüdü. Kurulduğunda tahmini 50 bin kişinin 

yaşadığı Nilüfer’de bugün yaklaşık 485 bin kişi yaşıyor. 
34 yılda neredeyse 10 kat artan nüfusu buraya çeken 

şey sadece planlı yapılaşma değil, aslında sunulan 
yaşam biçimi idi. 

1999 seçiminden itibaren kente 
kimlik kazandırmak için hum-

malı bir çabaya girişen Nilüfer 
Belediyesi, bu “otelkent”i 
“kültür-sanat ve spor kenti” 
haline getirdi. Ve Bursa’da 
adeta bir odak kayması 
yarattı. Eskiden kültürel 
etkinliklere ulaşmak için 
Nilüferliler kent merkezi-
ne giderdi. Oysa şimdi aynı 
amaçla bütün Bursa Nilü-
fer’e akıyor. 

MER-
HA-
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Kentin eğlence hayatı ve sosyal hareketliliği tüm renkleriyle 
Nilüfer’e kaydı. Kentin cazibe merkezi olan Nilüfer, aynı za-
manda Bursa’nın yeni kent merkezi de oldu. Binlerce konser, 
yüzbinlerce seyirci, binlerce tiyatro oyunu, şenlikler, festival-
ler, sanat, spor, eğitim, sanayi, bilim…kısaca hayatın tüm renk-
leri Nilüfer’de…

Bugün bütün Türkiye Nilüfer’i, çağdaş bir kent kimliğinin yanı 
sıra, “sanatın ve sanatçının dostu” bir kent olarak tanıyor. 
Kimliğimizle gurur duyuyor ve bu kimlikle yürümeye devam 
ediyoruz. 

Öncelikle Nilüfer’e bugün sahip olduğu değerleri kazandıran, 
bu kente emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ama en 
çok da önceki dönem belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
Bozbey’e teşekkür ediyoruz.

Bizler kendisinden devraldığımız bayrağı daha yukarılara ta-
şımak ve bu kentin renklerine yeni renkler eklemek için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün 8 sanayi bölgesini barındıran ve bu yönüyle üreti-
min-emeğin kenti olan Nilüfer, aynı zamanda bir “tarım kenti” 
olmaya aday. Toprak varlığının büyük bölümü tarımsal üreti-
me elverişli olan Nilüfer’e “tarım kenti” kimliğini kazandırmak 
için bu dönem çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Sadece 
kırsalda çiftçiyi değil, kent insanını da tarımsal üretime teşvik 
ediyor, farkındalık yaratmaya çabalıyoruz. 

Biliyoruz ki gelecek tarımda. Temiz havası, temiz suyu, temiz 
toprağı olan, sağlıklı gıda üretebilen ülkeler geleceğin en güç-
lü ve en zengin ülkeleri olacaktır. 

Nilüfer, işte o geleceğe hazırlanıyor. 

Bu yüzden çevre sağlığına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. 

Bu yüzden Nilüfer’in “sanayi kenti” kimliğini mevcut haliyle 
korumak ama “tarım kenti” kimliğini büyütmek istiyoruz.

Ekonomik krizin toplumu bir hayli yorduğu bu dönem, son bir 
yıla ne yazık ki dünyayı saran koronavirüs pandemisi damga-
sını vurdu. Bu durum bizim de önceliklerimizi değiştirdi. Tarı-
ma yönelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha 
anlarken, öte yandan halk sağlığına yönelik hizmetlere daha 
çok ağırlık vermek durumunda kaldık.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği Nilüfer’de 
başta yoksullar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere toplumun 
dezavantajlı gruplarına yönelik hizmetlere her zaman özel bir 
önem veriyoruz. 

Bir yandan artan yaşlı nüfusa yönelik huzurevleri, Alzheimer 
Hasta Konuk Evi, Olgun Gençlik Merkezleri gibi örnek proje-
leri yaygınlaştırırken, bir yandan da yalnız yaşayan ve baka-
cak kimsesi olmayan yaşlılarımıza ev temizliği, sıcak yemek 
servisi ve kişisel temizlik hizmeti vererek, onlara yalnızlıklarını 
unutturuyoruz. Pandemi sürecinin hepimizi ama en çok da 
yaşlıları toplumdan izole ederek yalnızlaştırdığı bu dönemde, 
dayanışma ile sürecin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldır-
maya çalışıyoruz.

Öte yandan “Yeni nesil belediyecilik” olarak ifade ettiğimiz, 
çocuk ve gençlere yönelik, onları geleceğe hazırlayan yatı-
rımlara önem veriyor, kadınların daha çok sosyal hayatın ve 
üretimin içinde olmalarını destekleyen adımlar da atıyoruz. 

Ve bütün bunları demokrasiyi yerelden güçlendiren bir yak-
laşımla, “birlikte yönetim” anlayışıyla yapıyoruz. Nilüfer Kent 
Konseyi ve 64 mahallemizde seçimle görev yapan Mahalle 
Komitelerimizle birlikte yürüyoruz.

Birlikte yürümeye de devam edeceğiz. 

Gücünü dayanışmadan ve üretimden alan Nilüfer, gelecekte 
sadece kültür-sanatın değil, tarımın da parlayan yıldızı ola-
cak…

Sağlıklı ve daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürümek dile-
ğiyle…

başkandan 

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı
baskan@nilufer.bel.tr





Tarım
Kenti

Nilüfer

Türkiye’nin kendi kendine 
yetebilen bir ülke olmaktan 

giderek uzaklaştığı ve pek 
çok gıda kalemini ithal 

ettiği bir dönemde kırsal 
kalkınmaya ağırlık vererek 
yerel tohum, doğal gübre, 

temiz toprak gibi konularda 
farkındalık yaratmak isteyen 

Nilüfer Belediyesi, bu 
alandaki çalışmalara ağırlık 

verdi. Sağlıklı gıdanın hem 
üretimi, hem de tüketiciye 
ulaştırılması aşamalarında 

önemli çalışmalar başlatıldı. 
2020 yılını “Tarım Yılı” ilan 

eden Nilüfer Belediyesi, 
Nilüfer’e “Tarım kenti” 

kimliğini kazandıracak pek 
çok adım attı.
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Ekolojik tarımın
kırsalda
yaygınlaştırılması 
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Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü Kırsal Alan Bürosu’nun 2016’dan beri Kent Bostan-
ları’nda yapmakta olduğu ürün denemeleri, NİLKOOP 
(Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) aracılığıyla kırsal 
mahallelerdeki tarım arazilerine taşındı. Belediye envan-
terinde bulunan 17 mahalledeki toplam 464 dekarlık ta-
rım arazisinin kullanımının Nilüfer Belediye Meclis kararı 
ile NİLKOOP’a devredilmesinden sonra, bu arazilerde 
toprak analizi yaptırarak hangi ürünlere uygun yapıda 
olduğunu araştıran NİLKOOP,  elde ettiği veriler ışığında 
ekim-dikim planlaması yaptı. Bu kapsamda 2019-2020 
sezonunda kooperatif üyesi çiftçilerle birlikte yaklaşık 
160 dekarda, ekolojik tarım koşullarında 4 çeşit buğday 
yetiştirildi ve 39 ton ürün hasadı yapıldı. 2020 Kasım ve 
Aralık aylarında ise, 140 dekarlık alanda kalite ve verim 
değeri yüksek buğday ekildi. 2020 hasadı sonrasında 

elde edilen buğdaylar öğütülerek tam buğday unu elde 
edildi, paketli un, ekşi mayalı köy ekmeği ve işlenmiş unlu 
mamul üretim denemeleri yapıldı. NİLKOOP önümüzde-
ki dönem için yine ekolojik tarım koşullarında üretilecek 
80 dekarlık alanda çeşitli sebze ve ayçiçeği ekimi için ha-
zırlık yaptı.

160 DEKAR
ARAZİDE

ÜRÜN HASADI
39 ton
4 ÇEŞİT BUĞDAY
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Çiftçiye 
alternatif

geçim 
kaynağı

“Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Projesi” 
kapsamında Nilüfer Kent 
Bostanları’nda, kekik, nane, 
adaçayı çeşitleri, safran, 
ekinezya, civanperçemi, 
biberiye, ıtır, aynısefa, 
gülhatmi, ölmez otu, 
hintyağı, melisa ve lavanta 
çeşitleri ile doğal olarak 
yetişen tıbbi papatya, 
ısırgan, sinirli ot, rezene, 
sarı kantaron,  karahindiba 
gibi şifalı bitkilerin üretim 
denemeleri yapılıyor.  
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Ekolojik tarım koşullarında deneme amaçlı yetiştirilen 
tıbbi aromatik bitkilerin çeşit sayısı 50’ye yaklaştı. Adaça-
yı, lavanta, defneden yağ ve hidrosolünün; ekinezya, me-
lisa, kekik, gülhatmi, ıtır, ölmez otu, papatya, biberiye ve 
ıhlamur ile kışlık çayların deneme üretimlerinin yapıldığı 
Nilüfer Kent Bostanları’nda zaman zaman bitkisel çaylar, 
krem ve sabunların yapıldığı atölye çalışmaları da dü-
zenleniyor. NİLKOOP, bu bitkilerin yağlarının çıkarılması, 
satış ve pazarlaması üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu ça-
lışmalardan elde edilen veriler de bölge çiftçisine sunu-

larak, çiftçilerin değeri yüksek, alternatif ürünlere yönel-
mesi hedefleniyor. Örneğin lavanta ile yapılan deneme 
üretimlerinde, Bursa ikliminde sulama imkanı olmayan 
yerlerde lavantanın çok kolay yetiştirilebileceği saptan-
mış, NİLKOOP aracılığıyla daha geniş arazilerde dikile-
rek çiftçileri lavanta üretimine teşvik amaçlı çalışmalara 
başlanmıştır. NİLKOOP, lavanta üreten çiftçinin ürününü 
alıp, işlemek, yağ ve suyunu çıkartarak bunların satışına 
yardımcı olmak hedefiyle çalışmalar yürütmektedir.
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Meyvecilik
teşvik edildi

“Nilüfer İlçesi Kırsal Mahallelerde Meyve Ye-
tiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 

25 mahallede çiftçilere yaklaşık 30 bin adet 
meyve fidanı dağıtıldı. Kırsal mahallelerin-
deki çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliğine 
teşvik etmeyi amaçlayan ve her bölgenin 
toprak özellikleri göz önünde bulunduru-

larak oraya uygun ürün çeşitlerinin seçildiği 
proje kapsamında, 25 mahallede Çiftçi Kayıt 
sisteminde kayıtlı olan önder çiftçilere;  çilek fi-
desi ile elma, kiraz, erik, armut, şeftali, incir, ce-
viz, yaban mersini ve ahududu fidanı dağıtıldı.

Bir yandan yeni ürün dene-
meleri yapılırken bir yandan 
da, yöreye özgü varolan ürün-
lerin tanıtımına yönelik çalış-
malar yapıldı. Türkiye’nin en 
iyi enginarının üretildiği Hasa-
nağa için coğrafi işaret tescil 
belgesi 2020 yılında alındı. 

Hasanağa enginarı
Coğrafi İşaret aldı
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Kompost
Ünitesi açıldı
Hem çevre sağlığına, hem de ekonomiye katkı sağlamak 
amacıyla, bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye 
dönüştüren Kompost Ünitesi hayata geçirildi. “Nilüfer’de 
Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” sloganıyla 
Ürünlü’de Kent Bostanları’nda kurulan ve Bursa’da bir ilk 
olan Kompost Ünitesi’nde yiyecek atıkları, semt pazar-
larında ortaya çıkan meyve ve sebze atıkları, işlemden 
geçirilerek organik gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen 
gübre de hem Kent Bostanları’nda kullanılıyor,  hem de 
Nilüfer kırsalındaki çiftçilere dağıtılıyor. 1 yılda 73 bin litre 
organik atığı işlemden geçirerek, 9300 kg gübre üretir-
ken, karbon ayak izi oranının azaltılmasına da dolaylı kat-
kıda bulunan proje, çok sayıda ödüle de değer görüldü.

Tohum
Kütüphanesi

Yerel ve sürdürülebilir 
tohumları bulmak, sak-
lamak, üreterek çoğalt-
mak ve dağıtarak yaygın-
laştırmak için başlatılan 
çalışmalar sonucunda 
Türkiye’de hiçbir bele-

diyede olmayan biyolojik çeşitlilikte ve miktarda tohum 
içeren bir Tohum Kütüphanesi oluştu. Yurdun dörtbir kö-
şesinden gelen ata tohumlarının çoğaltılıp saklandığı ve 
gelecek nesillere aktarıldığı Tohum Kütüphanesi’ndeki 
çeşit sayısı 500’ü aştı. 2020’de pandemi nedeniyle gele-
neksel Tohum Takas Şenlikleri düzenlenemeyince hazır-
lanan 6 bin 350 paket tohum, kentli yurttaş ve çiftçilere 
Nilüfer Kent Bostanları’ndan ücretsiz dağıtıldı.

6350
PAKET TOHUM ÜCRETSİZ

DAĞITILDI
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Nilüfer’de 
toprak 
etütleri 
başladı
Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine giden Nilüfer Belediyesi, 
ilçe genelinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını ön-
lemek ve mevcut alanlardan daha fazla verim elde etmek 
amacıyla “Detaylı toprak etütleri, arazi kullanım haritala-
rının hazırlanması” projesini hayata geçirdi. Projeyle Ni-
lüfer’in toprak yapısına göre havza bazında pazar değeri 
olan ekonomik ürün deseninin oluşturulması, bilinçsiz 
gübre kullanımının önüne geçilmesi, toprak yapısına 
uygun sulama sistemlerini belirleyip su kaynaklarının ve-
rimli kullanımının sağlanması, oluşturulan ürün desenine 
uygun makro ve mikro ölçekli tarımsal sanayi tesislerinin 
planlanması, üreticinin yüksek verimde ürünler elde et-
melerinin sağlanması hedefleniyor. Bu çalışma kapsa-
mında ilçe genelinde 60 noktadan toprak numuneleri 
alınarak analizleri yapıldı. Bu çalışmadan çıkacak sonuç-
larla, toprağın niteliğine göre ekilecek ürün çeşitliliğine 
yön verilmesi sağlanacak.

Soğuk hava deposu için ilk adım
Bir yandan çiftçiyi ekolojik tarıma yönlendiren Nilüfer 
Belediyesi, büyük ölçekli üretim yapan çiftçinin ürününü 
daha uygun ekonomik koşullarda değerlendirmesini sağ-
lamak için soğuk hava deposu fizibilite çalışmalarına baş-
ladı.  Belediye arazilerinden birinde NİLKOOP aracılığı ile 
hibe başvurusunda bulunulacak olan proje kapsamında, 
soğuk ve donmuş muhafaza, üretim ve paketlemenin 
yapılacağı bir tesis inşa edilmesi için girişimler başlatıldı.
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Balkon tarımı başladı
Sadece kırsalda değil kent merkezinde de tarımsal üre-
tim alanında bir farkındalık yaratmak amacıyla halkı bal-
kon tarımına teşvik eden çalışmalar yapıldı. Bu amaçla  
“Fide Bizden, Ürün Sizden” sloganıyla fide dağıtım kam-
panyası düzenlendi. Kampanya kapsamında çiftçilerin 
yerel tohumlardan elde ettiği toplam 9 çeşit sebze fidesi 
halka dağıtıldı. Büyük ilgi gören beş günlük kampanya 
boyunca yaklaşık 10 bin kişi, balkonlarında ekmek üzere 
200 binin üzerinde domates, biber ve patlıcan fidesi aldı. 
Ve Nilüfer’de balkon tarımı başladı.

ÜZERİNDE FİDE DAĞITILDI

10.000 KİŞİYE
200.000
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Kent içinde mini bostan
Sadece kırsalda değil kent insanında da tarımsal üretim 
konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla Nilüfer’in 
en merkezi noktasında beton binalar arasında bir mini 
bostan oluşturuldu. İhsaniye’de Nilüfer Belediyesi Halk 
Evi'nin yanındaki 600 metrekarelik alan mini bostana 
dönüştürülerek buraya sebze fideleri ekildi. Özellikle ço-
cuklara bu alanı açarak, yeni nesillerin toprakla ve üretim 
süreçleriyle tanışmasını amaçlayan Nilüfer Belediyesi, ilk 
hasadı da Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri ve 
bölgede yaşayan çocuklar ve ailelerine yaptırdı. Yıl içinde 
burada Kent Konseyi bünyesinde bulunan Çocuk Meclisi 
üyelerine 2 kez eğitim verildi. Eğitim kapsamında çocuk-
lar ile birlikte tohum ekimi, fide dikimi, hasat ve tohum 
alma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mini bostanda toprağın zenginleştirilmesi amacıyla Nilü-
fer Belediyesi’nin pazar yerlerindeki atık sebze-meyvele-
ri kullanarak ürettiği organik madde miktarı yüksek olan 
kompost kullanılıyor. Özellikle eğitim kurumlarının ziya-
retlerine açılan mini bostanda çocukların ekosistemdeki 
dönüşümü gözlemesi, tarımsal üretimle tanışması ve bir 
sebzeyi dalından koparıp yemeyi deneyimlemesi sağla-
nıyor. Mini bostan uygulamasının önümüzdeki süreçte 
kent içindeki çeşitli mahallelerde, mahalle muhtarları ve 
mahalle komitelerinin organizasyon ve kontrolüyle yay-
gınlaştırılması planlanıyor.
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Eğitim çalışmaları
Nilüfer’de tarımı geliş-
tirmek amacıyla çeşitli 
eğitim programları ya-
pıldı. Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ve Ziraat 
Mühendisleri Odası işbir-
liği ile “Gübrelemede yol 
gösterici olarak toprak ve bitki analizi” ve 
“Ceviz yetiştiriciliği” konularında eğitim 
programları gerçekleştirildi. Ayrıca Ürün-
lü Kent Bostanları’nda Doğal Sabun Üre-

timi ve Tohum Alma Atölye 
çalışmaları, Nilüfer Kent 
Konseyi’nde ise Doğal Deter-
jan Üretimi Atölye çalışmaları 
yapıldı. Çevre Koruma Kontrol 
Müdürlüğü Kırsal Alan Büro-
su, Nilüfer Kent Konseyi Kırsal 
Alan Grubu ve Ekolojik Yaşam 

Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği eğitimler büyük 
ilgi gördü.

