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2021-2022

Dönemi Çalışmaları



Nilüfer’de “Gıda Yılı” ilan ettiğimiz 2021 yılında vatandaşlarımızı 
tarımsal üretime teşvik ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırma 
yönündeki çabalarımız artarak devam etti. “Herkes için eşit, ulaşılabilir, 
sağlıklı gıda” sloganıyla yıl boyunca Nilüfer Kent Bostanları’nda 185 
farklı tohumun deneme üretimleri gerçekleştirildi.

NİLKOOP’un çiftçilerle birlikte yaptığı tarımsal üretim 
çalışmalarında ekolojik koşullarda yetiştirilen ürünler Nilüfer 
Bostan Satış Noktası’nda vatandaşlarla buluştu.
110 dekar alanda 2 çeşit buğday
40 dekar alanda yağlık ayçiçeği  
30 dekar alanda nohut 
25 dekar alanda mısır  
6 dekar alanda fasulye
10 dekar alanda incir 
15 dekar alanda zeytin yetiştirildi.
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Çiftçi Evi’nde üreticilere yönelik farklı 
alanlarda eğitim çalışmaları yapıldı. 24 
farklı konuda çevrimiçi ve yüz yüze eğitim 
gerçekleştirildi.

Ata tohumlarını yaygınlaştırma 
çabamız sonucu Tohum Kütüphanesi 
envanterindeki tohum sayısı 575’e 
yükseldi. Yerli tohumu çoğaltma 
ve yaygınlaştırma amacıyla yapılan 
Tohum Takas Şenliklerinde 2021 
yılında; 35 çeşitten 25 bin paket, 
bu yıl Mart ayında yapılan 7. Tohum 
Takas Şenliği’nde 40 çeşitten 15 bin 
paket tohum dağıtıldı.

Tarım Kenti Nilüfer İçin



Üretim yapan kadın derneklerine 
hijyen eğitimi verilerek, gıda 
mühendisi kontrolü altında yöresel 
ürünler yapılarak Nilüfer Bostan 
Satış Noktası’nda vatandaşlarla 
buluştu. Kayapa, Yolçatı, Ürünlü, 
Atlas ve Misi Köyü kadın dernekleri 
ile tarhana, kuskus, erişte, turşu, 
reçel, kahvaltılık sos üretimleri 
yapıldı.

Kent merkezindeki çocukları da tarımla 
tanıştırmak için Kent Bostanları’nda çeşitli eğitim 
çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 1000’i aşkın 
çocuğa tohum ekimi, fide dikimi, hasat, tohum 
alma eğitimleri verildi.
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Sadece kırsalda değil kent merkezinde de vatandaşları balkon 
tarımına teşvik etmek için 2021 yılında 400 bin adet sebze fidesi 
dağıtıldı.



Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle 2021 yılında 
Nilüfer genelinde yaptırdığımız toprak 
analiz çalışması kısa süre önce tamamlandı. 
Analiz sonuçları en yakın zamanda çiftçilerle 
paylaşılarak, hangi toprakta hangi üründen 
en iyi verimi alabileceği konusunda üretici 
bilgilendirilmiş olacak.
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Nilüfer Belediyesi’nin tarımsal üretim alanındaki çalışmaları Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurulu 
aracılığıyla Avrupa Birliği fonlarından hibe almaya hak kazandı. Bu hibe desteğiyle bir soğuk hava 
deposu ve entegre süt işleme tesisi kurmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, Hasanağa Mahallesi’nde 
NİLKOOP için bir merkez niteliğinde olacak Hasanağa Gıda Merkezi’ni kurdu. Gıda üretim alanları, kuru 
gıda deposu, soğuk hava deposu ve bir gıda analiz laboratuvarı bulunan Merkez, yakında faaliyete 
geçerek tarımsal üretim çalışmalarımızla ilgili pek çok ihtiyacı karşılayacak.

Türkiye genelinde çeşitli kooperatif ve derneklerin işbirliğiyle 
107 çeşit sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturan Nilüfer Bostan 
satış ünitelerinin sayısı 9’a çıkarıldı. Odunluk, Çamlıca, 
Balat, Yüzüncüyıl, 29 Ekim, Altınşehir, 23 Nisan ve Ataevler 
mahallelerinde Nilüfer Bostan kuruluşu tamamlandı, yakında 
ürün satışları başlayacak.