Nilüfer’e Çiftçi Evi
Nilüfer’e ekolojik tarım ve sağlıklı gıda alanındaki çalışma-
ların merkezi niteliğinde bir Çiftçi Evi kazandırıldı. Akçalar 
hizmet binasını bu amaçla yeniden düzenleyerek Çiftçi 
Evi’ne dönüştüren Nilüfer Belediyesi, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu’nu da bu binaya 
taşıyarak, bu mekanda çiftçilere ve özellikle de kırsaldaki 
kadınlara ve kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları 
yapmaya başladı. Merkezde üreticiler ve Ziraat Mühen-
disleri Odası gibi paydaşlarla tarımsal faaliyetlerde yeni 
tekniklerin ele alındığı eğitim çalışmaları yapıldı. Üretici-
nin doğrudan satış yaptığı 4 üretici pazarının kayıtları da 
burada alındı.Üretici pazarlarının organizasyon ve kontro-
lünü daha iyi yapabilmek, sadece gerçek çiftçi ve onların 
ürettiği ürünlerin satılmasını sağlamak amacıyla Üretici 
Pazarları Talimatı oluşturularak kontrol komitesi kuruldu. 
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Sağlıklı gıda
tüketiciyle buluştu

Bir yandan sağlıklı gıdaya dair üretim çabaları sürerken, 
öte yandan sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturmak üzere 
NİLKOOP aracılığıyla “Nilüfer Bostan” markasını yaratan 
Nilüfer Belediyesi, ilk satış 
noktasını da Halkevi yanın-
da hizmete açtı. “Nilüfer 
Bostan”da başta Bursa’da-
ki kooperatifler ve kadın 
dernekleri olmak üzere 
Türkiye’nin farklı kentlerin-
deki kooperatiflerden alı-
nan ürünler ve NİLKOOP 
tarafından üretilen ya da 
ürettirilen gıda maddele-
ri satışa sunuluyor. Çeşitli 
yerel üreticiler tarafından 
üretilen bakliyatlar, baha-
ratlar, menşei Bursa olan 

sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen 
reçeller, marmelat ve pestiller, kadın derneklerinin gele-
neksel yöntemlerle ürettiği salça, sirke çeşitleri, tarhana, 

kuskus, erişte, mantı gibi 
ürünler ile çiğ süt, yumurta, 
peynir çeşitleri, tereyağı, 
zeytin, zeytinyağı, konser-
ve çeşitleri, menemenlik 
sos gibi ürünler “Nilüfer 
Bostan” raflarını süslüyor. 
21 kooperatif ve derneğin 
132 çeşit ürününün satışa 
sunulduğu Nilüfer Bos-
tan’da; Bursa dışından pey-
nir, tereyağı Tire’den, çay 
Hopa’dan, kaşar peyniri çe-
şitleri Kars’tan, baharatlar, 
kekik suyu Eskişehir’den 
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Ekoçiftlik projesine ilk adım

Tarım kenti Nilüfer’e yakışır bir projenin hazırlıklarını ya-
pan Nilüfer Belediyesi, bu dönem Konaklı Mahallesi’nde-
ki tarım arazileri üzerinde bir “Ekoçiftlik” projesini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Konaklı’da toplam 117 dönüm 
arazi üzerinde kurulması planlanan Ekoçiftlik projesi, 
meyve-sebze bahçeleri, seralar, tıbbi-aromatik bitkiler 
merkezi, arıcılık, destilasyon, soğuk sıkım, bitki kurutma 
üniteleri, zeytin ve zeytinyağı işlikleri, konserve ve turşu, 
salça, sos, meyve sebze suyu yapım atölyeleri, sabun ve 
krem yapım atölyesi, agroekoturizm kampı gibi bölüm-
leri içeriyor. NİLKOOP üyesi çiftçilerle birlikte tamamen 

ekolojik tarım koşullarında üretim yapılacak Ekoçiftlik’te 
üretilen ürünlerin satışı da NİLKOOP aracılığıyla yapı-
lacak. İyi tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği Ko-
naklı Ekoçiftlik projesinin ilk adımı da bölgedeki sulama 
sorunu çözülerek atıldı. Konaklı’da 117 dekarlık ekilebilir 
alanda hayata geçirilecek Ekoçiftlik projesi kapsamında 
alandaki sulama sıkıntısını aşmak için 1500 tonluk sulama 
havuzu inşa edildi. Ayrıca 960 metrekarelik bir bölümde 
de 6 adet sera kurularak Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 
kent içinde kullanacağı süs bitkilerinin üretimi için çalış-
malara başlandı.

geliyor. Bu girişimle kooperatifçiliği, 
sağlıklı tarım yapan çiftçiyi ve kadın 
derneklerini desteklerken, kent in-
sanının sağlıklı gıdaya erişimini ko-
laylaştırmak da amaçlanıyor. Yakında 

internet üzerinden satış yapmaya da 
başlayacak olan Nilüfer Bostan satış 
ünitelerinin sayısının 15’e çıkarılması 
hedefleniyor. Nilüfer’de tarım 

ve sağlıklı gıdanın 
üretilmesi ve tüketiciye 
ulaştırılması yönündeki 
çabalar, “Gıda Yılı” ilan 

edilen 2021 yılında da 
artarak devam ediyor. 



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede 
küresel salgın haline dönüşen Koronavirüsün  
(Covid-19) Türkiye’de görülmesiyle birlikte Nilüfer 
Belediyesi de acil önlemler aldı. Kurulan Kriz 
Yönetim Ekibi aracılığıyla salgınla mücadele, toplum 
sağlığının korunması ve bu süreçte halkın sıkıntıda 
kalmaması için alınacak önlemler planlandı. 

Öncelikle belediye çalışanları için ve belediyede 
alınacak önlemlerle ilgili Acil Durum Planı çıkarıldı 
ve bu planda yapılması gereken bütün çalışmalara 
yer verildi. Bu kapsamda belediye çalışanlarının 
salgına karşı eğitilmesi, belediye binalarında ve 
belediyeye gelen vatandaşlar için alınacak acil 
önlemler, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı 
ve güvenlik güçleri ile koordineli bir şekilde 
belirlendi ve ilgililere duyuruldu. 

Çalışanların salgınla mücadele konusunda 
bilgilendirilmesi sağlandı;  binada kişiler arasında 
temasın en az düzeye indirilmesi için önlemler 
alındı. Belediye binalarının girişinde temassız ateş 
ölçerle vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 37.6’nın 
üzerinde olan vatandaşlar, maske verilerek en 
yakın sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Virüsün 
yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, önceden 
planlanan bütün konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış 
gibi etkinlikler iptal edildi Ayrıca Nilüfer Belediyesi 
bünyesindeki kütüphaneler, Nilüfer ve Karaman 
Dernekler Yerleşkeleri, Bizim Ev Engeliler Sosyal 
Yaşam Destek Merkezi, Olgun Gençlik Merkezi 
ve müzeler de kapatıldı. Nilüfer Belediyesi’nin 
düzenlediği atölye ve kurslara da salgın nedeniyle 
ara verildi. 



Pandemi 
süreci 

çalışmaları
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Dezenfekte 
çalışmaları

Nilüfer Belediyesi Koronavirüs salgını ile ilgili mücadeleye 
dezenfekte çalışmaları ile başladı. Öncelikle bütün kamu 
binaları, vatandaşların sıkça temas ettiği açık alanlar, park 
ve pazar yerleri,  toplu ulaşım alanları, bankamatikler, 
aile sağlığı merkezleri, polis merkezleri ve araçları, çöp 
konteynerleri gibi bir çok alanda dezenfekte çalışmaları 
ilk günden itibaren aralıklarla devam ediyor. Pandeminin 
başladığı Mart ayından bu yana yaklaşık 84 bin kez de-
zenfeksiyon işlemi uygulandı.
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MART AYINDAN BU YANA

KEZ DEZENFEKSİYON
İŞLEMİ UYGULANDI

84.000
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Maske üretim 
ve dağıtımı

İlk etapta satın alma yoluyla 
maske temin ederek halka 
ve sağlık çalışanlarına dağıtan 
Nilüfer Belediyesi, ardından 
kendi atölyesini kurarak mas-
ke üretimine başladı. 

Atölyede günde 50 bin 
maske üretip halka dağıtan 
Nilüfer Belediyesi bir yıl bo-
yunca yaklaşık 4 milyon mas-
keyi halka dağıttı. Maskeler, 
ihtiyaca göre çeşitlendirildi. 
Çocuklar için küçük boyut-
ta maske üretilirken, ayrıca 
işitme engellilerin dudak 
okuyarak iletişim kurmaları-
na olanak sağlayacak şekilde 
ağız bölümü şeffaf maskeler 
de üretildi. Öte yandan sağlık 
çalışanlarının ihtiyacını karşı-
lamak için sınırlı sayıda siper-
lik üretimi de yapıldı. 

GÜNDE

MASKE ÜRETİLDİ
50.000
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BUGÜNE KADAR

MASKE DAĞITILDI
4 MİLYON
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Hasta nakil hizmeti ve 
yaşlılara ulaşım desteği

Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş 
üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları da yalnız 
bırakmadı. Yaşlıların market ve ilaç ihtiyaçları Nilüfer İlçe 
Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve Nilüfer Beledi-
yesi çalışanlarının da yer aldığı Sosyal Destek Vefa Grubu 
ile karşılandı. Yaşlıların fatura ödemesi, bankadan para 
çekmek gibi ihtiyaçları da bu ekipler tarafından karşılandı. 
Bu dönemde hastane veya sağlık kuruluşuna gitmek zo-
runda olan yaşlılara ulaşım desteği de veren Nilüfer Bele-
diyesi, yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyacı olan vatandaşlara 
sıcak yemek dağıtımı da yaptı.

Yaşlılık, yalnızlık ve hastalık gibi sebeplerden dolayı kendi ev temizliğini ve kişi-
sel bakımını yapamayan vatandaşlarımıza ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti 
veren Nilüfer Belediyesi, ihtiyacı olan yaşlılara ulaşım desteği de verdi. Evle-
rinden sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından evlerine nakil ihtiyacı 
duyan hastaların transferi gerçekleştirilirken, sokağa çıkma yasağı kapsamın-
daki 65 yaş üstü, engelli ya da hastaneye gitmesi zorunlu olan kronik hastalığı 
bulunanlara da ulaşım desteği verildi.

65 yaş 
üstüne 
destek
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Huzurevinde
önlemler 
sonuç verdi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, yaş-
ları 60 ile 95 arasında değişen 73 kişinin güvenli evi, keyif-
li paylaşımların adresi durumundadır. Pandemiyle birlikte 
gerekli düzenlemelerin yapıldığı huzurevinde, sakinlerin 
zorunlu olmadıkça dışarı çıkışları ve ziyaret kabulleri dur-
duruldu. Burada hizmet veren çalışanlara olduğu gibi 
misafirlere de COVİD-19 eğitimi verilmesinin ardından, 
yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışanlar önce 7 
günlük, sonra da 15 günlük vardiya ile hizmet vermeye 
başladı. Belirlenen vardiyalar süresince huzurevinden 

ayrılmadan, orada konaklayarak hizmet veren çalışanlar 
bu süre boyunca her gün düzenli olarak sakinlerin ateş, 
nabız, solunum sayısı ve öksürük şikayetlerini takip et-
meyi sürdürdü. Temastan kaçınarak korunmaya yönelik 
mekânsal düzenlemelerin de yapıldığı huzurevi belirli 
aralıklarla dezenfekte edilirken, sakinlerin ihtiyaç ve ta-
lepleri özenle yerine getirildi. Önlemlerin etkin biçimde 
yürütüldüğü huzurevinde bu dönemde koronavirüs po-
zitif vakası görülmedi.
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Pandemi döneminde maske, eldiven ve ıslak 
mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının 
arttığı da dikkate alınarak atık yönetim planı 
güncellendi. Belediye binalarına gri renkte 
atık kutuları yerleştirilirken konutlara da bu 
atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları için 
500 bin adet özel atık poşeti dağıtıldı. 
Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ekip-
leri, ilçedeki konutların bir bölümünü 
ziyaret ederek maske ve eldiven atıkları-
nın toplanması konusunda da yurttaşları 
bilgilendirdi.  Yapılan bilgilendirmede ev-
lerde kullanılan maske, eldiven gibi atıkla-
rın evsel çöplerden ayrı olarak bir poşette 
toplanması ve bu atıkların 72 saat kapalı bir 

odada veya balkonda insanların ve ev-
cil hayvanların erişimine uzak bir şekilde 

bekletilmesi istendi. 72 saat sonunda bu 
atıkların evsel çöplerle birlikte belediyemizin 

çöp toplama sistemine verilebileceği belirtildi. 
Maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemeleri-

nin atıkları, Nilüfer Belediyesi Hizmet Bina-
larında da çok sayıda noktaya yerleştirilen 
gri renkli atık kutularında toplandı, bu atık-
lar da görevli temizlik personeli tarafından 
günlük olarak toplanarak ve geçici depola-
ma alanında 72 saat bekletildikten sonra ev-
sel atıklarla birlikte bertarafa gönderildi.

Esnafa destek
Pandeminin olumsuz ekonomik etkileri-
ne karşı ihtiyaç sahibi vatandaşlara des-
tek olmak için çeşitli çalışmalar yürüten 
Nilüfer Belediyesi, esnafa destek olmak 
için de harekete geçti.

Pandeminin ilk dönemlerinde 16 Mart-1 
Haziran tarihleri arasında esnafa destek 
olmak için 300’ü aşkın kiracısından kira 
almayan, 350’ye yakın kiracısının öde-
melerini erteleyen Nilüfer Belediyesi’nin 
esnafa yaklaşık 3 buçuk milyon liralık bir 

desteği oldu. 20 Kasım’da yayınlanan yeni 
bir genelge ile kahvehane, kıraathane, kır 
bahçesi, internet kafe, bilardo salonları, 
çay bahçeleri, halı sahalar gibi pek çok iş-
yerinin faaliyetleri durdurulması üzerine, 
yeni bir karar alan Nilüfer Belediyesi, bu 
tarihten başlamak üzere pandemi süreci 
bitene kadar belediyenin kiracılarından 
işyerini kapatmak zorunda kalanlardan 
kira almayacağını, açık olan işyerlerinden 
ise kira bedelinin yüzde 50’sini alacağını 
açıkladı.

ESNAFA YAKLAŞIK

LİRALIK DESTEK OLDUK
3,5 MİLYON

Atık yönetimi 
güncellendi
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Pazar alanlarınA
yönelik çalışmalar

Pandemi süresince yayınlanan genelgeler doğrultu-
sunda 90 bine yakın denetim işlemi yapan zabıta ekip-
leri, Pazar alanlarına yönelik çalışmalar da yaptı. Sirkü-
lasyonun yoğun olduğu semt pazarlarında tezgahlar 
arasında mesafe bırakılması, esnafın eldiven ve maske 
kullanması ve vatandaşın ürünlere dokunmaması için 

çalışma yapan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, pazarlarda yoğunluğun önüne geçilmesi için 
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararları doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürdü.

Zabıta ekipleri, karar kapsamında belirlenen giriş ve 
çıkışlar haricinde diğer alanları demir bariyer vb ile 
kapatarak pazar alanlarına kontrolsüz giriş ve çıkışları 
engelledi. 

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk yaşanmasının en-
gellemek amacıyla da vatandaşlara, akşam saatlerini 
beklemeden alışverişlerini yapmaları için bilgilendirme 
yapıldı. Bu dönemde pazar alanlarında 1 milyonu aşkın 
maske dağıtıldı. Hijyen sağlanması için pazar alanlarının 
girişlerine ayaklı dezenfektan düzenekleri yerleştirildi. 
Ve bir yıl boyunca 19 bin 151 litre dezenfektan kullanıldı.
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Psikolojik 
destek 

Sağlık çalışanlarına 
konaklama hizmeti

Nilüfer Belediyesi dünyayı saran koronavirüs salgınıyla 
ilgili her alanda mücadeleyi sürdürürken, evlerinde kala-
rak bu mücadeleye destek veren ve pandemi nedeniyle 
yoğun kaygı yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik destek 
hizmeti de verdi. Nilüfer Belediyesi’nde görevli psikolog-
lar, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 444 
16 03 numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi’ni arayarak 
kendilerine ulaşan vatandaşlara ücretsiz psikolojik des-
tek hizmeti verdi.

Nilüfer Belediyesi, salgın süresince büyük özveriyle çalı-
şan ve virüsü yayma endişesiyle evlerinde kalmak iste-
meyen sağlık çalışanlarına konaklama olanağı da sağladı. 
Bu amaçla; 40 odası bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek 
Öğrenci Kız Yurdu ile 64 odası bulunan Bursa Birlik Oteli 
sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama hizmeti verdi. Bir 
yıl boyunca toplam 12.975 konaklama hizmeti verildi.
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Nilüfer Belediyesi ayrıca, pandeminin başladığı tarihten 
buyana, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek 
için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli çalışmalar 
yürütüyor. Bu kapsamda Nilüfer’de yaklaşık 9 bin kişiye 
erzak dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi olduğu tesbit edi-
len 900’ü aşkın vatandaşın da Halk Kart uygulamasından 
faydalanarak temel gıda maddelerine bedelsiz ulaşması 
sağlandı. Öte yandan yine yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların evlerine, pandemi döneminde sıcak yemek dağıtımı 
yapıldı. 

Dayanışma Marketleri  
Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uz-
laşma ve dayanışma kültürünü geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar yürüten Nilüfer Kent Konseyi; meclisleri, çalışma 
grupları ve Nilüfer Mahalle Komiteleri ile birlikte bu sü-
reçte etkin çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalardan biri de, 
pandemi sürecinin getirdiği ekonomik güçlükleri hafiflet-
mek için açılan Dayanışma Marketleri oldu. Dayanışma 
Marketleri, Nilüferliler’in dayanışma talebi üzerine, Nilüfer 
Mahalle Komitelerince ‘Gücün kadar getir, ihtiyacın kadar 
al’ sloganıyla açıldı. İlki Çalı Mahalle Komitesi tarafından 
açıldıktan sonra Altınşehir, Görükle, Çamlıca, Yüzüncüyıl, 
Dumlupınar ve Karaman Mahalle Komiteleri’nin hayata 
geçirdiği Dayanışma Marketleri kapılarını açtı. Vatandaş-

ların yoğun ilgi gösterdiği bu marketlerde, gıda ve temiz-
lik malzemeleri paylaşıma sunulurken, dayanışma kartları 
da ihtiyaçlılara ulaştırıldı. 

Erzak ve 
yemek desteği

9.000kişiye

erzak dağıtıLDI

NİLÜFER'DE YAKLAŞIK
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Canlı 
Konsey 

“Siper Ol Nilüfer” 
Sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün çalışanlara 
yönelik hayata geçirilen dayanışma projelerinden biri de 
“Siper ol Nilüfer” sloganıyla gerçekleşti.  Proje kapsamın-
da 80 gönüllü tarafından üretilen siperlikler ilk etapta 
1000 adet üretildi ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına 
verildi. İkinci etapta üretilen 2 bin adet siperlik pazar ça-
lışanlarına verilirken, üçüncü etapta ise 750 adet siperlik 
üretilerek ambar, depo ve kargo işçilerine verilmek üze-
re Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Bursa Şubesi’ne teslim 
edildi.

Pandemi sürecinde ‘evde kal’ derken, insanların 
evde hem bilgilenip hem de keyifli zaman geçirebil-
melerini amaçlayan Nilüfer Kent Konseyi uzman konuk-
ların katılımıyla çeşitli konularda 30’un üzerinde çevrimiçi 
yayın gerçekleştirdi. Kesintiye uğrayan sosyal hayat böy-
lece farklı bir mecrada akmayı sürdürdü. 
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Can dostlara 
yiyecek 
desteği arttı  
Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının ve 

günlük rutinlerin değişmesi ile birlikte sokakta ya-
şayan can dostlarımızın beslenme ihtiyaçları 

da önem kazandı. Hayvanseverlerin sevgi 
ile besleyerek yaşamda tuttukları so-

kak hayvanlarının bu dönemde aç 
kalmaması için beslenme odak-

larına, kırsaldaki belirli nokta-
lara ve ihtiyacın tespit edil-
diği alanlara gönüllülerin de 
desteği ile düzenli aralıklarla 
yaklaşık 40 ton kedi/köpek 
maması dağıtıldı.

Pandemi sürecinde toplu taşıma araçları yerine hijyen 
açısından daha güvenli bir ulaşım aracı olan bisikletin 
kullanılmasını teşvik etmek isteyen Nilüfer Belediyesi, bu 
amaçla Nilespit uygulamasında ilk bir saati ücretsiz kul-
lanıma açtı. 

Nilespit
1 saat ücretsiz





Yeni nesil 
belediyecilik

Çocuk ve gençlere yönelik 
hizmetlere büyük önem 
veren Nilüfer Belediyesi, 
geleceği planlarken yeni 
neslin, yani çocuk ve 
gençlerin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak 
adımlar atıyor. Yeni nesil 
belediyecilik hizmetleri 
kapsamında çocukları 
geleceğe hazırlayan 
çalışmalar yürütüyor.
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Kodlama 
Atölyeleri
Aklın sınırlarını genişleterek, geleceğin yöneticileri olan 
çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme, sıra dışı 
düşünme, problem çözme becerileri kazandırmayı amaç-
layan “Zekâ ve akıl oyunları” atölyeleri açan Nilüfer Bele-
diyesi, bu atölyelerin ardından çocuklar için kod atölyeleri 
kuruyor. Teknolojinin yaşamın hemen her alanına hâkim 
olduğu çağımızda, yeni nesiller için teknolojinin dilini bil-
mek, dünyanın dilini bilmek anlamına geliyor. Önümüz-
deki yıllarda, içinde kodlamanın olmadığı çok az meslek 
kalacağını öngörerek yeni nesilleri geleceğe hazırlamak 
için ilk kod atölyesini Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde 
kuran Nilüfer Belediyesi, çocuklara erken yaşta kodlama 
eğitimi vererek, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bi-
reylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak bu atölyeleri 
yaygınlaştırmayı hedefliyor. Pandemi döneminde çocuk-
lara internet üzerinden çevrimiçi kodlama ve ayrıca temel 
elektronik eğitimi veren Nilüfer Belediyesi, ikinci Kodla-
ma Atölyesi’ni Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda oluşturdu.
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Kırsalda 
bilgisayar 
sınıfları
Kırsal mahallelerde çocuklara internet erişi-
mi sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla dijital çözüm projesini hayata geçiren 
Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Kültür Mahallesi’nde 
bulunan Kadın ve Çocuk Akademileri’nde bilgi-
sayar sınıfları oluşturdu. Kültür Kadın ve Çocuk 
Akademisi’ne 5 kişilik bir sınıf, Çalı Kadın ve Ço-
cuk Akademisi’ne de 3’er kişilik iki sınıf oluştu-
rularak internet erişimi sağlandı. Uzaktan eği-
tim için gereken tüm altyapı ve donanımların 
yer aldığı sınıflara gelen öğrenciler, burada hem 
uzaktan eğitimlerini kesintisiz sürdürüyor hem 
de ihtiyaç duydukları araştırmaları yapabiliyor. 
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Uzaktan
eğitime destek

Ücretsiz
wifi olanağı

Pandemi döneminde eği-
tim hayatlarını uzaktan 
sürdürmek zorunda kalan, 
ancak bilgisayar ve tableti 
olmayan ihtiyaç sahibi öğ-
renciler için “Eğitime Des-
tek Olun! Eksik Olmayın” 
sloganıyla bir kampanya 
başlatan Nilüfer Belediye-
si, kampanya kapsamında 
toplanan kulaklık ve tab-
letleri ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere ulaştırdı.

Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere ücretsiz inter-
net olanağı sağlamak için kablosuz internet istasyonları 
kurmaya başlayan Nilüfer Belediyesi bunun ilk örneğini 
Konaklı Mahallesi’nde hayata geçirdi. Proje kapsamında; 
kurulan internet sistemi ile 150 metre yarıçapı içerisinde 
tüm yerleşim alanlarında kablosuz olarak sınırsız internet 

erişimi sağlanıyor. Kullanıcılar internet erişimi için kulla-
nıcı belediye ağını seçtikten sonra kimlik doğrulaması ile 
ücretsiz olarak kablosuz internet hizmetinden faydalana-
biliyorlar.  Bu hizmetin kırsaldaki 17 mahalleye daha yay-
gınlaştırılması hedefleniyor.
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Her mahallede bir kreş
Her çocuğun eğitim olanaklarına kavuşmasını sağlamak  
ve çalışan kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına 
çözüm üretmek amacıyla her mahallede bir kreş açma-
yı planlayan Nilüfer Belediyesi, bunun ilk örneğini de 23 
Nisan Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Hayırsever desteğiyle 
yapılan Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, 120 çocuğa 
eğitim veriyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk-
larını bırakacak yer arayan annelere de randevulu sistem-
le bakım hizmeti veren kreşte, derslikler, atölye salonları 
ve oyun alanlarının yanı sıra trafik eğitim alanı ve tarım 
bahçesi de yer alıyor.
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Çocuk Sokağı
Çocuklar tarafından tasarlanan “Oyun Engel Tanımaz 
Parkı”ndan sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan 
bir sokak ve park projesi daha hayata geçiriliyor. Nilüfer 
Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler 
Anaokulu’nun ortak çalışması sonucu hayata geçirilecek 
olan Çocuk Sokağı Projesi’nde bu kez, 6 yaş grubunda-
ki çocukların hayal gücü sokağa yansıtılıyor. 6 yaş grubu 
çocukların nasıl bir sokakta oynamak istediklerine ilişkin 
tasarımlarının mekana yansıtılması ile oluşturulan proje, 
Çamlıca Mahallesi Lale Sokak, Begonya Sokak, Öğün 
Sokak ve Övgü Sokak ile Çamlık Ormanın doğusunda 
yer alan park parselini kapsayan alanda hayata geçirili-
yor. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda uygulanacak 
Çocuk Sokağı Projesi kapsamında; tanıtım duvarı, boya-
ma duvarı, bisiklet park elemanı, evcilik alanı, müzik ala-
nı, kütük oyun ve dinlenme alanı, ahşap kayık, sulu kum 
alanı, korsan gemisi gözlem tepesi, tünel geçişler, doğal 
kayma-tırmanma alanı, aktif oyun alanı, denge elemanı, 
salıncak, trambolin, açık hava derslik alanı, çim amfi gibi 
alanlara yer verildi. 

Öğrenci 
yurdu açıldı

Öğrenci kenti Nilüfer’de bu dönem 89 öğrenci kapasiteli 
bir kız öğrenci yurdu da hizmete açıldı. Konak Mahalle-
si’nde yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu ilçedeki çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. 
Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan kız öğrencilerin 
yararlandığı 5 katlı yurt binasında, 19 adet tek kişilik, 23 
adet 3 kişilik oda ile çamaşırhane, mescit, yemekhane, 
etüt odası ve kütüphane ile bir adet de engelli odası bu-
lunuyor. Güvenli, rahat, huzurlu ve ekonomik koşullarda 
barınma hizmeti veren yurtta öğrencilere, ücretsiz inter-
net hizmeti de veriliyor. 
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Eğitim 
çalışmaları
Özellikle kırsal bölgelerde kadın ve çocuk eğitimine bü-
yük önem veren Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki kadınların 
çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri ve farklı sınıflarda, 
farklı alanlarda eğitim alıp sosyalleşebilecekleri yapılar 
oluşturuyor. Bu amaçla açılan kadın ve çocuk akademi-
lerinde bu dönem çocuklar için; kitap ayracı yapımı, renkli 
mum yapımı, bayram kartı yapımı, Karagöz-Hacivat yapı-
mı atölye çalışmaları ile Çocuk Hakları Günü etkinlikleri, 
mesleki tanıtım günleri ve eğitici oyun çalışmaları yapıldı. 
1147 çocuğun kayıt olduğu akademilerde ayrıca öğrenci-
lerin derslerine destek olmak için matematik, fen bilgisi, 
Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce ek ders ve atölye çalış-
maları ile el becerileri atölyeleri ile akıl ve zeka oyunları 
etkinlikleri yapıldı. Çocukların sanatın farklı dallarıyla ta-
nışması için ritim atölyesi, resim atölyesi gibi çalışmaların 
da yapıldığı akademilerde çocuklara yönelik ağaç işleme 
atölyesi, matematik dağı oyun atölyesi, satranç atölyesi, 
yılbaşı kurabiyesi yapım atölyesi de gerçekleştirildi.





Kadınlar 
için…
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Özellikle kırsal bölgelerde kadın ve çocuk eğitimi-
ne büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki 
kadınların çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri ve 
farklı sınıflarda, farklı alanlarda eğitim alıp sosyalle-
şebilecekleri yapılar oluşturuyor. Bu amaçla açılan 
kadın ve çocuk akademilerine bu dönem Hasana-
ğa, Konaklı ve Fethiye Kadın ve Çocuk Akademileri 
eklendi. Nilüfer’in 6 mahallesinde kurulan akade-

milerde; kadınların sosyal hayatın içinde daha aktif 
rol almalarını, sosyal ve hukuksal hakları konusunda 
bilgilenmelerini hedefleyen çalışmalar yapılıyor. Ka-
dınlar için el sanatları atölyelerinin açıldığı, mesleki 
gelişime yönelik eğitimlerin verildiği akademilerde, 
çocukların bilişsel gelişimini destekleyici çalışmalar 
da yapılıyor.

ÜÇ MAHALLEYE DAHA
Kadın ve Çocuk Akademisi

Fethiye Kadın ve Çocuk Akademisi

Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi
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Hasanağa Kadın ve Çocuk Akademisi
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Eğitim 
çalışmaları

KADIN VE ÇOCUK
AKADEMİLERİNİN

KADIN ÜYESİ VAR
2120
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2120 kadının üye olduğu kadın ve çocuk akademilerinde 
kadınlara yönelik, İngilizce, okuma-yazma ve kadın sağlığı 
eğitimlerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği konula-
rında farkındalık yaratacak eğitim çalışmaları yapıldı. “Ha-
yat dolu buluşmalar” projesi kapsamında 15-35 yaş ara-
sındaki lise mezunu olmayan kadınlara; eğitime devam 
etme, hayata katılma, ev içinde, mahallede ve ülkede ka-
rarlara katılma konularında bilgilendirici eğitimler verildi. 
El sanatları atölyelerinde ise; seramik, keçe, ahşap boya-
ma, takı tasarımı, resim, dikiş, iğne oyası, tel kırma, kağıt 
rölyef ve mefruşat alanlarında eğitim çalışmaları yapıldı.
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Kadın derneklerine destek
Nilüfer’de kadınların dernek 
çatısı altında örgütlenme-
lerini ve üretime katılarak el 
emeklerini ekonomik getiriye 
dönüştürmelerini destekle-
yen Nilüfer Belediyesi, ilçenin 
34 mahallesinde örgütlenen 
kadın dernekleriyle işbirliği 
protokolü imzaladı. Yapılan 
festival, açılış ve benzeri 
etkinliklerde kadın dernek-
leriyle iş birliği yaparak, on-
lara katkıda bulunan Nilüfer 
Belediyesi, dernek binası ol-
mayan kadın derneklerine de 
prefabrik yapılar temin ediyor. 

Bu dönem çeşitli kurs ve eğitimlerin 
gerçekleştirileceği Altınşehir Kadın Da-
yanışma ve Kültür Derneği binası ile 
İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardım-
laşma Derneği’nin kendi elleriyle ha-
zırladıkları lezzetleri satışa sunaca-
ğı Nilüfer Agora Çarşı’daki “Halk 
Sofrası”nı hizmete kazandıran 
Nilüfer Belediyesi, ayrıca 
dernek binası olmayan 
10 derneğe de pre-
fabrik binalar ka-
zandırdı.

Bu çalışmalar 
çerçevesinde 
Barış, Çamlıca, 
Cumhuriyet, 

Kayapa, Büyükbalıklı, İrfaniye, Demirci, Esen-
tepe, Konak ve Ertuğrul Mahallesi’ndeki kadın 

derneklerine, içinde mutfa-
ğı, yönetim ofisi ve 
etkinlik alanı olmak 

üzere toplam 100 
metrekarelik alana 
sahip prefabrik binalar 
yapılarak teslim edildi. 

Ayrıca 10 derneğe de 
köy ekmeği üretimi 
ve satışı yapabilmeleri 
amacıyla ekmek fırını da 
yapıldı. Atlas, Dağyenice, 
Görükle, Yaylacık, İrfani-
ye, Büyükbalıklı, Ürünlü, 

Badırga, Çatalağıl ve Fadıllı kadın 
dernekleri bu fırınları kullanarak, Nilüfer 
Kent Bostanları’nda ata tohumlarından 
üretilen tam buğday unları ile geleneksel 
yöntemlerle ekşi maya köy ekmeği yapa-
rak satışa sunuyorlar.

Kadın derneklerine bir yandan me-
kan kazandıran Nilüfer 

Belediyesi, bir yan-
dan da Bursa'nın 
unutulmaya yüz 
tutmuş yerel tat-
larını öğretmek 
amacıyla kadın 
derneklerine çe-
şitli eğitimler de 
veriyor.



44 45

Eşitlik için

Kurduğu Eşitlik Birimi’nin çalışmalarıyla toplumun 
farklı kesimlerine ve belediye personeline toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler veren, ayrı-
ca kadın derneklerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele” eğitimleri organize eden Nilüfer Belediyesi, 
'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”-
na da imza koydu. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan 'Avrupa Ye-
rel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”, kadınların 
sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına 
almayı hedefliyor. “Toplumsal eşitlik” kültürünün 

oluşturulması, kurumsallaştırılması ve sürdürüle-
bilir kılınmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, im-
zalanan protokol gereği günlük yaşamda ve yerel 
yönetim politikalarında kadın - erkek eşitliğini geliş-
tirmek için iki yıl içerisinde ‘Yerel Eşitlik Eylem Pla-
nı’ oluşturacak. Plan kapsamında kadınlara yönelik 
eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler 
ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve ha-
yata geçirilecek. Bu planı oluşturma aşamasında ve 
uygulama aşamasında tüm ilgili sivil toplum örgüt-
leriyle, kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçilecek.





Sosyal 
Belediyecilik
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Alzheimer Hasta Konuk Evi 
Türkiye nüfusu giderek yaşlanırken Nilüfer’de yaşlı nüfu-
sa yönelik hizmetlere de büyük önem veren Nilüfer Bele-
diyesi, Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek Uluslararası Lions 
Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu 
ve hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle kente Alzheimer 
Hasta Konuk Evi kazandırdı. Özlüce’de toplam 3 bin 500 
metrekarelik alana kurulan ve gündüz bölümü 60, gece 
bölümü 48 hastaya hizmet verecek tesis, önemli bir ihti-
yacı karşılayacak. 
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Nilüfer Belediyesi 
İzzet Şadi Sayarel 
Huzurevi ve Kreşi
Nilüfer’de huzurevi ihtiyacını karşılamak üzere harekete 
geçen Nilüfer Belediyesi, 86 yatak kapasiteli İnci ve Ta-
ner Altınmakas Huzurevi’nden sonra Çamlıca Mahalle-
si’nde yapılan İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi’ni de 
tamamlayarak hizmete açtı. 2 blok şeklinde inşa edilen 
ve toplam 7 bin metrekare alana sahip olan tesiste; top-
lam 103 oda, spor salonu, müşahede odaları, TV ve din-
lenme salonları, atölyeler, idari ofisler, teras cafe, mutfak 
ve yemekhane gibi birçok özel ve sosyal alanlar bulu-
nuyor. İnşaat maliyetinin bir bölümü hayırsever işadamı 
İzzet Şadi Sayarel tarafından karşılanan huzurevinin bir 
bölümünde de, 50 çocuğa hizmet verecek bir kreş oluş-
turuldu. 2 nesli bir araya getirecek bu projenin özellikle 
huzurevindeki yaşlılara iyi geleceği ve bu alanda bir mo-
del oluşturacağı öngörülüyor.
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Beşevler’e 
Olgun Gençlik 
Merkezi

İstihdama katkı

İlk örneği büyük ilgi gören ve akademik düzeyde araştır-
ma konusu olarak üyelerini yaşlılıkla ilgili olumsuz duygu-
lardan uzaklaştırdığı ifade edilen Olgun Gençlik Merkezi 
uygulaması yaygınlaşıyor. Nilüfer Belediyesi 55 yaş üstü 
vatandaşların buluşma noktası olan Altınşehir Olgun 
Gençlik Merkezi’nden sonra ikinci Olgun Gençlik Merke-
zini de Beşevler’de yapıyor.