İklim Yılı ilan ettiğimiz 2022 yılının 
ilk aylarında, iklim krizine karşı 
yapabileceklerimiz konusunda 
farkındalık yaratacak çalışmalar 
başlattık. Bir yıl boyunca 8,5 ton 
kompost gübre elde ettiğimiz 
Kompost ünitemizde isteyen 
vatandaşlarımıza evlerinde nasıl 
kompost yapacaklarını öğreten 
atölye çalışmaları yaptık. 

Uluabat Sulak Alan Çalıştayı ve 
iklim konulu resim yarışması gibi 
organizasyonların yanı sıra, kentin 
hava ve su kirliliğine yönelik yapılan 
analiz çalışmalarının raporunu da 
kamuoyu ile paylaştık.

Kadın derneklerine geri dönüşüm 
eğitimleri verdik. 
Ayrıca iklim kriziyle ilgili yapılabilecekler 
hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla 
okullarda da eğitim faaliyetleri başlattık. 
Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü Çevre Bürosu 
çalışanları, ziyaret ettikleri okullarda 
öğrencilere, çevre konusunda önemli 
bilgiler vererek toplumda farkındalık 
oluşturmak için çaba gösteriyor. 
Çocuklara; çevre, hava ve gürültü kirliliği 
ve kirliliğin halk sağlığı üzerindeki etkileri 
hakkında eğitici bilgiler veriliyor.
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Sağlıklı Kent Nilüfer İçin



Karbon ayak izimizin azaltılmasında park ve 
yeşil alanların artırılması ve bisiklet yolu ağımızın 
genişletilerek halkın bisiklet kullanımına teşvik 
edilmesi önemli hedeflerimiz arasında.

2021 yılında Nilüfer’deki bisiklet yolu ağı 166 
kilometreyi aştı. Nilespit Projesi kapsamında 
6 adet yeni akıllı bisiklet istasyonu kurularak, 
istasyon sayısı 29’a, akıllı bisiklet sayısı 228’e 
çıkarıldı. Nilespit üye sayısı da yaklaşık 26 bine 
ulaştı.

Ayrıca Nilüfer’e 11 adet 
yeni park ve 7 adet koşu 
yolu kazandırdık.
6 yaş grubundaki 
çocukların hayal gücü 
sokağa yansıtan Çocuk 
Sokağı ve Parkı da 
bunlardan biriydi. 
Park sayımızı 344’e, 
koşu yolu sayısını da 
111’e çıkarırken, eski 
parklarımızda da 
revizyon çalışmaları 
yaptık. Uygun 
parklarımızı grafiti 
çalışmalarıyla süsledik.
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Pandemi döneminin kahramanı 
olan ve bu dönem hayatını 
kaybetmiş sağlık çalışanlarının 
anısını yaşatmak için ulusal çapta 
bir proje yarışmasıyla Nilüfer’e 
bir sağlık parkı kazandırmak için 
çalışmalar başlatıldı.
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Budama atıklarının toplanarak 
komposta dönüştürülmesi uygulamasını 
başlatan Nilüfer Belediyesi, 2021 yılında 
15.906 ton atık toplanarak, 885 ton 
kompost elde etti. Elde edilen kompost 
muhtelif yeşil alanlara serilerek atıkların 
doğaya kazandırılması sağlandı.



Pandemi döneminde sağlık hizmetlerine 
duyulan ihtiyaç artarken birinci basamak sağlık 
hizmetinden mahrum olan mahallelerimize aile 
sağlığı merkezleri kazandırdık. Belediyemize 
ait arsaları tahsis ederek hayırsever desteğiyle 
inşa edilen Demirci, Balat, Kızılcıklı ve İhsaniye 
aile sağlığı merkezlerini İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis ederek buralarda sağlık hizmetlerinin 
başlatılmasını sağladık.

Bu çalışmalar kapsamında Balat’a; yeni 
muhtarlık-mahalle iletişim merkezi, Balat 
Mahalle Komitesi ile Ahmet Yesevi ve Balat 
Kadın Derneği’nin faaliyet göstereceği 
mekanlar kazandırırken, Kızılcıklı Mahallesi’ne 
de bir Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırdık. 
Böylelikle 2021 yılında zincire eklenen Konaklı, 
Fethiye ve Kızılcıklı Kadın çocuk akademileri ile 
birlikte akademi sayısı 7’ye çıktı.