İşsizlik sorunu altında ezilen vatandaşlara destek olmak 
amacıyla İş ve Meslek Edindirme Bürosu kapsamında ça-
lışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, 2 yılda yaklaşık 700 
kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. İşveren ile iş arayanlar 
arasında köprü olan çalışmalar kapsamında;  2 yılda yak-
laşık 12 bin iş başvurusu alındı ve 17 bini aşkın kişi iş ilan-
larına yönlendirildi. İŞ-KUR, Kızılay, KOSGEB, Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü ve birçok meslek odası işbirliğiyle 
kurslar düzenleyerek, istihdam odaklı girişimcilik eğitim-
leri organize eden İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 2020 
yılında pandemi nedeniyle sadece Kızılay işbirliğiyle Yaşlı 
ve Hasta Bakımı kursu düzenledi ve 13 kişiye sertifika ve-
rildi.
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Sosyal Girişimcilik 
Merkezi
İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü günü-
müzde sosyal fayda yaratacak yeni-
likçi iş fikirleri olan girişimcileri des-
teklemek amacıyla harekete geçen 
Nilüfer Belediyesi, Sosyal Girişimcilik 
Merkezi’ni kurdu. Bursa’da sosyal gi-
rişimcilik alanında çatı kuruluş nite-
liği taşıyan merkez, sosyal girişim 
fikirleri olan vatandaşlara eğitimlerle 
rehberlik ediyor ve fon bulmalarına 
destek oluyor.

2. el eşya ve
giysi paylaşımı
Kullanılabilir durumda ve ihtiyaç fazlası eşyaları isteyen 
vatandaşların evlerinden alıp, eşya talebinde bulunan 
ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştıran Nilüfer Be-
lediyesi, 2 yılda 986 haneden eşya alıp, 472 haneye de 
eşya verdi. 2. el giysilerin paylaşıldığı Giymiyorsanız Giy-
dirin atölyesi ise 5314 haneye giysi verdi. Giymiyorsanız 
Giydirin Kampus atölyesinden ise 1279 öğrenciye giysi 
desteğinde bulunuldu.
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Sıcak 
yemek 
yardımı

Nilüfer’de yalnızlık yok 
dayanışma var

Kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlı, hasta, engelli, kimsesiz 
ve ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını değerlendiren Nilüfer Belediye-
si, Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu’nda uygun bulunan vatandaşlara 
hergün 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor. Huzurevi mutfağında pişirilen ye-
mekler hergün öğlen ve akşam yemeği olarak tek tek adreslere dağıtılıyor. 
Son 2 yılda bu hizmetten yararlanan 412 vatandaşa 294 bin 22 öğün sıcak 
yemek servisi yapıldı.

Kalabalık evlerin yerini çekirdek aile yapısının aldığı gü-
nümüzde yalnız yaşayan ve yaşlılık nedeniyle kendine 
bakamayacak durumda olan bireylerin sayısı da arttı. 
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen 
Nilüfer Belediyesi, kendine bakamayacak kadar yaşlı ve 
yalnız olan, bakacak kimsesi olmayan yaşlıların her tür 
ihtiyacını karşılıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde Ev ve Kişisel Bakım Ekipleri oluşturarak bu 
durumdaki vatandaşların hem evlerini temizleyen, hem 
de kişisel bakımlarını yaptıran Nilüfer Belediyesi, daya-
nışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Son 2 yılda; 307 
kişiye 1542 kez ev temizliği hizmeti veren ekipler, 272 
kişiye 3881 kez kişisel bakım hizmeti verdi.
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Diğer yardım 
faaliyetleri
Nilüfer’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için 
yapılan hasta bezi, çocuk bezi gibi ayni yardım faaliyet-
lerinden son 2 yılda 75 hane faydalandı. Öğretim yılı açı-
lışında ailelerin maddi yükünü hafifletmek 
için yapılan kırtasiye yardımından son 2 yılda 
841 öğrenci faydalandı. Ekonomik yoksunluk 
içinde olan vatandaşların evlerine gıda yardı-
mı yapmak amacıyla anlaşmalı marketlerde 
geçerli bir kart sistemi olan Halk Kart uygula-
masından ise 1380 hane faydalandı.

Üniversite 
öğrencilerine 
destek

Görükle’de üniversite öğrencilerine sabah akşam çorba 
dağıtımı yapan Nilüfer belediyesi son 2 yılda yaklaşık 119 
bin çorba dağıttı. Üniversite öğrencilerine çamaşırhane 
hizmeti vermek üzere kurulan Nil-pak Çamaşır Evi’nde 
ise 2 yılda 732 öğrenciye, yaklaşık 2 bin 500 kez yıkama 
hizmeti verildi.





Sağlıklı 
kent 

Nilüfer
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Karbon 
salınımı 
azaltılıyor
Nilüfer’de sağlıklı bir kent ortamı yaratmak için hava, 
su, gürültü ve elektromanyetik alan kirliliğini iz-
leyen Nilüfer Belediyesi, karbon ayak izini 
azaltmaya çalışıyor. Çevre sorunlarına 
duyarlılık gösteren bir belediye olarak 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komis-
yonu Merkezi’nde İklim Değişikliğine Uyuma 
Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayarak 
2020 yılına kadar karbon emisyon oranını 
yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt eden Ni-
lüfer Belediyesi, yüzde 16.29 oranında azaltım 
gerçekleştirdi. Ardından çıtayı bir adım daha 
yükselterek 2030 yılına kadar karbondioksit sa-
lımını yüzde 40 azaltmayı taahhüt etti. Bu kapsamda 
projelerini yeniden gözden geçirerek karting pisti gibi 
karbon salınımını artıran projelerden vazgeçerek 
yerine çevreyle barışık projeler koyuyor. Kamu bi-
nalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Beşevler Cimnastik Salo-
nu çatısına kurulan güneş enerjisi santrali ile yıllık 34.70 
kwh, Ürünlü Kent Bostanlarına kurulan santral ile de yıl-
lık 6.284,60 kwh üretim gerçekleştirildi. İbrahim Yazıcı 
Stadyumu ve Halkevi binası gibi belediyeye ait 12 hizmet 
binası ile Güngören Mahallesi’nde de güneş enerjisi sant-
rali kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Su tasarrufu için 
musluk aparatı

Baraj-
lardaki 
su oranının 
düşmesi ve kuraklık 
tehlikesinin gündeme 
gelmesi üzerine su tasar-
rufu sağlamak amacıyla 
harekete geçen Nilüfer 
Belediyesi, vatandaşlara 
yüzde 67'ye varan su 
tasarrufu sağlayan musluk 

aparatları dağıttı. 46 
bin adet aparat 

mahalle muhtar-
lıkları kanalıyla 
vatandaşlara 
dağıtıldı.

ADET DAĞITILDI

SU TASARRUFU
SAĞLAYAN APARATTAN

%67
46.000

Enerji Yönetim Birimi
Nilüfer Belediyesi, yerel yönetimler alanında bir ilke daha 
imza attı. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetimde enerji 
yönetim birimi kuruldu ve birim faaliyetlerini içeren yö-
nerge Bakanlık tarafından onaylandı. Kamu kurumların-
da enerjinin doğru kullanılması amacıyla enerji yönetim 
birimleri kurulmasına ilişkin genelge kapsamında, Bursa 
Valiliği Enerji Yönetim Birimi’nin onayı ile pilot belediye 
seçilen Nilüfer Belediyesi’nin hazır-
ladığı yönerge, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Enerji Verimliliği 
ve Çevre Dairesi 

Başkanlığı’ndan onay aldı ve Nilüfer Belediyesi meclis 
toplantısı kararı ile hayata geçirildi. Böylece Türkiye’de ilk 
defa bir yerel yönetimde uygulanmaya başlanan “Bele-
diye Enerji Yönetim Birimi Yönergesi” Nilüfer Belediye-
si adına hazırlanmış oldu. Yapılan düzenleme ile Nilüfer 

Belediyesi’nde 2014 yılında kurulan mevcut Enerji 
Bürosu, Nilüfer Belediyesi Enerji Yönetim Birimi’ne 

dönüştürülerek Bursa Valiliği 
Enerji Yönetim Birimi ile ko-
ordineli bir şekilde çalışmaya 

başladı.
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Geri kazanım 
faaliyetleri

Geri kazanım faaliyetlerinde Türki-
ye'nin en başarılı belediyeleri ara-
sında yer alan Nilüfer Belediyesi atık 
toplama ve geri dönüşümü mümkün 
olan atıkların çevrenin korunması 
ve ekonomiye tekrar kazandırılma-
sı konusunda çalışmalarına devam 
ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında 
7.500.000 kg ambalaj atığının geri 
kazanımı sağlandı, hane ve işyerleri-
ne 12.500 adet geri kazanım kutusu 
dağıtıldı, yaklaşık 32.000 kişiye eği-
tim ve bilgilendirme faaliyetleri ya-
pıldı. 2020 yılında ise toplanan geri 
kazanım miktarı 11.940.770 kg. oldu.

7.500.000 kg.yılında
2019

11.940.770 kg.yılında
2020

AMBALAJ ATIĞININ GERİ KAZANIMI SAĞLANDI
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Atık Getirme Merkezi 
Atık yönetimi alanındaki başarılı çalışmaları sonucu 
“Sıfır Atık” belgesini alan Nilüfer Belediyesi, kente 
birinci sınıf bir Atık Getirme Merkezi kazandırdı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan 
Bursa’daki ilk Atık Getirme Merkezi’nde 14 ayrı tür-
de atık toplanıyor. Kâğıtlar, plastikler, metaller, cam-
lar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller 
ve akümülatörler, flüoresan lambalar ve diğer cıva 
içeren lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, 
ilaçlar, yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve ev-
lerden kaynaklı tehlikeli atıklar olarak 14 ayrı türün 
kabul edildiği Atık Getirme Merkezi’ne, mutfak atık-
ları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, 
endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoak-
tif atıklar ise kabul edilmiyor. Vatandaşlar, evlerin-
de ayrıştırdığı atıkları, merkeze kendileri getirerek 
teslim ediyor. Böylece Atık Getirme Merkezi’nde 
toplanan geri kazanım atıklarının, lisansı bulunan 
firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanırken, 
diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi 
için ilgili tesislere yönlendiriliyor. Bu proje kapsa-
mında tarihi geçmiş ilaçların toplanabilmesi için 
Bursa Eczacılar Odası işbirliğiyle Nilüfer İlçesi’ndeki 

43 eczane belirlenerek (Fethiye Sağlık Eczanesi, 
Melisin Eczanesi, Hanımeli Eczanesi, Taner Ecza-
nesi, Özlüce Eczanesi ) Atık İlaç Toplama Noktaları 
oluşturuldu.  
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Yeşil kent için
Sağlıklı bir kent ortamı yaratmak için kentteki yeşil alan oranını 
artırmaya çaba gösteren Nilüfer Belediyesi, son 2 yılda 84 bin 
500 metrekare alanda toplam 23 park ve koşu yolunu hizmete 
sunarak park sayısını 310’a çıkardı. Halen 6 adet yeni park pro-
jesinin imalatı devam ederken, mevcut parklarda da revizyon 
çalışmaları yapılıyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 
55 bin fidanın toprakla buluşması sağlandı.
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Süs bitkileri 
üretimi

Budama atıkları 
kompost gübreye 
dönüşüyor

Konaklı’da Ekoçiftlik Projesi alanında 960 metrekarelik 
bir bölümde 6 adet sera kuran Nilüfer Belediyesi, park, 
yeşil alan çalışmalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kul-
lanılan süs bitkilerini burada kendisi yetiştirmeye başladı. 
Bu girişimle peyzaj çalışmalarının maliyeti düşürülürken, 
uzun vadede diğer belediyelere de süs bitkileri satışı ya-
parak ekonomik bir katkı yaratılması hedefleniyor.

Nilüfer’de bir örnek yaratarak kompost uygulamasını 
yaygınlaştırmaya çabalayan Nilüfer Belediyesi, çok sa-
yıda ödül alan Kompost Ünitesi’nin ardından, budama 
atıklarının komposta dönüştürülerek peyzaj çalışmala-
rında kullanılması yönünde de çalışmalar başlattı. Yılda 

yaklaşık 10 bin ton budama atığı toplanarak, 
bu atıklar Alaaddinbey Mahallesi’n-

de oluşturulan atık 

sahasında yonga makinesinden geçirilip, toprağın altına 
gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dö-
nüştürülüyor. Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağla-
yan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler de, 
kent genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılı-
yor. Ekonomik olarak da tasarruf sağlayan bu uygulama 
kapsamında site yöneticilerine de 
budama takvimi konusunda eği-
tim çalışmaları yapılıyor.
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Can dostlar 
güvende 
Sağlıklı bir kent ortamı için sokak hayvanlarının bakımı 
da büyük önem taşıyor. Nilüfer Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, her yıl 
ortalama 5 bin hayvana tıbbi müdahale, bakım ve sahip-
lendirme hizmeti veriyor.  İlçedeki sahipsiz sokak hayvan-
larının yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentteki bes-
lenme ve su odaklarının sayısı artırılarak buralara düzenli 
aralıklarla mama takviyesi yapılıyor. Pandemi sürecinde 
sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, 
hem yerleşim alanlarında, hem de kırsal alanlarda düzenli 
aralıklarla yaklaşık 40 ton mama dağıtıldı. Bu dönem kedi 
evlerinin sayısını artıran Nilüfer Belediyesi, ayrıca sokakta 
yaşayan sahipsiz kedilerin bakım ve beslenmesini gönüllü 
olarak yürüten hayvansever vatandaşlara destek olmak 
için kedi evleri yaparak ihtiyaç duyulan alanlara monte 
etti.
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Çiçek gibi Nilüfer
Çevre sağlığı konusunda farkın-
dalık yaratmak amacıyla “Çiçek 
gibi Nilüfer için kolları sıvıyoruz” 
sloganıyla başlatılan kampanya 
kapsamında Nilüfer’in çeşitli ma-
hallelerinde vatandaşlar temizlik 
çalışması yaptılar. Daha temiz ve 

sağlıklı mahalleler için halkın ka-
tılımıyla devam edecek olan te-
mizlik kampanyası kapsamında, 
mahallelerde çöp toplamanın yanı 
sıra, güzelleştirme çalışmaları da 
yapılacak. 





Diğer kentsel 
düzenlemeler
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Fethiye Sosyal Yaşam Alanı 

Fethiye Sosyal Yaşam Alanı projesi kapsamında bölgeye 
bir kapalı pazaryeri, eğitim-inovasyon atölye salonları, 
ofis, kafeterya, sergi salonu ile Kadın ve Çocuk Akade-
misi olarak kullanılacak mekanlar kazandırıldı. Daha önce 
açık pazar alanı olarak hizmet veren Fethiye’deki pazar-
yerinde toplam 5 bin 500 metrekare alanda yapılan dü-
zenlemeyle; bölgeye 4 bin 823 metrekarelik alanda daha 
modern bir pazar alanı kazandırıldı. Kapalı Pazar alanının 

üstünde ise; eğitim-inovasyon atölye salonları, ofis, kafe-
terya, sergi salonu ile Kadın ve Çocuk Akademisi olarak 
kullanılacak mekanlar oluşturuldu. Pazar alanının bir süre 
önce hizmete girmesiyle birlikte, mahalle sakinleri de 
daha iyi şartlarda pazar alışverişini yapma imkanı buldu. 
Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hizmet 
veren Fethiye Kapalı Pazar Alanı, böylelikle bölgede ya-
şanan otopark sorununa da çözüm oldu. 



66 67

Aile Sağlığı Merkezleri

Nilüfer’de halk sağlığı adına ihtiyaç duyulan mahallelere 
Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak için çalışmalar yapan 
Nilüfer Belediyesi, bu amaçla yer tahsisi yaparak Demir-
ci, Kızılcıklı, Balat ve İhsaniye mahallelerine hayırsever 
desteğiyle Aile Sağlığı Merkezleri kazandırdı. 580 met-
rekarelik alanda kurulan Demirci Aile Sağlığı Merkezi’nde 
sağlık hizmeti verilmeye başlarken, inşaatı tamamlanan 
Balat ve Kızılcıklı Aile Sağlığı Merkezleri’nde henüz sağlık 

hizmeti başlatılmadı. Balat Mahalle-
si’nde 580 metre-
kare alanda yapılan 
Aile Sağlığı Merkezi 
projesi kapsamında 
112 acil servis mer-
kezi, muhtarlık ve 
zabıta birimleri de 
yeralıyor. İhsaniye’de 
ise inşaat çalışmaları 
henüz tamamlanmadı. 
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Gökçe’ye meydan ve 
hizmet binası
Gökçe Mahallesi’nde vatandaşların isteği üzerine eski köy 
kahvesi yıkılarak yerine meydan düzenlemesi ve hizmet 
binası yapıldı. Bu çalışma kapsamında 495 metrekarelik 
alanda bir meydan düzenlemesi yapılarak oturma gurup-
ları ve çevre düzenlemesi ile mahalle halkına yeşillikler 
içinde son derece keyifli bir buluşma ortamı kazandırıldı. 
Meydanın bir köşesine de 115 metrekarelik alana sahip bir 
hizmet binası yapılarak hem mahalle halkının kahvehane 
isteği yerine getirildi, hem de mahalleye yeni muhtarlık 
mekanı ile Mahalle İletişim Merkezi kazandırıldı. Binanın 
alt katı da kadın derneğinin çalışmaları için tahsis edildi. 
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2016 yılında Gölyazı’da, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü iş birliğiyle yapılan Nekropol alanı kurtarma kazı-
larında ortaya çıkan tarihi mezarların dış etkenlerden ko-
runması ve alanın açık hava müzesi olarak düzenlenmesi 
amacıyla “Apollonia Nekropol Arkeoparkı” projesi hayata 
geçirildi. Nekropol alanında yapılan kurtarma kazılarında 
ortaya çıkan 6 farklı tipte 27 mezar ve çok sayıda mezar 
hediyesini kent kültürüne kazandıracak olan projenin ilk 
etabı tamamlandı. Nekropol sahasında yapılan çalışma 
ile bir yandan defineciler tarafından daha önce açılarak 

dağıtılan mezarları toparlayarak alanı koruma altına alan 
Nilüfer Belediyesi, diğer yandan nekropol sahasının bir 
bölümünü düzenleyerek kente başlangıçtan günümüze 
kadar defin ve ölü kültünü anlatan bir arkeopark kazan-
dırdı. Bölgenin doğal dokusuna zarar vermeden bir pey-
zaj düzenlemesi yaparak, Apollonia Nekropol Arkeopar-
kı’nı ziyarete açacak olan Nilüfer Belediyesi, teknolojiden 
de faydalanarak simülasyon yöntemiyle buradaki ölüm 
ve gömü ritüelini ziyaretçilere sergileyecek.