Kırsalda vatandaşlarımızın talep 
ettiği mekanlar hizmete sunuldu. 
Kayapa hamamı ve düğün salonu 
yenilenerek hizmete açıldı.

Maksempınar’da vatandaşların 
isteğiyle köy kahvesi yenilendi.

Merkezde Nilüfer Belediyesi’ne 
vatandaşların da faydalanabildiği 
bir sosyal tesis kazandırıldı.
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2021 yılında Nilüfer Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
yaklaşık 22, 5 kilometre yeni 
yol açarak 23 kilometre asfalt 
kaplama çalışması yaptı. Böylelikle 
son 3 yılda yeni açılan yol 
çalışması yaklaşık 77 kilometreye, 
asfalt çalışması da yaklaşık 95 
kilometreye ulaştı.
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Yeni nesil Nilüferliler için, üniversite gençliğinin merkezi Görükle’de Nilüfer Gençlik Evi hizmete açıldı. 
15-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin kullanımına açık olan ve özellikle üniversite gençliği ile kentteki 
diğer gençlik oluşumlarını kaynaştırması hedeflenen bu mekanda, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından çeşitli atölye çalışmaları ve çalıştaylar yapılıyor. Gençlere yönelik eğitimlerin verildiği 
toplantı ve ders çalışma alanları bulunan Gençlik Evi, özellikle öğrencilerin sınav döneminde 24 saat 
boyunca açık kalıyor.

Yurt yetersizliği ve kiraların yüksekliği 
nedeniyle barınma sorunu yaşayan 
üniversite öğrencilerine destek olan 
Nilüfer Belediyesi, İzzet Şadi Sayarel 
Huzurevi ile Lions&Ercan Dikencik 
Alzheimer Konuk Evi’nde yüzlerce 
öğrenciyi ağırladı. Barınma desteğinin 
yanısıra öğrencilere ikinci el eşya ve giyişi 
ile çamaşırhane desteği veren Nilüfer 
Belediyesi, Görükle’de ve kampüs içinde 
hergün çorba dağıtımı yapıyor, ayrıca 
Ramazan’da öğrencilere iftar yemeği 
ikramında bulunuyor.
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Yeni Nesil İçin



Bu yıl ayrıca “Karınca” uygulamasıyla, 
bir soru çözme aplikasyonunu 
gençlerin ücretsiz kullanımına sunan 
Nilüfer Belediyesi, bu uygulamayla 
üniversite adaylarına da destek 
veriyor.

Yeni nesil için yapılanlar bunlarla sınırlı 
değil… Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki 
çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarına 
katkıda bulunmak amacıyla fiber 
altyapısı olmayan 13 mahalleyi 
internet altyapısına kavuşturarak, 
bölge halkına sınırsız ve ücretsiz 
internet olanağı sağladı. Konaklı, 
Karacaoba, Yaylacık, Büyükbalıklı, 
Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, 
Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy, 
Tahtalı internete kavuştu.

Çocuk ve gençleri geleceğe 
hazırlayan eğitim çalışmalarına 
imza atan Nilüfer İnovasyon Merkezi 
Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği 
başlatarak özellikle kırsaldaki 
çocuklara yönelik çeşitli eğitim 
çalışmaları yaptı. Dijital okuryazarlık, 
metaverse temelleri, dijital 
katılımcılık gibi başlıklar altında 
yapılan eğitim çalışmalarının yanı 
sıra, Karaman ve Fethiye Kodlama 
Atölyeleri’nde de yüzlerce çocuğa 
eğitim verildi. Dünyada hızla yayılan 
bir akım olan “Kendin yap” (DIY) 
kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 
özellikle sosyoekonomik düzeyi 
düşük olan çocuk ve gençlere 
yönelik yapılan 3 Boyutlu Yazıcı, 
Kodlama ve Ahşap Modelleme 
eğitim çalışmaları büyük ilgi gördü. 
Yapılan 58 atölye çalışmasına 566 
çocuk katıldı.
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Merkeze uzak olan mahallelerdeki çocuklara 
yönelik gerçekleştirilen “Nilüfer’in Çocukları 
Sanatla Büyüyor” projesi kapsamında yaz ve 
kış dönemlerinde; 8 mahallede ritim, bağlama, 
gitar, resim, halk dansları eğitimleri verildi. 
Kültürevi ve gençlik merkezlerinde yürütülen 
sanat atölyelerinde yüzlerce çocuğa 23 farklı 
branşta eğitim verildi. Çocuklara sömestr 
tatilinde ücretsiz sanat ve kodlama eğitimleri 
verilirken, yaz dönemlerinde yapılan Doğa 
ve Bilim Yaz Okulu’nda da yüzlerce çocuğun 
katılımıyla, bilim, drama, oryantiring, modern 
dans, sebzelerle enstrüman atölyeleri yapıldı.

Nilüfer’in Çocukları
Sanatla büyüyor

Misi’de çocuklara bir sanat 
mekanı kazandırıldı. Misi 
meydanında eskiden kahvehane 
olarak kullanılan binayı yeniden 
düzenleyip “Sanat Kahvesi”ne 
dönüştüren Nilüfer Belediyesi, 
mekanı çocuk ve gençlerin 
kullanımına sundu. Çeşitli atölye 
çalışmalarının yapıldığı ve 
yaratıcı drama, yaratıcı okuma, 
halk dansları eğitimlerinin 
verildiği mekan büyük ilgi 
gördü.
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Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar…
kısacası toplumun her kesimi için hayatı 
kolaylaştıracak hizmetler üreten ve zamanla 
değişen toplumsal ihtiyaçları gözeterek 
çözümler üreten Nilüfer Belediyesi, sosyal 
belediyecilik uygulamaları ile örnek olmaya 
devam ediyor. 
Kadın ve Çocuk Akademilerinde özellikle 
kırsal bölgelerdeki kadın ve çocuklara ihtiyaç 
duydukları her alanda eğitim çalışması 
yapılıyor. Engellileri toplumsal yaşama dahil 
edecek ve onların hayatlarını kolaylaştıracak 
pek çok eğitim çalışması yapılıyor. Yaşlı nüfus 
için ihtiyaç duyulan huzurevi ve hasta konuk 
evleri hizmete kazandırılıyor.
Bu amaçla İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Lions 
& Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevi’ni 
2021 yılının ilk aylarında hizmete açan 
Nilüfer Belediyesi, yalnız yaşayan ve kendine 
bakamayacak durumda olan yaşlıların hem 
kişisel temizliğini, hem ev temizliğini üstleniyor. 
Ayrıca bu durumdaki yaşlılara hergün 2 öğün 
sıcak yemek servisi yapılarak yaşamlarını 
kolaylaştırıyor. 

2021 yılında hizmete açılan ancak pandemi 
nedeniyle hasta kabulüne başlayamayan 
Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik 
Alzheimer Hasta Konuk Evi, ekim ayından 
itibaren gündüz bölümünde hasta kabulüne 
başladı. 48 hastanın konaklayabileceği gece 
bölümüyle 2021 yılında barınma sorunu olan 
üniversite öğrencilerini ağırlayan Konuk Evi’nin 
gündüz bölümü 60 hastaya hizmet verebilecek 
kapasitede. Hasta yakınlarının mesai saatleri 
içinde hastalarını emanet ederek günlük 
işleriyle ilgilenmelerine olanak sağlayan Konuk 
Evi önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Konuk Evi’nde 
Alzheimer hastalarına yönelik; el işi aktiviteleri, 
müzik-ritim çalışmaları, fizyoterapist eşliğinde 
egzersiz, mutfak aktiviteleri, zihinsel ve 
psikomotor aktiviteler yapılıyor. 
Aynı şekilde bu yıl üniversite öğrencilerini 
ağırlayan ve sadece kreş bölümü hizmete 
başlayan İzzet Şadi Sayarel Huzurevi 
ise, yakında yaşlı konuklarını ağırlamaya 
başlayacak.
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Nilüfer’de Sosyal Belediyecilik