Apollonia Nekropol 
Arkeoparkı
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Gölyazı Kültürevi 
yenilendi
Nilüfer Belediyesi tarafından restore edi-
lerek 2014 yılında kültürevi olarak hizmete 
açılan ve o günden beri de çeşitli etkinliklere 
ev sahipliği yapan Gölyazı Aziz Panteleimon 
Kilisesi, tadilattan geçirildi. 5 yıl boyunca öz-
gün atmosferinde konuklarını ağırlayan Kül-
türevi’nde fiziksel bozulmalar oluşunca, yeni-
den bakım onarım çalışması yapılarak tarihi 
yapıdaki aşınmış ve zarar görmüş bölümler 
onarıldı. Kısa sürede tamamlanan çalışmanın 
ardından Gölyazı Kültürevi yeniden ziyaretle-
re açıldı ve etkinliklere de ev sahipliği yapma-
ya başladı. Restorasyonun ardından Gölyazı 
Kültürevi’nde düzenlenen ilk etkinlik mozaik 
sergisi oldu. 
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Yol-asfalt 
çalışmaları

Nilüfer’in yol-asfalt ihtiyaçlarını karşılamak için pandemi 
sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından da faydala-
narak yol-asfalt çalışmalarına ağırlık veren Nilüfer Bele-
diyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 2 yılda yak-
laşık 55 km. yeni yol açtı, 120 bin ton asfalt kullanılarak 
yaklaşık 71 km asfalt kaplama çalışması yaptı. 8 kilomet-
re bisiklet yolu ile altyapısı tamamlanmamış bölgelerde 
29 km sathi kaplama çalışması yapan ekipler, yaklaşık 
41 bin ton asfalt kullanarak, ihtiyaç duyulan bölgelerde 
asfalt yama çalışması yaptılar. Ayrıca Nilüfer’de yıllardır 
büyük ihtiyaç duyulan ve özellikle kış aylarında ulaşım-
da büyük engel oluşturan kırsal mahalleler arasındaki 
bağlantı yolları da yapıldı. Çevredeki birçok bölgeye 
bağlantı sağlayan ve Mysia Yolları projesinin içerisinde-
ki Trans Mysia parkurunun da bir bölümünü oluşturan; 
Üçpınar-Güngören mahalleleri arasındaki 8 kilomet-
relik bağlantı yolu ile Güngören-Korubaşı arasındaki 
bağlantıyı sağlayan 1,5 kilometrelik yol düzenlenerek 
sathi kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca Konaklı-Çatalağıl 
arasındaki bağlantıyı sağlayan 4 kilometrelik yolda sathi 
kaplama çalışması yapan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri, Unçukuru-Ayva arasında ise 2,5 kilometrelik 
yol açma ve malzeme serme çalışması gerçekleştirdi. 

2 yılda 55 km
yeni yol açıldı

asfalt kullanılarAk

kaplama çalışması yapıldı
71 km asfalt

120.000 ton
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Nikah Evi ve otopark 
kamulaştırıldı
Yap-işlet-devret modeliyle kente ka-
zandırılan ancak özel sektörün uygu-
ladığı fiyatların yüksekliği nedeniyle 
zaman zaman vatandaşların eleştiri-
lerine konu olan Nilüfer Nikah Evi ve 
Nilüfer Belediyesi Kapalı Otoparkı ka-
mulaştırıldı. Sosyal demokrat beledi-
yecilik anlayışı gereği kentlinin çıkarları 
gözetilerek işletmeciden devralınan 
Nilüfer Nikah Evi’nde fiyatlar ortalama 
yüzde 80 oranında geriye çekilirken, 
Nilbel AŞ tarafından işletilen 460 araç 
kapasiteli otoparkın ücret tarifesi ise, 
30 dakikaya kadar ücretsiz, gün boyu 
5 TL ve Cumartesi günleri de ücretsiz 
olarak belirlendi. 
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Nilüfer’in araç parkı büyüdü

Daha önce taşeron firmalara yaptırılan bazı hizmetlerde 
değişikliğe giden Nilüfer Belediyesi, kamu kaynaklarının 
daha verimli kullanılması adına araç parkını genişleterek, 
bu hizmetleri kendi bünyesinde vermeye başladı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 

kamyonet, iş makinası, damperli çift kabin kamyon, yana 
devirmeli damperli kamyon, cenaze nakil aracı, otobüs, 
motosiklet ve hasta nakil ambulansı olmak üzere toplam 
98 adet araç alımı yapıldı. Böylelikle daha önce araç kira-
lama yoluyla yapılan çalışmalardan büyük ölçüde tasarruf 
sağlandı. 

Kayapa’ya 
düğün salonu 
ve hamam
Kayapa’da vatandaşların düğün salonu talebi üzerine 
bölgeye çok amaçlı bir salon inşa edildi. Yine mahal-
le sakinlerinin, o bölgede hamam kültürünü yaşatma 
isteği üzerine, yıllardır ilgisizlik nedeniyle atıl durumda 
kalan Kayapa Hamamı da onarıldı.
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Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis

Kent nüfusunun hızla artması nedeniyle Nilüfer Nüfus 
Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ama-
cıyla harekete geçen Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kayma-
kamlığı’nın talebi üzerine mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne 
ait Görükle Mahallesi’ndeki yapıyı Nilüfer Nüfus Müdürlü-
ğü’ne tahsis etti. Görükle Çeşme Caddesi üzerindeki yak-

laşık 130 metrekarelik yapıyı 25 yıllığına Nilüfer Nüfus Mü-
dürlüğü’ne tahsis eden Nilüfer Belediyesi, ayrıca yapının iç 
tefrişatına da destek oldu. Nilüfer Nüfus Müdürlüğü’nün 
bu mekanda kurduğu şeflikle merkezdeki yoğunluk azal-
tılmış oldu.

Hasanağa bölgesinde emekliler için 
yapılan toplu konutlarda yaşayan 
vatandaşların, sosyal tesis talebine 
duyarsız kalmayan Nilüfer Belediye-
si, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı 
bölgeye bir sosyal tesis inşa etti. Baş-
bakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında ya-
pılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, 
1200 konutun yapıldığı bölgede bu 

nüfusun ihtiyacını karşılayacak ticari 
alan ve sosyal donatı alanı ihtiyacını 
pek çok kez dile getirmişti. Bu ihtiya-
cı karşılamak üzere harekete geçen 
Nilüfer Belediyesi, bölgeye 170 met-
rekare taban alanına sahip bir sosyal 
tesis inşa etti. İçinde berber, terzi, 
büfe ve çok amaçlı bir salon bulunan 
tesis, bölgenin pek çok ihtiyacına ce-
vap verecek. 

Nüfus Müdürlüğü’ne
bina tahsisi

Yolçatı ve 
Gökçe’de
tapu sevinci

Nilüfer Belediyesi 1/1000 ölçekli Yolçatı ve Gökçe Uygu-
lama İmar Planı’ndaki şuyulandırma çalışmalarını tamam-
layarak hak sahiplerine tapularını dağıttı. Yolçatı’da 800 
parselde, Gökçe Mahallesi’nde ise 244 parselde işlem ya-
pıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kadastro Mü-
dürlüğü tarafından da onaylandıktan sonra Nilüfer Tapu 
Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapular çıka-

rıldı. Yolçatı’da 2 bin 400, Gökçe’de ise 232 hak sahibi-
nin tapuları düzenlenen törenle dağıtıldı. Bu uygulama ile 
imar planı dahilindeki bütün parseller, imar parseli haline 
getirerek ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma geti-
rildi. Ayrıca imar planı içerisinde bulunan yollar ve kamusal 
alanlar resmiyet kazanmış oldu. 
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Kapanan köy okulları 
kırsal kalkınma 
durakları olacak

Nilüfer ilçesinin kırsal mahallelerinde kalan ve taşımalı sis-
tem nedeniyle yıllardır kullanılmayan köy okulları Nilüfer 
Belediyesi tarafından onarılarak değerlendirilecek. Özel-
likle Mysia Yolları güzergahında bulunan köylerdeki bu 
okul binalarının, köy kadınları tarafından yerel lezzetlerin 
satılacağı mekanlar haline getirilmesi ve bu mekanların 
Mysia yollarını kullanan misafirler için de yiyecek-içecek 
ihtiyacını karşılayan güzel bir mola yeri olması hedefleni-
yor. Bu amaçla ilçenin kırsal mahallelerindeki 16 eski köy 
okulunun belediyeye tahsisi talebiyle Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuru 
sonuçlandı. 16 köy okulu içinde; İnegazi, Kadriye, Üçpınar 
ve Başköy’deki eski köy okulları Nilüfer Belediyesi’ne tah-

sis edildi. Bunun üzerine harekete geçen Nilüfer Beledi-
yesi, tahsisi onaylanan 4 eski köy okulunu tadilattan ge-
çirip yeniden işlevlendirme çalışmalarını başlattı. Bu okul 
binaları, kadın dernekleri ve muhtarlıklar ile birlikte ko-
nukların ağırlanacağı, bilgilendirmelerin yapılacağı turizm 
ve kırsal kalkınma durakları olarak kullanılacak. Ayrıca bu 
mahallelerde yaşayan kadınlar ve çocuklar için sosyal, 
kültürel hizmetlerin sunulacağı sosyal tesis ve atölyelerle 
bu mekanlar aktif merkezler olarak işlevlendirilecek. 





Kültür-sanatın 
kenti Nilüfer

Kültür-sanat kenti Nilüfer’de bu dönem koronavirüs pandemisi 
nedeniyle etkinlikler özel önlemler altında yapıldı. Dünyayı saran 
salgının ülkemizde görülmesiyle beraber Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü bünyesinde yapılan sanat eğitimleri, atölyeler, konserler, 
festivaller, sahne gösterileri vb. etkinliklere ara verilerek müze, 
gençlik merkezi ve kültür evlerinin kapıları kapatıldı. Kademeli 
normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Haziran ayından itibaren 
gerekli tedbirler alınarak, katılımcılar açısından risk oluşturmayacak 
şekilde açık havada etkinlikler planlandı. Müze, sanat galerisi gibi 
mekanlarda bulunması gereken kişi sayısının 4 metrekare başına 
bir kişi olarak belirlenmesinin ardından ziyaretler buna göre kabul 
edilmeye başlandı ve ziyaretçiler için de ateş ölçümü, sterilizasyon 
paspası, maske kontrolü gibi önlemler alındı. Kış döneminde ise 
etkinlikler dijital platformlara taşındı…
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Balkonlarda
bayram

kutlaması
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl ilk kez 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı meydanlarda ge-
niş katılımla kutlanamadı. Vatandaşların evlerinin balkon-
larına bayrak asarak ve belirlenen saatlerde İstiklal Marşı 
söyleyerek kutladığı milli bayramlar için, Nilüfer Belediye-
si de vatandaşların balkonlarından katılabilecekleri etkin-
likler organize etti. Nilüfer Bando’nun sokaklarda marşlar 
çaldığı ve gezici araçların çocuk şarkıları çaldığı 23 Ni-
san’da Nilüfer’in her köşesinden sosyal medyadan yapı-
lan canlı yayınlar ile bayram coşkusu evlere taşındı. Öte 
yandan Nilüferli çocuklar evlerinde çekilen fotoğraflarını 
“Nilüfer 23 Nisan” etiketi ile sosyal medyada paylaşarak, 
Nilüfer Belediyesi’nin oluşturduğu dijital Atatürk port-
resindeki yerlerini de aldılar. İlçenin farklı bölgelerinden 
çekilen dron görüntüleri ile balkonlarında kutlama yapan 
Nilüferlileri dijital ortamda buluşturan Nilüfer Belediye-
si’nin bu etkinliğine, Grup Manga’nın solisti Ferman Akgül 
de İstanbul’dan konuk olarak canlı yayında Nilüferliler’e 
özel kısa bir konser verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’n-
da ise Nilüfer Belediyesi’nin özel olarak giydirilmiş iki 
otobüsünden yapılan canlı müziklerle Nilüfer’in dörtbir 
köşesinde bayram coşkusu yaşandı. Bir yandan Nilüfer 
Bando çaldığı marş ve şarkılarla Nilüfer sokaklarında tur 
atarken, diğer otobüste ise “O Ses Türkiye Yarışması”nın 
birincisi Alkan Dalgakıran ve orkestrası yer aldı. Nilüfer’i 
sokak sokak dolaşarak mini konserler veren Dalgakıran 
ve ekibi, müzikleriyle coşkuyu zirveye taşıdı.  Bu arada 
her iki bayramda da Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle çocuk 
ve gençlere özel şarkı ve marş düzenlemesi yapan sa-
natçı İskender Paydaş’ın bu çalışmaları da büyük beğe-
ni topladı. 23 Nisan’da “100 Kere 23 Nisan” isimli şarkıyı 
düzenleyerek çocuklara armağan eden İskender Paydaş, 
19 Mayıs’ta ise, “Adımız 19 Mayıs” marşını sosyal medya 
üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Nilüfer Gençlik Korosu 
ve Nilüfer Oda Orkestrası’nın 
yanı sıra Ferman Akgül, Harun 
Tekin, Kamufle, DJ Funky C gibi 
değerli isimlerin de katkısıy-
la yapılan marş büyük beğeni 
topladı. 
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Karantina günlerinde 
moral destek
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa 
çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 
yaş altı çocuk ve gençler için, sokağa çıkma izni verilen 
günlerde park ve meydanlarda mini konserler ve animas-
yonlar organize ederek vatandaşlara sürpriz yaptı. Ser-
best oldukları saatlerde temiz hava almak için parklara 
koşan yaşlılar, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın 
konser sürprizi ile keyiflendi. Çocuklar ise bando ve ani-
masyon gösterileriyle moral buldu. Sosyal mesafe ku-
rallarına uyularak yapılan etkinliklerde renkli görüntüler 
oluştu. Öte yandan karantina günlerinde vatandaşların 
evde kaliteli, eğlenceli ve zinde bir şekilde zaman geçir-
melerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal medya üze-
rinden masal dinletisi, egzersiz ve nefes egzersizleri gibi 
video paylaşımları da yapıldı.
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Çalı Köy 
Filmleri 
Festivali
Nilüfer Belediyesi’nin, ÇEKÜDER ile birlikte bu yıl 5. kez 
düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali, sinema tutkun-
larına 3 gün boyunca şölen yaşattı. Pandemi nedeniyle 
katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu festivalde, katılımcı-
ların sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları için 
büyük hassasiyet gösterildi. Nilüfer Oda Orkestrası’nın 

“Film Müzikleri” konseriyle başlayan Festival’de; “Bal Ül-
kesi”, “Kız Kardeşler”, “Nuh Tepesi”, “Kaptan Fantastik” 
ve “Ahlat Ağacı” filmleri gösterime sunuldu. Festivalde 
sinema gösteriminin dışında söyleşi ve atölyeler de dü-
zenlendi.  Festivale yaklaşık 1500 kişi katıldı.
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Kadınlara özel
film gösterimleri

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahalellerdeki kadınlar için 
açık havada film gösterimleri düzenledi. Köylü kadınla-
rın tiyatro kurma hikayelerini belgesel tadında anlatan  
“Kraliçe Lear” ve “Oyun”  isimli filmler, kırsal mahalleler-
de kadınlar için gösterime sunuldu. Ürünlü, Fadıllı, Atlas, 
Gümüştepe,  Konaklı ve Görükle Mahallesi’nde akşam 
saatlerinde izlenime sunulan filmlerin ardından da psiko-
log Gönül Ekren Hazneci moderatörlüğünde filmle ilgili 
söyleşiler düzenlendi. 
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Nilüfer’in 
çocukları 
sanatla 
büyüyor
Nilüfer Belediyesi’nin kırsal ve merkeze uzak olan ma-
hallelerdeki çocukları sanatla buluşturmak amacıyla dü-
zenlediği “Nilüfer’in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesi 
kapsamında çok sayıda eğitim çalışması yapıldı. Hasana-
ğa, Üçevler, Çalı, Misi, Fadıllı, Konaklı, Odunluk, Badırga, 
İrfaniye, Doğanköy, Kayapa TOKİ, Altınşehir, Minareliça-
vuş ve Olgun Gençlik Merkezi, Burak Berk Kreşi, Bursa 
Anadolu Lisesi, Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi, Alara 
İlkokulu-Ortaokulu ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde top-
lam 1542 kişiye ritim, bağlama, gitar, resim ve halk dans-
ları branşlarında ücretsiz eğitim verildi.

Karikatür Atölyesine 
ödül yağdı
Nilüfer Belediyesinin başarılarıyla adından sıkça sözetti-
ren Karikatür Atölyesi öğrencileri, 2020 yılında ulusal ve 
uluslar arası karikatür yarışmalarında toplam 34 ödül aldı. 
13. Ulusal Karikatür Yarışması’nda “Doğa ve İnsan” konu-
lu karikatürleriyle 23 öğrenci, birincilik, ikincilik, üçüncü-
lük, mansiyon ödülleri, 11. Uluslar arası Turizm Karikatür 
Yarışması’nda “Hava alanları” konulu karikatürüyle bir 
öğrenci birincilik ödülü, Muğla Belediyesi “Göç” konu-
lu karikatür Yarışması’nda bir öğrenci başarı ödülü, 25. 
Nehar Tüblek Karikatür Yarışması’nda 9 öğrenci başarı 
ödülü aldılar.
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Nilüfer Belediyesi, bu dönem sinema alanında nostaljik 
bir uygulamayı da hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle 
kitleleri yoğun biçimde biraraya getirecek etkinlikler or-
ganize etmeyen Nilüfer Belediyesi, bunun yerine açık ha-
vada arabalı sinema etkinliği başlattı. Balat Atatürk Or-
manı’nda yapılan ücretsiz etkinlik büyük ilgi gördü. Sosyal 
mesafe kuralları gözetilerek organize edilen etkinlikte; 
“Yılanların Öcü”, “İtirazım Var”, “Her Şey Çok Güzel Ola-
cak” , “Ölümlü Dünya”,  “Ah Güzel İstanbul”, “Dar Alanda 
Kısa Paslaşmalar”, “Vesikalı Yarim” ve “Unutursam Fısıl-
da” gibi birbirinden güzel yerli filmler gösterime sunuldu. 
Etkinliğin büyük ilgi görmesi üzerine Arabalı Sinema te-
matik filmler serisi ile devam etti. “Romantik Pazartesi” 
teması altında “Karışık Kaset”, “Gönül Yarası”, “İkimizin 
Yerine” filmleri, “Korkunç Çarşamba” temasında “Dra-
cula”, “Korku Seansı” filmleri ve “Neşeli Cuma” teması 
altında ise “Sevimli Canarvarlar”, “Komşum Totoro” isimli 
filmler gösterime sunuldu. Etkinlik; “Kırmızı Kaplumba-
ğa”, “Yukarı Bak”, “Yerdeniz Öyküleri”, “Coco”, “Ruhların 
Kaçışı” ve “Nasipse Adayız” filminin gösterimiyle sona 
erdi. Film tutkunlarının güvenli bir ortamda keyifli vakit 
geçirdiği toplam 21 film gösteriminin yapıldığı arabalı si-
nema etkinliğine, toplam 3 bin 500 izleyici katıldı. 

Arabalı sinema 
nostaljisi
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“Köyünün geleceği ‘Misi’n?”
Köyde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üre-
terek, hem kendilerine hem de köylerine gelecek oluş-
turmaları amacıyla bir gelişim projesi hazırlayan Nilüfer 
Belediyesi, projenin ilk uygulamasını Misi’de yaptı. Misi’de 
yaşayan çocuklar için Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından  “Köyünün geleceği ‘Misi’n?” 
adıyla yaz aylarında hayata geçirilen eğitim projesi kap-
samında, çeşitli atölyeler düzenlendi. Proje kapsamında 
çocukların,  sürdürülebilir turizm ile yerel tarih bilinci ka-
zanması; yaşadıkları çevrenin somut ve somut olmayan 
kültürel değerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları 
hedefiyle eğitimler düzenlendi. Böylece çocuklar hem 
yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel varlıklarının farkına var-
dı, hem de etkili iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve 
proje yazmayı öğrendi. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca, 
yerel tarih, arkeoloji, sivil mimari, kişisel gelişim, etkili ile-
tişim yöntemleri, sosyal medya ve proje yazma eğitimleri 
alan çocuklar, sürecin sonunda öneriler oluşturdular. 
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Nilüfer’in parklarında 
müzik dinletisi

Pandemi sürecinde kültür sanat etkinliklerini açık alana 
taşıyan Nilüfer Belediyesi, kentin çeşitli mahallelerindeki 
parklarda sürpriz müzik dinletileri organize etti. Kalaba-
lıkların toplanmasına neden olmamak için bu organi-
zasyonları önceden duyurmayan Nilüfer Belediyesi, yaz 
akşamları hava almak için parklara çıkan vatandaşlara 
sürpriz yaparak, haftada 2 gün parklarda vatandaşlara 
müzik dinletileri sundu. Etkinlikte Bursalı sanatçılar park-
ta oturan vatandaşlara çok keyifli bir müzik ziyafeti sun-
du. 
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5. Nilüfer
Müzik Festivali
Türkiye’de ve yurt dışında ödüllere değer görülen, 
müzik camiasında artık önemli bir yer edinen Nilüfer 
Müzik Festivali,  2019 yılında beşinci kez geniş katı-
lımla gerçekleşti. 6-8 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk 
Ormanı’nda gerçekleşen festivale, Bursa’dan olduğu 
kadar Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda müzik 
tutkunu katıldı. 29 sanatçı ve grubun iki ayrı sahnede 
konser verdiği festivaldeki konserler dizisi; Akın Sevgör 
ile başladı, Hedonutopia,  Eda Baba, Eskiz, Rashıt, Dolu 
Kadehi Ters Tut, Muyayo Rif, İslandman, Ben Fero, Gaye 
Su Akyol, Roosevelt ve Cem Adrian ile devam etti. Fes-
tivali’nin kapanış konserini Athena verdi. 2020 yılında 
ise pandemi nedeniyle Festival yapılamadı.
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Nilüfer
Caz Tatili
Avrupa Caz 
Ağı'na katıldı

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana “İyi bir şey” 
sloganıyla düzenlediği Nilüfer Uluslararası Caz Tatili’nin 
beşincisi 16-29 Şubat 2020 tarihlerinde yapıldı. Biri ya-
bancı grup olmak üzere toplam 6 konser, 2 film göste-
rimi, 2 söyleşi ve 1 atölye çalışmasının yapıldığı festiva-
le, 2980 sanatsever katıldı. 5 yıl içinde kentteki kültür 
hayatına yeni bir soluk getiren Uluslararası Nilüfer Caz 

Tatili Festivali, 2020 yılında Avrupa Caz Ağı'na katıldı. 
Konserlerin yanı sıra panel ve atölyelerle cazın ustala-
rının müzikseverlere farklı deneyimler de yaşattığı Ni-
lüfer Uluslararası Caz Tatili, Avrupa'nın uluslararası caz 
festivalleri takvimine girerek, kültürlerarası paylaşıma 
katkıda bulunma imkânına sahip oldu.
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 “Müzik Yaşasın” diye

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen birçok 
sektöre destek veren Nilüfer Belediyesi, bu süreçten en 
fazla etkilenen kesim olan müzisyenleri desteklemek için 
“Müzik Yaşasın” etkinliğini hayata geçirdi. Etkinlik kapsa-
mında belediyenin sosyal medya hesapları sahneye çev-
rilerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda 
buluşturuldu. Müzik İnsanları Derneği işbirliğiyle yapılan 
etkinliğe 200’ü aşkın müzisyen başvurdu. Başvurular 
arasından hiçbir geliri olmayan müzisyenler seçilerek 
115 müzisyenle çalışma kararı alındı. Müzisyenlere hem 
maddi, hem de moral destek sağlayan etkinlik kapsamın-
da konser kayıtları yapılarak, Nilüfer Sanat’ın youtube ve 
facebook hesaplarından yayınlandı.
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Müzik Enstrümanları 
Müzesi 
Kültür-sanat alanında Bursa’ya 
Şiir Kütüphanesi, Edebiyat Mü-
zesi, Fotoğraf Müzesi gibi “ilk”le-
ri kazandıran Nilüfer Belediyesi, 
şimdi de Bursa’nın ilk Müzik Ens-
trümanları Müzesi’ni kente ka-
zandırıyor. Odunluk Mahallesi’n-
de bulunan Müze’de, Türkiye’den 
ve dünyanın pek çok ülkesinden 
256 adet enstrüman yer alıyor. 
2015 yılında aramızdan ayrılan tıp 
doktoru ve sanat gönüllüsü Hüseyin Parkan Sanlıkol’un 
adını yaşatacak olan ve Sanlıkol ailesinin bağışladığı ens-
trümanların sergileneceği müzenin öyküsünü ise, New 
England Konservatuvarı Müzik Tarihi ve Müzikolojisi Bö-
lümü öğretim üyesi ve New England Konservatuvarı Kül-
türlerarası Enstitüsü'nün yöneticisi Mehmet Ali Sanlıkol 
oluşturdu. İçeriği Sanlıkol Ailesi ve Etnomüzikoloji Der-
neği ile birlikte belirlenen müze; dünyanın farklı nokta-
larından, birbirinden farklı müzik kültürlerini, enstrüman-
ların nitelikleri ve tarihi özellikleri ile birlikte ziyaretçilere 
sunacak. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak 
oluşturulan sergileme teknikleri sayesinde ziyaretçiler, 
cep telefonlarından okuttukları kare kod ile önünde dur-
dukları enstrümanın icra edildiği tınıları dinlerken, o çalgı 
aletinin özellikleri, ortaya çıktığı coğrafya ve tarihi hakkın-
da da bilgi sahibi olabilecekler. Genç kuşakların hiç tanı-
madığı tarihi enstrümanların yeraldığı Müze, Türkiye’nin 
alanındaki en özel ve en etkileyici müzesi niteliğinde.
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Mysia Fotoğraf 
Müzesi’ne ödül
İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) 
2020 Yılın Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü’nü, Ni-
lüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’ne verdi. Türkiye’de fo-
toğraf konusunda çok ihmal edilen bir alan olan fotoğraf 
müzeciliği konusunda bir adım atarak Bursa’nın ilk fotoğ-
raf müzesini açan Nilüfer Belediyesi, bu mekanda yapı-
lan sergi ve diğer etkinliklerle tüm Türkiye’deki fotoğraf 
meraklıları için bir ilgi merkezi yarattığı için ödüle değer 
bulundu. Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesi olan Mysia 
Fotoğraf Müzesi, açıldığı günden beri çok sayıda sergi ve 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin kullanımına açık 
interaktif görsel arşiv ile “Fotoğrafın Öyküsü” ve “Türk 
Fotoğrafı” bölümlerinin de yer aldığı Mysia Fotoğraf Mü-
zesi’nde, çeşitli atölye ve fotoğrafçılığa ilişkin eğitimler de 
düzenleniyor. 
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İpekevi 
YENİDEN 
DÜZENLENDİ

Dijital çalışmalar

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, NİL-
SEM ve Misi Kadınlar Derneği işbirliğiyle, Misi’de restore 
edilmiş tarihi bir binada planlanan İpekevi projesini yeni-
den düzenleyerek faaliyete geçiriyor. Bursa’nın gelenek-
sel ipek böcekçiliği zanaatinin turizme kazandırılması ve 
yeniden canlandırılması amacıyla restore edilen İpekevi, 
yeniden düzenlenerek, ipeğin dünyada ve ülkemizdeki 
tarihçesini görseller ve objelerle anlatan kalıcı sergi, do-
kuma odası ve kadınların yaptığı el emeği eserlerin satışı-
nın da yapılacağı cafe bölümleriyle önümüzdeki günlerde 
ziyarete açılacak.

Nilüfer Belediyesi, pandemi kısıt-
lamaları nedeniyle fiziksel olarak 
biraraya gelemeyen sanatseverle-
ri dijital platformlarda buluşmaya 
devam etti. Bu kapsamda sanat 

üretimlerinin bir kısmını dijital mecraya ta-
şınırken, geçmiş sanat üretimleri de dijitale 
aktarıldı. Güncel sanat alanında işler yürüten 
sanatçı, küratör ve eleştirmenlerle haliha-
zırda gerçekleştirilen “Etüt: Güncel Sanata 
Doğru İlk Adımlar” online programı, ciddi bir 
kısıtlamaya maruz kalan güncel sanat çalış-
malarına bir soluk getirdi. Pandemi sürecin-
de pek çok etkinliği dijital platformlara ta-
şıyan Nilüfer Belediyesi’nin bu dönem Pera 
Müzesi işbirliğiyle organize ettiği çevrimiçi 
müze turları ise büyük ilgi gördü.
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Fark
yaratan sergiler

Hem sanatsal, hem de farkındalık 
yaratan sergilere ev sahipliği ya-
pan Nilüfer Belediyesi, 2019 yılın-
da, “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan 
Renkler Sergisi” gibi birbirinden de-
ğerli 41 sergiyi Bursalılarla buluştur-
du. 2020 yılında ise; Ersin Alok’un 
“Benim meskenim dağlardır” ser-
gisi, Neon ve ışığın çağdaş sanata 
yansıması “Parla” sergisi, ‘Zarf Üs-
tünde Sanat: Posta Pulları’ sergisi, 
Mor Tarih Kadın Eşitlik Mücadelesi 
Sergisi, Yılın Yazarı Fakir Baykurt 
sergisi gibi 19 sergi organizasyonu 
gerçekleştirildi. 





Nilüfer 
Belediyesi 

Kent Tiyatrosu
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artı Festival
Bu dönem Tiyatro Festivali’ni bütün bir yıla yayarak 
“artı Festival” adıyla bir etkinlik serisi organize eden 
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2019 Kasım ayında 
başlayan 2020 Nisan ayına kadar 17 konuk ekibin yer 
alması planlanan programı,  Covid -19 salgını nedeniy-
le mart ayında sonlandırdı. Bu süre içinde sahnelenen; 
“Faust”, “Taranta Babu”, 
“Bir Delinin Hatıra Def-
teri”, “Güneyli Bayan”, 
“Vicdani'nin İçinde Bir 
Hissikablelvuku”, “Raif 
ile Letafet” ve “Salto” 
isimli oyunları toplam 
1797 kişi izledi.
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi döneminde 
alınan önlemler kapsamında planlanmış bütün gösterim-
leri iptal etti. Ancak sanatseverleri tiyatrodan mahrum bı-
rakmadı. “Evde Kal! Tiyatrosuz Kalma!” sloganı ile oyunla-
rını dijital ortamda evlere taşıyan Nilüfer Belediyesi Kent 
Tiyatrosu, evlerinden çıkamayanlara tiyatro izleme imkâ-
nı sundu. “Kanlı Düğün”, “Romeo&Juliet”, “İki Efendinin 
Uşağı”, “İİİ.Reich’in Korku ve Sefaleti”, “Cambazın Cena-
zesi”, “Titanik Orkestrası” ve “Şark Dişçisi” adlı oyunlar 
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesi ve youtube 
hesabından yayınlandı. Ayrıca çocuk oyunlarından; “Bah-
çe”, “Grimm Kardeşler”, “Yeni Dünya Bir Uzay Macerası” 

ve “Nota Çalan Rüzgar” isimli oyunlar da yayınlandı ve 
Türkiye’nin dörtbir köşesinden seyircilerle buluştu.

Pandemi sürecinin etkilerini hafifletmek için ayrıca; ço-
cukların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmeleri ve ya-
ratıcılıklarını arttırmaları amacıyla; kukla, maske ve gölge 
oyunu yapımı videoları hazırlanarak dijital platformlarda 
paylaşıldı. Aynı amaçla “Küçüklere Masal, Büyüklere An-
latı” başlığı altında “Küçük Prens” hikayesi Nilüfer Beledi-
yesi Kent Tiyatrosu oyuncuları tarafından seslendirildi ve 
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesi ile youtube 
hesabından yayınlanarak çocuklar ve masal sevenler ile 
buluştu.

Dijital ortamda 
tiyatro
izleme
imkanı 
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Tiyatro 
açık alana 
taşındı

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi döneminde 
çalışmalarını açık alana taşıdı. 

Kent Tiyatrosu Açıkhava'da etkinlikleri kapsamında;“-
Yaşlı Kadın ve Papağan” oyunuyla çocuk izleyicilerini se-
lamlayan Kent Tiyatrosu, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
Balat Atatürk Ormanı'nda 6 temsil ve Konaklı, Tahtalı, 
Büyük Balıklı, Ürünlü, Badırga mahallerinde 1’er temsil 
olmak üzere toplam 11 temsil ile 1100 çocukla buluştu.  

Bu dönemdeki yetişkin oyunları ise Balat Atatürk Or-
manı ana sahne alanı ve Gezici Tiyatro olmak üzere iki 
grup halinde gerçekleşti. “Übü Hep Übü”, “Bir Garip 
Orhan Veli”, “Shirle” ve “Aziz Nesin Kabere” oyunlarına 
sahne açan Kent Tiyatrosu, bu dört gösterimde toplam 
2400 seyirci sayısına ulaştı. 

Kent Tiyatrosu‘nun sahnelediği “Şimdi Soruyorlar Bana 
Aziz Bu Hikayeler Nerden” oyunu ise mobil tır sahne ile 
çeşitli mahallelerde toplam 6 temsil yaparak 2000 se-
yirciyi selamladı. Ayrıca “Kuş Öpücüğü” oyunu da 100 
kişilik oturma düzeni olan Ayşe Selen Deneme Sahne-
si'nde 30 kişiyle sınırlı olarak prömiyerini gerçekleştirdi.
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Radyo tiyatrosu 
tadında buluşmalar

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi döneminde 
“Tiyatro’dan” projesini hayata geçirerek sanatseverlere 
radyo tiyatrosu nostaljisi yaşattı. Proje kapsamında Nilü-
fer Belediyesi ve Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle düzen-
lenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren 
eserler, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat 
Yönetmeni Ali Düşenkalkar süpervizörlüğünde seslen-
dirmesi yapılarak NiluferTiyatro Youtube ve Spotify he-
saplarından paylaşıldı. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 
oyuncuları tarafından seslendirilen; “Kraliçe Gece”, “Sa-
vaşın Son Günü”, “Delik”, “Rüya Zaman”, “Toz Duman” , 
“Misafir”, “Derin Mutsuzluklar Anatomisi”, “Aynalı Kam-
bur”, “Kutu Kutu Pense”, “Taş”, ” Geç Kalan Akşam Yeme-
ğinin Hezimeti”, “Yansıma”,  “M. Ali (Bir Varoş Hikayesi)”, 
“Dil Ağacı” ve “Ses” isimli eserlerin yanı sıra, 2020 yılının 
yazarı Fakir Baykurt’un eserlerinden derlenen tiyatro 
oyunu “Orda Bir Köy Vardı Uzaktı” adlı eser de projede 
yeraldı.



100 101

Hamlet’in 
Bütün 
Ölüleri” 

“

Pandemi döneminde sanatı halkla buluştur-
manın farklı yollarını açan Nilüfer Belediyesi, 
“Hamlet’in Bütün Ölüleri” isimli oyunda de-
neysel bir yöntemle pandemi koşullarına 
uygun şekilde sanatseverleri tiyatro ile bu-
luşturdu. W. Shakespeare’in “Hamlet” isimli 
oyunundan “yeniden yazım” tekniği kulla-
nılarak E. Feza Soysal tarafından yazılan 
ve yönetilen “Hamlet’in Bütün Ölüleri” 
isimli oyun, “Hamlet” oyununun bittiği 
yerden ve oyunda ölümü gerçekleşen-
lerin ağzından bir anlatılar bütünü 
olarak kurgulandı. Nilüfer Belediyesi 
Halk Evi önünde, oyun için özel ola-
rak tasarlanmış, dokuz odalı bir kon-
teynerde sahnelenen oyun, her seyir-
ci için ayrı ayrı sergileniyor.
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Sahne Eseri
Yazma Yarışması
Tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla 
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro 
Yayınları iş birliğiyle Sahne Eseri Yazma Yarışması 4.kez 
düzenlendi. Seçici Kurul Üyeleri; Nilüfer Belediyesi Kent 
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Gaze-
teci-Tiyatro Eleştirmeni Bahar Çuhadar, Prof. Dr. Metin 
Balay, Yönetmen, Oyun Yazarı, Oyuncu Murat Karasu 
ve Prof. Dr. Tülin Sağlam’dan oluştu. Sahne Eseri Yazma 
Yarışması’nda birincilik ödülü, “Geç Kalan Akşam Yeme-
ğinin Hezimeti” isimli eseriyle Cenap Hakan Akgül’e, ikin-

cilik ödülü, “Yansıma” isimli eseriyle Evrin Araç’a, üçüncü-
lük ödülü de “M.Ali (Bir Varoş Nidası)” isimli eserin sahibi 
Turgay Korkmaz’a verildi. Yarışmada Nilüfer Belediyesi 
Özel Ödülü'ne bu yıl iki eser layık görüldü. Ali Cüneyt Kı-
lıçoğlu’nun yazdığı ‘’Dil Ağacı’’ ve Şirin Gürbüz’ün yazdığı 
“Ses” isimli eserler özel ödüle değer görüldü. Ayrıca ilk 
üç oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne layık görü-
len eserler Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak 
basıldı.





Nilüfer 
Kütüphaneleri

Nilüfer’in farklı noktalarında 
onbinlerce kitabı okurla 

buluşturan Akkılıç Kütüphanesi, 
Şiir Kütüphanesi, Üçevler 

Kütüphanesi, Çocuk 
Kütüphanesi ve Demirci 

Kütüphanesi pandemi 
sürecinde bir süre kapatıldı 

ve etkinliklerine de ara verildi. 
Haziran’dan itibaren ise 

randevulu sistemle ve salgın 
tedbirleri altında yeniden 
hizmet vermeye başladı. 

Okurların maske takarak 
girebildiği kütüphanelerde 

oturma düzeni 4 metrekareye 
1 kişi düşecek şekilde planlandı. 

Kitaba erişimi kolaylaştırmak 
için Gezici Kütüphane ve Dijital 

Kütüphane uygulamalarının 
hayata geçirildiği bu dönemde 

etkinliklerin bir çoğu da 
çevrimiçi olarak yapıldı.
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Dijital 
Kütüphane

Gezici Kütüphane

2020 yılında pandemi nedeni ile kütüpha-
nelerin kapalı olduğu dönemde Nilüfer Kü-
tüphanelerinin altyapısı daha da güçlendi. 
Okuyucular Nilüfer Kütüphaneleri’ne internet 
üzerinden üye olarak Hiperkitap’ın 22.000 
kitabı aşan geniş kataloğuna, dijital olarak eri-
şim sağladılar.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Rotary Kulübü desteğiyle hayata geçirdiği Gezici 
Kütüphane, 2020 yılında hizmete başladı. Her yaş grubuna yönelik kitap ko-
leksiyonu, dergi, çizgi roman gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane, 
koleksiyonundaki 5.000 kitap ile Nilüfer’in kırsaldaki 34 mahallesini düzenli 
aralıklarla ziyaret etti ve pandemi sürecinde kitaba erişimi kolaylaştırdı.
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Yılın Yazarı 
etkinlikleri 

Her yılı bir yazara adayan Nilüfer Belediyesi 2020 yılını 
Fakir Baykurt yılı ilan etti. Bu kapsamda Nilüfer Beledi-
yesi Kütüphaneleri de, doğanın, köylülerin emekçilerin 
devrimci yazarı Fakir Baykurt ile ilgili bir yıla yayılan söyle-
şiler, yarışmalar, atölyeler ve buluşmalar planladı. Ancak, 
Nilüfer’de okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 
düzenlenen “Yılın Yazarı”  etkinliklerinin büyük kısmı kü-
resel koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze yapılamadı. 
Çoğu dijital platformlarda yapılan toplanda 29 etkinliğe 
13 bin 508 kişi katıldı. Yılın yazarı etkinlikleri “Bozkırın 
Rengini Değiştiren Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu” ile 
noktalandı. İki gün boyunca çevrim içi yayından ve sosyal 
medya platformlarından verilen sempozyumu,  binlerce 
edebiyat tutkunu ve yazarın hayranları ilgiyle takip etti. 
Sempozyum katılımcı, takipçi sayısı ve yayın süresi bakı-
mından Türkiye’nin en büyük çevrim içi edebiyat organi-
zasyonlarından biri oldu. Etkinlikler kapsamında yapılan 
“Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü” Vildan Külahlı 
Tanış’ın “Uzun Düz Çizgiler” isimli öyküsüne verilirken, 
Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nı kazanan 
Visal Dalbudak oldu.
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Mehmet
H. Doğan 
Ödülü

Dünya Öykü Günü

Türkiye'nin ilk şiir kütüphanesine ev sahipliği yapan Nilü-
fer Belediyesi'nin Türkçede yayımlanmış şiir eleştirileri-
nin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak 
amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mehmet H. 
Doğan Ödülü için bu yıl, 10 eser incelemeye alındı. Ödü-
le katılan eserler, Seçici Kurul Üyeleri Metin Celal, Orhan 
Alkaya, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Teke-
lioğlu tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme 
sonucu “İmgenin İcadı” adlı eseriyle Yalçın Armağan, 
Mehmet H. Doğan Ödülü’ne değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Dünya Öykü Günü’nde ya-
zarları ve edebiyat tutkunlarını bir 
araya getirdi. Bursa Yazın ve Sanat 
Derneği (BUYAZ) işbirliği ile Nâzım 
Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen 
etkinliğe ilgi büyük oldu. Dünya 
Öykü Günü etkinliğinde ‘2020 
Öykü Onur Ödülü’ Sezgin Kaymaz’a 
verildi.
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Dünya Şiir Günü

Yılmaz Akkılıç Bursa 
Araştırmaları Ödülü 

Nilüfer’de gelenekselleşen bir diğer etkinlik de Dünya Şiir 
Günü etkinlikleri. 2019 yılında Nilüfer Belediyesi ve Bursa 
Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte 
şair ve yazar Gülseli İnal'a, BUYAZ Şiir Onur Ödülü veril-
di. 2020’de ise pandeminin başlangıç günlerine rastlayan 
Dünya Şiir Günü’nde etkinlik gerçekleştirilemedi

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne; 2019 yı-
lında doktora, yüksek lisans ve akademi dışı alanlarda 
olmak üzere toplam 56 yapıt aday olmuştu. Yapılan de-
ğerlendirme sonucunda; doktora dalında “Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık Ortamı” çalışmasıyla 
ödüle değer bulunan Hüseyin Gürsel Bilmiş, “Bursa’da 

Kitapçıların Son 100 Yılı” çalışması akademi dışı alanda 
ödül alan Uğur Ozan Özen ve “Osmanlı’dan Cumhuri-
yet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” başlıklı 
yüksek lisans tezi özel ödül alan Mine Döğer’e ödüllerini 
Başkan Turgay Erdem verdi. 
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Nilüfer’de söyleşiler

Nilüfer Kütüphaneleri’nin farklı alanlarda düzenlediği 
söyleşiler de yoğun katılımla devam etti. Akkılıç Kü-
tüphanesi tarafından Türk edebiyatının değerli yazar-
larını okurlarıyla buluşturan “Edebî Kazılar” okuma-im-
za-söyleşi etkinliklerine; Hüsnü Arkan, Banu Demirağ, 
Başar Başarır ve Ayşegül Devecioğlu konuk oldu. Şairin 
Şiir Evreni” etkinlikleri ise Şükrü Erbaş, Turgay Fişekçi 
ve Barış Pirhasan’ı okurlarıyla buluşturdu. Tarih Buluş-
maları’nda ise; "Tarih Ne İşe Yarar?", "Televizyonlardaki 

Tarih Dizileri ve Muhafazakar Tahayyül", “Kadınların ve 
Feminizmin Tarihine Edebiyattan Bakmak", "Büyük Dö-
nüşüm ya da Normalin Güçlenmesi: Korona Salgınının 
Devlet-Toplum İlişkilerine Yansımaları" ve "Korku Ege-
menliğinin Devlet-Toplum İlişkilerine Etkisi" başlıkları 
ele alındı. Misi Akademi kapsamında da 12 farklı başlıkta 
32 atölye çalışması gerçekleştirildi. Tüm bu etkinliklere 
yaklaşık 2500 kişi katıldı.
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Nilüfer’de kadın 
hayata yakın 
Hayatı dönüştürmenin en kestirme yolu kadınları dönüş-
türmekten geçer düşüncesiyle 10 yıldır “Kadın hayata 
yakın” etkinliği kapsamında kırsaldaki kadınları edebiyat-
la, sanatla ve birbirleriyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, 
bugüne kadar 31 kadın yazarı bu buluşmalarda ağırladı 
ve kırsaldaki binlerce kadına da yeni ufuklar açtı. Etkinli-
ğe katılan kadınlara sevilen yazarların kitaplarını önceden 
dağıtıp okumalarını sağlayan, sonra da kadınları kitabın 
yazarıyla biraraya getirerek karşılıklı sohbet ortamında 
buluşturan Nilüfer Belediyesi, binlerce kadına okuma 
alışkanlığı kazandırdı. 50 kadınla başlayıp 2790 katılımcı 
sayısına ulaşan etkinliğe 2019 yılında gazeteci-yazar Öz-
lem Gürses, Onur Bütün, Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil 
Buico ve yazar Jale Sancak konuk oldu. Bu buluşmalarda 
kadınlara toplam 3149 kitap armağan edildi.

Kadınlar 2020 yılında ise pandemi nedeniyle yalnızca 
Ebru Cündübeyoğlu ile bir araya gelebildi. Proje kapsa-
mında kadınlara 1200 kitap armağan edilirken iki yılda 
proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı 2790 olarak ger-
çekleşti. 
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Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen onlarca yazara, şaire, çevirmene, 
akademisyen ve araştırmacıya ev sahipliği 
yapan Nilüfer Yazıevleri, açıldıkları günden 
bugüne dek 50’yi aşkın konuğu ağırladı.  
Katılımcıların seçici kurul tarafından belir-
lendiği Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi’nde Tür-
kiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülke-
sinden gelen konuklar edebiyat, sanat ve 
bilim alanında üretim gerçekleştirme ola-
nağı buluyor. 2020'de pandemi nedeniyle 
uzun süre konaklama yapılamasa da 2019 
ve 2020 yıllarının toplamında Feridun 
Andaç'tan Kemal Varol'a, Krisjanis Zelgis, 
Gülsüm İşıldar gibi isimlerden Haydar Er-
gülene 35 konuk Yazıevlerinde ağırlandı.

Nilüfer 
Yazıevleri
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Atölyeler
Yaratıcı Yazarlık, Herkesin 
Bir Yazarı Olmalı ve Endişe 
Ağacı gibi farklı okuma ilgi-
lerine ve merak alanlarına 
yönelik atölyeler düzenle-

yen Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, 2020 yılında da 
eğitmen Nalan Karagöz, Feridun Andaç ve Hakan Akdo-
ğan yönetiminde, 775 kişinin katılımıyla 3 farklı başlıkta 
46 atölye oturumu gerçekleştirdi. 

IFLA-Kütüphane 
Yayıncılığı Sunumu
Dublin'de ger-
ç e k l e ş t i r i l m e s i 
planlanan Dünya 
Kütüphaneler Bir-
liği Kongresi'nin bir 
bölümü, 2020’de 
pandemi nedeniyle 
çevrimiçi ortamda 
düzenlendi. Nilüfer 
Kütüphaneleri, Türkiye'den sözlü bildirisi kabul edilen 
ilk belediye kütüphanesi olarak, İFLA'nın (Dünya Kü-
tüphaneler Birliği) düzenlediği "Kütüphane Yayıncılığı" 
başlıklı oturumda "Türkiye'den Bir Kütüphane Yayın-
cılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 
ve Yayınları" sunumunu yaptı.

Boyun Kadar Kitap Oku
Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin çocuklara kitap oku-
ma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı kalıcı hale 
getirmek amacıyla Nilüfer Rotary Kulübü iş birliğiyle ger-
çekleştirdiği projeye, 2018-2019 eğitim döneminde Nilü-
fer sınırlarında bulunan devlet okullarında öğrenim gören 
2 bin 295 öğrenci katıldı. Yarışma için 61 farklı okuldan 
gerçekleşen başvurularda 282 öğretmen de öğrencile-
rin kitap özetlerini izleyerek projeye katkı sundu. Proje 

kapsamında 2019’da 1280 öğrenci de Nilüfer Belediyesi 
Kütüphanelerine üye oldu. Etkinlik 2020’de pandemi ne-
deniyle gerçekleştirilemedi. 

Biz Bu Yaz 
Kütüphanedeyiz

Nilüfer’in kırsal bölgelerinde yaşayan çocukları erken yaş-
ta kitapla tanıştırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla hazırlanan “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” buluş-
malarına 2019 yılında; Nilüfer’in Üçevler, Görükle, Demir-
ci, Gölyazı, Misi ve Özlüce Mahallesi’nden 162  çocuk ile 
110 ebeveyn katıldı. Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci 
ve Çocuk Kütüphanesi’nde 6 yaş grubundaki çocuklar ve 

ebeveynlerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında 
minikler ve ebeveynleri bir ay boyunca kitaplarla buluşup, 
okumalar gerçekleştirdi. Çocuklar ve ebeveynleri dev ki-
tap okuma, oyun hamuru, yaratıcı drama, duygusal far-
kındalık, psikolog ve masal atölyesi etkinliklerinde de yer 
alarak yeni arkadaşlar edindi. Pandemi süreci 2020’de bu 
etkinliğin gerçekleştirilmesine engel oldu. 





Spor 
faaliyetleri

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
Nilüfer’de sporu bir yaşam 
biçimi haline getirmek, 
yaşam boyu spor kültürünü 
yaygınlaştırmak amacıyla çok 
yönlü çalışmalar yürütürken 
Nilüfer Belediyespor Kulübü de 
özellikle voleybol ve hentbolda 
Bursa’yı başarıyla temsil ediyor.
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Nilüfer 
Belediyespor 
Kulübü

23 branşta 2 bine yakın lisanslı sporcusuyla başarılı ça-
lışmalar yapan Nilüfer Belediyespor Kulübü, yaz-kış spor 
okullarıyla Nilüfer’de her yıl binlerce çocuğa spor eğitimi 
veriyor. Bu yıl pandemi nedeniyle spor okulları çalışması-
na ara veren Kulüp, özellikle voleybol ve hentbol takım-
larıyla Bursa’yı başarıyla temsil ediyor. misli.com Sultan-
lar Ligi’nde fırtına gibi esen Nilüfer Belediyespor Kadın 
Voleybol Takımı,  aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz 
ettirirken, Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı da 
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele ediyor. 
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Squash Salonu 

Nilüfer Belediyesi kente Alaaddinbey Mahallesi’nde 
NİLTİM Ticaret Merkezi içinde 2812 metrekare ka-
palı alana sahip bir spor salonu kazandırıyor. Salonun 
4-8 yaş grubundaki çocukların birçok spor dalının 
altyapısını alabilecekleri, sportif motor becerilerini 
geliştirerek yeteneklerine göre yönlendirilecekleri 
çok amaçlı bir spor salonu olarak kullanılması planla-
nıyor. Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları, 
çok amaçlı saha düzenlemeleri ve spor platformla-
rıyla fark yaratacak tesisin birkaç ay içinde tamam-
lanması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi, kente Alaaddinbey Mahallesi’nde 
yap-işlet-devret modeliyle bir Squash Salonu kazandırı-
yor. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda 9 kortlu, 450 seyirci 
kapasiteli tesis tamamlandığında uluslararası standartla-
ra uygun “akredite kort” niteliğinde Türkiye’deki tek tesis 
olacak. Yap- işlet-devret modeli ile kente kazandırılacak 
olan tesis, Dünya Squash Federasyonu’nun kriterlerine 
göre planlandı. Kortları, sosyal ve sportif donatı alanları 
ile Avrupa’nın sayılı squash tesisleri arasında yer alacak 
tesisin yakında tamamlanarak hizmete açılması hedef-
leniyor.

Alaaddinbey’e 
Kapalı Spor 
Salonu 

Halı sahalar
“Her mahalleye bir halı saha” projesi kapsamında bu 
dönem Unçukuru ve Gümüştepe Mahallesi’ne 20 x 40 
ebatlarında 800 metrekarelik alanda halı sahalar yapan 
Nilüfer Belediyesi, mevcut halı sahalarda ise bakım ve 
yenileme çalışmaları yaptı. Bu kapsamda; Cumhuriyet 
Mahallesi halı sahasının çevre telleri ve zemini yenilendi.
Karaman, İşıktepe, Kayapa halı sahalarında zemin yeni-
lenirken, Maksempınar halı sahasına çevre düzenlemesi, 
Akçalar’daki halı sahaya da güçlendirme çalışması yapıldı.
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Olimpik tesis yenileniyor
Nilüfer Belediyesi, 2010 yılında hizmete açtığı Konak 
Olimpik Yüzme Tesisleri’nde, pandemi sürecini fırsat bi-
lerek tadilat çalışmaları başlattı. Olimpik ölçülerde bir açık 
yüzme havuzu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun 
yanısıra; kondüsyon salonu, fitness salonu, plates salonu, 
spinnig odası, masaj odası, sauna, kafeterya ve dinlenme 

bölümleri olan tesiste, bakım-onarım çalışması başlatıl-
dı. Havuz platformundaki seramiklerin yenilendiği, ıslak 
hacimlerin revize edildiği, duşlar ve soyunma odalarının 
yenilendiği tesiste; nem alma santrali, ısıtma-soğutma 
sistemleri de revize edilerek, bütün çelik konstrüksiyon 
yüzeylerin bakımı yapılıyor.

Nilüfer
Spor Şenliği
Bursa’da öğrencileri bir ay boyunca spo-
run farklı branşlarıyla buluşturan Nilüfer 18. 
Uluslararası Spor Şenlikleri 2019 yılında, 24 
bin 350 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Nilüfer 
Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himaye-
sinde ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Nilüfer Belediyespor ile Nilüfer Kent Konseyi 
iş birliğiyle organize ettiği şenlikte bir ay 
boyunca 25 farklı branşta yarışmalar dü-
zenlendi. Coşku ve heyecanın hiç dinme-
diği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu şenlikte 
166 okuldan 2 bin 470 takımla, 24 bin 350 

öğrenci, dostluk içinde mücadele etti. Ni-
lüfer’in kardeş kentleri olan Bulgaristan’ın 
Ardino, Ukrayna’nın Mykolayiv, Roman-
ya’nın Braila, Polonya’nın Lublin, Bosna 
Hersek’in Zavidovici, Macaristan’ın Bala-
tonfüred ile Afyon’un Dinar ve Adıyaman’ın 
Tut kentlerinden gelen takımlar ve heyetler 

de şenliğe ayrı bir heyecan kattı. 2020 yılında 
ise pandemi nedeniyle şenlik yapılamadı.
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Nilüfer Belediyesi 
ana sponsorluğunda 
2019 yılında ilk kez 
düzenlenen “Uludağ 
Cup 2019” Futbol 
Turnuvası’nda, U-12 
ve U-13 kategori-
lerinde şampiyon 
belli oldu. Her iki 
kategoride de şampi-
yonluk kupasını Bursaspor aldı. Bursa, İstanbul, İzmir, Es-
kişehir, Kocaeli, Yalova, Adıyaman illerinden 26 takımın 
katıldığı U-12 ve U -13 maçları Nilüfer Belediyesi İbrahim 
Yazıcı Stadyumu ve Mineraliçavuş Spor Tesisleri’nde  
yapıldı. Turnuva süresince başarılı maçlar çıkaran Bur-
saspor’dan Ahmet Çobanoğlu,  Karagümrükspor’dan 
David Marganet, Yalova 1963 Spor’dan Boran Pir Ali 
Poyraz ve Simoviç ile Karacaspor’dan Mustafa Çolak’a 
gelecek vaat eden sporcu ödülleri verildi.

57. Geleneksel
Çalı Yağlı Güreşleri

Nilüfer Belediyespor
Sercan Yıldırım 
Futbol Akademisi

Nilüfer Belediyesi 57. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri 
heyecan dolu anlara sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda 
yapılan ve  baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta ol-
mak üzere 14 ayrı kategoride, 400’ü aşkın pehlivanın 
katılımıyla gerçekleşen güreşlerde kıyasıya mücadele 
yaşandı. Güreşlerde, Kırkpınar’da başpehlivan olan İs-
mail Balaban’ın yanı sıra aralarında Mehmet Yeşilyeşil, 
Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç’un bulunduğu 40’ı aş-
kın başpehlivan da er meydanına çıktı. 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve fut-
bolcu Sercan Yıldırım iş birliğiyle çocuklara futbol eği-
timi vermek üzere ortak bir projeye imza attı. 5-12 yaş 
arası çocuklara futbol eğitimi vermek üzere oluşturulan 
“Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akade-
misi” kapılarını açtı. Nilüfer’deki kız ve erkek çocukların 
futbol yeteneğinin keşfedileceği, geleceğin yıldız fut-
bolcularını önce Bursaspor’a, ardından Türk futboluna 
kazandırmayı hedefleyen akademide, yaklaşık yüz kişi, 
uzman kişilerden futbol eğitimi alıyor. Sercan Yıldırım’ın 

yeşil sahalarda ve Milli Takım’da edindiği bütün futbol 
tecrübelerini çocuklara aktardığı akademide, kadın ve 
erkek antrenörler görev alıyor. Antrenman programları-
nın tamamen bilimsel metotlara dayandığı akademide, 
genç sporculara futbolun yanı sıra beslenme, çocuk psi-
kolojisi ve futbol terimlerine yönelik İngilizce eğitimler 
de veriliyor. Akademiye katılan genç yetenekler, Nilüfer 
Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’ndeki profesyonel çim 
saha üzerinde, pandemi koşullarına uygun önlemler alı-
narak haftanın üç gününde eğitimlerini sürdürüyor. 

Uludağ Cup 
Futbol Turnuvası
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Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık 
Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 
“Nilüfer Belediyesi Lider Tırmanma Ya-
rışması” heyecan dolu anlara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Fe-
derasyonu iş birliğiyle 4. kez düzenlenen 
Lider Tırmanma Yarışması’na ilgi büyüktü. Görükle Spor 
Parkı’nda düzenlenen yarışmalara 40’ı erkek, 23’ü kadın 
olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı.  Görükle Spor Par-
kı’nda bulunan tırmanma duvarına, her sporcu 6 dakika-

lık sürede çıkmaya çalıştı. İlgi ve heyecan 
içinde izlenen yarışların sonunda erkek-
lerde birinciliği geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da İranlı sporcu Muhammad Yousefi 
elde ederken,  Furkan Akaya ikinci, Ali 
Şen de üçüncü oldu. Büyük çekişme-

nin yaşandığı kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne 
Ayşe Narmanlı çıkarken, Duygu Güneş Yalçın ikinci, Gülay 
Balık de üçüncülüğü elde etti. Ayrıca yarışlara katılan en 
genç ve en yaşlı sporculara özel ödül verildi. 

Ulusal 
Tırmanma 
Yarışı

Oryantiring çalışmaları
Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallerde yaşayan çocukları 
hem oryantiring sporuyla tanıştırmak, hem de yaşadıkları 
bölgeyi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla ‘Köyümü 
Tanıyor muyum?’ oryantiring etkinlikleri organize etti. 
Konaklı, Doğanköy, Maksempınar, Güngören mahallele-
rinde yoğun katılımla yapılan etkinlikler keyifli görüntüle-
re sahne oldu.
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Geleneksel 
Türk okçuluğu 
etkinliği

Sağlığa adım at

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kapsamında Nilüfer Be-
lediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda “Türk Okçuluğu” 
etkinliği düzenlendi. Nilüfer Belediyesi ve Kemankeş Ge-
leneksel Okçuluk Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlik 
kapsamında Türk Okçuluğu Konferansı ve  yarışmalar 
yapıldı. Etkinliğe, Bursalı okçuların yanı sıra Tekirdağ, İs-

tanbul, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, İzmir ve Afyonka-
rahisar’dan Türk okçuluğuna gönül verenler,  geleneğe 
uygun olarak "isimlerine birer ok yollanarak" davet edildi. 
Büyük ilgi gören etkinlikte ok atışları yapıldı. Düzenlenen 
Türk Okçuluğu Konferansı’nda da Türk okçuluğuna ilişkin 
paylaşımlarda bulunuldu.

Obezite ve buna bağlı hastalıkların hızla arttığı ülkemiz-
de konunun uzmanları sık sık bu endişe verici gelişmeye 
dikkat çekerek hareketli yaşam çağrısı yaparken Nilüfer 
Belediyesi halkı spora teşvik etmek için “Sağlığa Adım 
At” etkinlikleri başlattı. Her yaştan insanı hareketli yaşam 
tarzına özendirmek için başlatılan kampanya kapsamın-
da Nilüfer Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün organizasyonuyla Nilüfer’in çeşitli mahallelerin-
de haftada 2 gün antrenör, diyetisyen ve sağlık personeli 
eşliğinde ‘Sağlığa Adım At’ yürüyüşleri yapıldı. 28 mahal-
ledeki parklarda gerçekleştirilen etkinliğe, Kasım ayında 
pandeminin artışı nedeni ile ara verildi.
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İsmail Baş 2. Kış Veteran 
Basketbol Turnuvası

Dağyenice 
Ultra 
Maratonu

Nilüfer Belediyesi’nin, 2019 yılında vefat 
eden Bursalı basketbol hakemi İsmail 
Baş anısına düzenlediği 2. Kış Veteran 
Basketbol Turnuvası üç gün boyunca he-
yecan dolu maçlarla gerçekleşti.. Turnu-
vaya, Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya, Es-
kişehir, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve 
Muğla’dan 27 takımdan 309 sporcu katıl-
dı. FİBA kurallarına göre 4 periyot ve 40 
dakika üzerinden oynanan turnuva Kadın-
lar ve Erkekler +40, +45, +50 yaş olmak 
üzere dört ayrı kategoride Yüzüncüyıl Spor 
ve Gençlik Merkezi ile Barış Spor Salonu ve 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Kadınlar 
kategorisinde geçen yılın şampiyonu Karşıyaka’yı 57-
50'lik skorla mağlup eden Antalya Megrel, şampiyonlu-

ğa ulaştı. Nilüfer Belediyesi’ni çekişmeli 
geçen maçın ardından 35-34 yenen Bur-
saspor Veteran da üçüncü oldu.

+40 yaş erkekler kategorisi finalinde Ga-
latasaray, rakibi Coccet Marine'yi 64-42 
yenerek şampiyon oldu. Ayboy Takımı 
da Best Akademi Plus'u 69- 64 yenerek 
turnuvayı üçüncü tamamladı. + 45 yaş 
erkeler finalinde ise Best Akademi Plus, 
Dilex'i 73-65 yenerek mutlu sona ulaş-
tı. Nilüfer Belediyesi'ni 54-41'lik skorla 
yenen Megrel üçüncülüğü elde etti. 
Lig usulü oynanan +50 yaş erkekler 

kategorisinde de 8 puanlı İzmir Veteran şampiyonluk 
sevinci yaşarken, 7 puanlı Ataköy Deniz Kulübü ikinci, 6 
puanlı Umuda Basket takımı da üçüncü oldu.

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda ilk kez düzenle-
nen Dağyenice Ultra Maratonu, 500’ü aşkın sporcunun 
katılımıyla gerçekleşti. Dağyenice Göleti’nde 4 ana kate-
goride kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlar sonunda 
dereceye girenler ödüllendirildi. 6 kilometrelik Göl, 13 
kilometrelik Ateş, 32 kilometrelik Su ve 59 kilometrelik 
Toprak parkurlarında 500’ü aşkın sporcu ter döktü.



120 121

Türkiye Yamaç Paraşütü 
Hedef Şampiyonası
Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federas-
yonu (THSF) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye Yamaç 
Paraşütü Hedef Şampiyonası 2.Etap Yarışları” Nilü-
fer’de yapıldı. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve 
Doğa Sporları Merkezi’nde yapılan yarışlar, hava şartla-
rının zorluğuna rağmen tamamlandı. 10 farklı ilden 43 
sporcunun katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne 
oldu. Hedefe ulaşarak dereceye giren sporcular, dü-
zenlenen törenle ödüllendirildi. Kadınlar kategorisinde 
Nilüfer Belediyespor’dan Aleyna Özel birinci, Üzümlü 
Spor Kulübü’nden Kübra Cengiz ikinci, Gökyüzü Hava 
Sporları Kulübü’nden Selin Ayvalı üçüncü oldu. Genel 
klasman kategorisinde ise Gökyüzü Hava Sporları Ku-
lübü’nden Kerem Dinçer birinci,  Adana Yamaç Para-
şütü Spor Kulübü pilotları Ersoy Aksoy ikinci, Mustafa 
Uri ise üçüncü oldu. Kulüpler kategorisinde ise birinci-
liği Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü elde ederken, 
ikinciliği Gökyüzü Hava Sporları Kulübü, üçüncülüğü 
ise Nilüfer Belediyespor Kulübü elde etti.
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Doğa yürüyüşleri
Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün doğaseverleri buluşturduğu yürüyüşler yoğun 
katılımla devam ediyor. Pandemi sürecinde HES kodu 
alınarak sınırlı katılımla yapılan 20 kilometrelik Unçuku-
ru-Kazanpınar-Ayvaköy-Fadıllı yürüyüşü ile Dağyenice 
yürüyüşü keyifli görüntülere sahne oldu. Üçüncüsü yapı-
lan Mysia Yolları Kamplı Yürüyüş etkinliğinde ise trekking 
tutkunları, yürüyüşe Maksempınar Mahallesi ile Fadıllı 
Mahallesi arasında 11 kilometrelik parkurla başladı. Tabi-
atın sunduğu doğal güzellikler arasında kilometrelerce 
yürüyüş yapan doğaseverler, günün sonunda Nilüfer Be-
lediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde çadır kurdu, kamp 
ateşi yaktı, birlikte şarkılar söyledi. Mysia Yolları Kamplı 
Yürüyüş etkinliğinin ikinci gününde de Fadıllı Mahallesi ve 
Gölyazı Mahallesi arasındaki 13 kilometrelik etap geçildi. 
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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ve Er-
kek Hentbol Takımı sporcuları kırsal mahallelerdeki 
çocukların spora ilgisini çekmek amacıyla öğrenci-
lerle buluşuyor. Bu kapsamda Nilüfer Kadın Voleybol 
Takımı oyuncuları Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp 
Gürsoy Ortaokulu öğrencileri ile bir söyleşide buluş-
tu. Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı ise, “Öğren-
ciler Sporcularla Buluşuyor” etkinliği kapsamında, 
İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu öğrencileriyle 
bir araya gelerek, hentbol hakkında paylaşımlarda 
bulundular.

Engelsiz
spor festivali
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 
2019 yılında Engelsiz Spor Festivali düzenledi. Yüzüncü-
yıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinliğe, 7 özel 
eğitim okulundan 120 öğrenci katıldı. “Hayat birlikte” slo-
ganı ile ilk kez düzenlenen festivalde özel eğitim okulu 
öğrencilerinin aileleri de yer aldı.

4. Ünisporfest
Üniversite öğrencilerinin sporla buluştuğu ÜniSporFest, 
heyecan dolu ve çekişmeli müsabakalarla tamamlan-
dı. Nilüfer Belediyesi’nin 2019’da dördüncüsünü yaptı-
ğı ÜniSporFest, Görükle Spor Parkı’nda gerçekleşti. 9 
branş, 12 kategoride düzenlenen festivale, üniversite 
öğrencilerinin katılımı yoğundu. Toplam bin 117 öğrenci-
nin çeşitli spor karşılaşmalarına katıldığı festivalin finalleri 
renkli görüntülere sahne oldu. 

Okullarda 
spor 
söyleşileri
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Fuat Sakarya 
Futbol 
Turnuvası

Nilüfer Belediyesi’nde çalışırken geçirdiği kazada haya-
tını kaybeden Fuat Sakarya anısına 12 yıldır düzenlenen 
Fuat Sakarya Futbol Turnuvası, 2019 yılında geniş katı-
lımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi çalışanlarına yönelik 
düzenlenen turnuvada erkeklerde 17 takım, kadınlarda 
da 2 takım yer aldı. Bir ay boyunca Nilüfer Belediyesi İb-
rahim Yazıcı Stadyumu ve Altınşehir Gençlik Merkezi Te-

sisleri’nde devam eden turnuvanın sonunda  erkeklerde 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kadınlarda da Plan ve Proje 
Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Turnuvada gol kralı 18 
golle Hüseyin Cantek, en iyi kaleci Burak Heper seçildi. 
Turnuvada ayrıca en centilmen takım olarak da Zabıta 
Müdürlüğü ekibi seçildi.

Kırsaldaki çocuklara 
yüzme ve kayak eğitimi
Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle, merkezden 
uzak yerleşim birimlerindeki çocukların yüzme öğrene-
bilmesi için hayata geçirdiği ‘Belde Okulları Yüzme Pro-
jesi’ bu dönem de geniş katılımla başladı ancak Covid-19 
pandemisi nedeni ile etkinliğe ara verildi. Ücretsiz yapılan 
etkinliğe 2019 yılında, 7 bölge ve 10 okuldan 200 öğrenci 
katılırken, 2020 yılında ise, bu çalışmadan 8 okuldan 160 
öğrenci faydalandı. Çocuklara Nilüfer Belediyesi Konak 
Olimpik Yüzme Tesisleri ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’n-

da eğitim verildi. “Beldeler Kayakla Buluşuyor” etkinliği 
ise, 2019 yılında Hasanağa Ortaokulu ve Kayapa Şehit 
Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu öğrencileri ile baş-
ladı. Öğrenciler hafta sonunda Uludağ’da kayak sporu ile 
tanıştılar. Uzman kayak öğretmenlerinden özel ders alan 
öğrencilere önce kayak malzemeleri tanıtıldı. Ardından 
da kayma teknikleri ve kayak güvenliği dersleri uygula-
malı olarak anlatıldı. “Beldeler Kayak Yapıyor” projesinin 
ilk eğitimine 10 okuldan 131 öğrenci katıldı. Etkinlik pan-
demi nedeniyle 2020 yılında yapılamadı.
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Birimler arası 
Bowlıng Turnuvası

Birimler arası
eşli okey turnuvası

Çalışanlar arasındaki dayanışmayı ve motivasyonu artır-
mak amacıyla düzenlenen bowling turnuvası 2019 yılın-
da 74 takımın, 2020 yılında ise 224 çalışanın katılımıyla 
yapıldı. 2019’da Mali Hizmetler Müdürlüğü takımının 
birinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımının 
ikinci, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nilespit takımının 
üçüncü olduğu turnuvada 2020 yılında ise; Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü ekibi birinci, Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü “Ulaşım Şantiye 4” takımı ikinci, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü Takımı da üçüncü oldu. 

Kurum içi iletişimi güçlendirmek, çalışanların birlikte eğ-
lenceli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla personeline 
yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediye-
si’nin, geleneksel hale gelen eşli okey turnuvasına 2019 
yılında 52 takım katıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’n-
den Sedat Beyoğlu-Alaattin Ata-
berk ikilisi turnuvanın şampiyonu 
olurken Birol Aksu-Adnan Öztürk 
ikinci, Süleyman Kuş-Ali İhsan Gü-
ler ikilisi de üçüncü olmaya hak 
kazandı. 
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Ödüllerimiz
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• Toplumun tüm kesimlerinden uygun işbirlikleri oluşturarak, sosyal inovasyon ve sosyal 
girişimcilik alanında faaliyetlerini sürdüren Nilüfer İnovasyon Merkezi, 2019 yılında 
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sürdürebilir İş Ödülleri”ne değer 
görüldü. 

• Nilüfer Belediyesi’nin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2019 
yılında hayata geçirdiği “Kompost Ünitesi”  2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama 
Yarışması’nda “Sağlıklı Çevre “ kategorisinde ödüle değer görüldü.

• Kompost Ünitesi ayrıca, Marmara Belediyeler Birliği’nin yetkin yerel yönetimler ve yaşam 
kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturmaya katkı sağlamak adına düzenlediği  ‘Altın 
Karınca 2020 Ödülleri’nde de ‘Çevre ve Atık Yönetimi’ kategorisinde ödüle değer bulundu.

• Nilüfer Belediyesi, gençlerin öncülüğünde yürütülen ve yerel yönetimler açısından 
katılım ve stratejik planlama konularında ulusal bir model haline gelen “Geleceğe katılın” 
projesiyle, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen, Sağlıklı Şehirler En 
İyi Uygulama Yarışması Ödülleri’nde “Sosyal sorumluluk” kategorisinde ödüle değer 
bulundu.

• Marmara Belediyeler Birliği’nin yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek 
sürdürülebilir kentler oluşturmaya katkı sağlamak adına düzenlediği  ‘Altın Karınca 2020 
Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi “Kırsal Kalkınma İçin yenilikçi Yaklaşımlar” projesi ile ‘Yerel 
Kalkınma’ kategorisinde Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı. 

• Nilüfer Belediyesi ayrıca,  Özel Kalem Dergisi 2019 yılı Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında 
da İRD-Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar projesiyle “Uluslararası İşbirliği” 
kategorisinde ödüle değer bulundu. 

• Mysia Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Belediyesi’ne ödül getirdi. İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve 
Sinema Amatörleri Derneği) 2020 Yılın Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü’nü, Nilüfer 
Belediyesi Fotoğraf Müzesi’ne verdi.

• İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), “İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler 2020” raporuna göre “Çok 
Yüksek İnsani Gelişme" grubunda yer alan Nilüfer, Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı.
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