Nilüfer Belediyesi’nin, 55 yaş ve üstü vatandaşların kaliteli zaman geçirmeleri ve 
sosyalleşmesi amacıyla hizmete sunduğu Olgun Gençlik Merkezi’nin ikincisi Beşevler 
Mahallesi’nde faaliyete geçti. 1200 metrekarelik alanda faaliyete geçirilen Beşevler 
Olgun Gençlik Merkezi’nde resim, müzik, seramik ve ahşap boyama gibi çalışmaların 
yapılacağı 4 adet atölye salonu var. Merkezde ayrıca satranç, tavla, jenga gibi akıl 
oyunlarının oynanabileceği bir hobi salonu ile bir de yoga salonu bulunuyor. Üyelerin 
tanışıp kaynaşabileceği, toplantıların ve kitap okuma gibi etkinliklerin yapılacağı, 
günlük gazetelerin okunabileceği ve yemek yenebilecek 300 metrekarelik bir 
kafeterya da merkezde yer alıyor. 
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Öte yandan yaşanan ekonomik kriz ve 
işsizlik sorununa çözüm üretmek için de 
toplumun her kesimini üretime yönlendiren 
Nilüfer Belediyesi, NİLSEM (Nilüfer Sürekli 
Mesleki Eğitim Merkezi) organizasyonuyla 
pek çok branşta eğitim çalışması yaparak 
binlerce insana, yeni bir geçim kaynağına 
dönüştürülebilecek mesleki beceriler 
kazandırıyor. 2021 yılında 29 branşta 2574 
kişiye eğitim veren NİLSEM, kurulduğu 
2006 yılından buyana toplan 25 bin kişinin 
yaşamına dokundu. Ev mefruşatı, giyim, 
deri çanta yapımı, el nakışı, el örgü wayu 
çanta, takı yapımı, çini boyama, dekoratif 
dokuma, geri dönüşüm çanta, iğne oyası, 
hasır sepet örücülüğü, dekoratif el sanatları, 
amigurimi oyuncak yapımı, kırkyama, koza 
çiçek, rölyef, keçe aksesuar yapımı, dekoratif 
ev aksesuarları, dekoratif ahşap süsleme, 
gümüş kazaziye, filografi, şiş örücülüğü gibi 
alanlarda eğitim alan kursiyerlerin pek çoğu 
bu becerilerini ekonomik değere dönüştürerek 
geçim kaynağı haline getirdi.

Gençlerin işsizlik ve ekonomik krizle yüzyüze olduğu günümüzde, yenilikçi iş fikirleri 
olan ama nasıl adım atacaklarını bilemeyen girişimci adaylarına destek vermek 
üzere Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni kuran Nilüfer Belediyesi, bu girişimiyle pek 
çok ödül aldı. 2021 yılının ilk aylarında hizmete açılan ve bugüne kadar toplam 49 
etkinlik düzenleyen Merkez, kapasite artırıcı çalışmalar yürüttü ve 25 sosyal girişim ile 
toplamda 49 sosyal girişimciye destek verdi.
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Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bir 
dönemde çocukların yüzünü güldüren bir diğer 
dayanışma projesi ise Oyuncak Evi oldu. İkinci 
el oyuncakların elden geçirilip dezenfekte 
edilerek paylaşıma sunulduğu Oyuncak Evi, 
toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olan Nilüfer 
Belediyesi, dijital yayıncılık alanında da “ilk”lere imza 
atıyor. Dijital yayıncılığın yeni formatı podcastler, 2021 
yılında Nilüfer’in yayın dünyasına katıldı. “Cahille Diyalog”, 
“Nilüfer’de Bu Hafta”, “Şimdiki Çocuklar”, “Bi Dünya Yazar”, 
“Nilüfer Kent Tiyatrosu”, “Teknolojinin Zaferi” podcast 
yayınları her yaştan dinleyiciye ulaştı. Bu yayınlar bir yıl gibi 
kısa bir sürede 20 bine yakın dinlenme sayısına ulaştı.

18

Ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen vatandaşlara destek olmak 
amacıyla Karakış Destek Paketi kapsamında; öğrencilere kırtasiye 

yardımı, yoksul ailelere Halkkart desteği, erzak, çocuk bezi ve mama 
desteği gibi çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, aynı amaçla 

bir de Dayanışma Marketi açtı. Halk Evi binasında kapılarını açan 
Dayanışma Market’ten Nilüfer’de ikamet eden ve sosyal-ekonomik 

kriterleri tutan dar gelirli yüzlerce vatandaş yararlanıyor.  



Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen 
müzisyenlere destek olmak için 
başlattığımız “Müzik Yaşasın” etkinliği 
kapsamında, bu dönemde işsiz kalan 
ve hiçbir geliri olmayan 115 müzisyenin 
katılımıyla dijital ortamda konserler 
yaptık. Nilüfer Sanat youtube sayfasında 
11 bölüm şeklinde yayınlanan konser 
serisi binlerce kişi tarafından izlendi.

Yaz döneminde kültür-sanat etkinliklerimizi 
açık alanlara taşıyarak pandemi 
sürecinde sosyalleşmeye hasret kalan 
vatandaşlarımızı, müzikle ve tiyatro ile 
buluşturduk. Gıda Yılı’nda “Müzik Hasadı” 
temasıyla açık alanlarda yapılan 6. Nilüfer 
Caz Tatili’nde pandemi nedeniyle konser 
veremeyen sanatçılar uzun aradan 
sonra yüzyüze konserler verdi. Festival 
kapsamında 16 konser, 9 yan etkinlik 
gerçekleştirildi. Bursalı müzisyenlerden 
oluşan 5 müzik grubu Nilüfer’in 
çeşitli mahalle ve parklarında pop-up 
konserler verdi. Genç Caz Müzisyenlerini 
desteklemek için “Mahsul” albümü 
hazırlandı. Festival etkinliklerine toplamda 
13.245 kişi katılım gösterdi.

“Nilüfer+1 Güz Konserleri” bir ay boyunca 
Bursalılar’a müzik ziyafeti sundu. Balat 
Atatürk Ormanı’nda yapılan konserlerde 
sevilen sanatçı ve guruplar müzikseverlerle 
buluştu. Nilüfer+1 Güz Konserleri’ne 17.250 
kişi katılım gösterdi.
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Gölyazı’nın arkeolojik değerlerini 
ve turizm potansiyelini açığa 
çıkarabilmek amacıyla yaptığımız 
arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında 
Zambaktepe’deki antik tiyatro alanında 
da arkeolojik kazılar başlatıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı izniyle, Bursa Müzeler 
Müdürlüğü başkanlığında ve Nilüfer 
Belediyesi desteğiyle başlatılan kazı 
çalışmalarına Uludağ Üniversitesi de 
bilimsel danışmanlık desteği verdi.

Pandemi nedeniyle yöresel şenlikleri yapamadığımız 
2021 yılında Gölyazı’da ilk kez bir çiçek şenliği organize 
ettik. Gölyazı’yı çiçeklerle donattığımız 2 günlük şenlikte 
çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve halk dansları 
gösterileri yapıldı.
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Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesini 
Nilüfer’de ziyarete açtık. Sanlıkol ailesinin 
bağışlarıyla kurulan Nilüfer Belediyesi 
Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstürmanları Müzesi’nde Türkiye’den ve 
dünyanın bir çok ülkesinden 300’e yakın 
enstrüman yer alıyor. Kendi alanında 
Türkiye’nin en etkileyici müzesi olan ve 
çeşitli atölye çalışmaları ile konserlere 
evsahipliği yapan müze, kısa sürede dolu 
dolu yaşayan bir mekan haline geldi.

Geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme 
kazandırılması amacıyla Misi’de oluşturulan 
İpek Evi’ni, yeniden düzenleyerek ziyarete açtık. 
Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak ipek 
böceği yetiştiriciliğinin sosyal yaşamlardaki izlerini 
bugüne taşıma amacıyla düzenlenen tarihi bina, 
çeşitli atölye çalışmalarıyla yaşayan bir mekâna 
dönüştürüldü. 2021 yılı içerisinde İpek Evi’ni 4.403 
kişi ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle salonların kapandığı 2021 yılında dijital platforma taşıdığımız tiyatro etkinliklerimizi 
yaz döneminde de açık alanlara taşıdık. Yeni sezonu Balat Atatürk Ormanı’nda İzcievi iken 300 kişilik 
Açık Hava Sahnesi’ne çevrilen “Ormandaki Kulübe”de açtık. 5 episoddan oluşan “Vur Yağmala Yeniden” 
adlı oyun Ormandaki Kulübe’de haftanın 3 günü seyircisiyle buluştu. Yaz sezonunun finalinde 5 episodu 
arka arkaya sahneleyerek 8 saatlik bir “Maraton”la seyirci karşısına çıkan Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları, 
tiyatro tarihine geçen bir performans sergiledi. Havaların soğumasıyla birlikte oyunlarını yarı kapasiteyle 
açılan salonlara taşıyan Nilüfer Kent Tiyatrosu, “Kuş Öpücüğü”, “Nora: Bir Bebek Evi” ve “Aşkın En Kısa 
Gecesi” adlı oyunları sahneye koydu. Sahne eseri yazma yarışmasıyla tiyatroya yeni eserler kazandırıldı. 
Nilüfer Kent Tiyatrosu YouTube kanalında da önemli günlerde ve sömestir tatilinde çocuklara yönelik 
oyunlar yayınlandı.
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Nilüfer kütüphaneleri 2021 yılında kitap varlığının yanı 
sıra, her yaştan insanı kitapla, kültürle buluşturacak 
onlarca etkinliğe imza attı. Okul ziyaretleri, Masal 
Dinletileri, Şiir Drama Okuma Atölyeleri, Boyun 
Kadar Kitap Oku, Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz, Edebî 
Kazılar, Şairin Şiir Evreni, Çocuklara Kitap Söyleşileri, 
Tarih Buluşmaları, Tematik Buluşmalar, Bursa’nın 
Değerleri, Kütüphane Günleri, Misi Akademi gibi 
etkinlikler 200 bini aşkın vatandaşa ulaştı. 2021 
yılında kütüphanelerdeki toplam materyal sayısı 119 
bin 304’e, üye sayısı 51 bin 278’e ulaştı. Yıl içinde 
kütüphanelerden yararlanma sayısı 184 bin 870 oldu.

Bilgiyi erişilebilir kılmak için birçok çalışma yapan Nilüfer 
Belediyesi, kente yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. 
Demirci, Üçevler, Akkılıç kütüphanelerinin yanı sıra Çocuk 
Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile her 
yaştan insana hizmet veren Nilüfer Belediyesi, Görükle 
Mahallesi’nde yeni bir kütüphane projesini daha hayata 
geçiriyor. Görükle Spor Parkı içinde projelendirilen Nilüfer’in 
yeni kütüphanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kent kültürüne katkı sağlayan geleneksel Yılın Yazarı etkinlikleri 
kapsamında Gülten Akın’a adanan 2021 yılı boyunca 48 etkinlik 
organize edilerek, yüzlerce edebiyatsever Gülten Akın odağında 
bir araya getirildi. Yıl boyunca 10 bini aşkın Gülten Akın kitabı 
okurlara dağıtıldı. 2022 yılında ise yılın yazarı Sait Faik odağında 
çalışmalar devam ediyor.
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111 koşuyolu 344 park yapıp, çoğunu açık 
alan spor aletleriyle donatarak, toplumun her 
kesiminden insanın kullanımına sunan Nilüfer 
Belediyesi, pek çok alanda spora destek veriyor.

Nilüfer Belediyespor Kulübü çatısı altında 
sporun pek çok branşında çalışmalar devam 
ediyor. Voleybol, hentbol, basketbol, yüzme, 
atletizm, karate, squash, güreş, cimnastik, 
bisiklet ve havacılık başta olmak üzere toplam 
21 branşta 564 lisanslı sporcusuyla çalışmalarını 
sürdüren Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün, 
hazırlık gruplarındaki çocuk sayısı 2.400
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Özellikle çocukları spora teşvik etmek 
için yapılan yaz-kış spor okullarında 
yüzlerce çocuğa spor eğitimleri 
verildiği gibi, 2 yıllık pandemi 
arasından sonra bu yıl Uluslararası 
Spor Şenlikleri de yüzlerce çocuğu 
sporla buluşturuyor.

2021 yılında Nilüfer Belediyesi’ne ait 
12 spor tesisinden yararlanan vatandaş 
sayısı yaklaşık 44 bini buldu. Ayrıca halkı 
spora teşvik etmek için organize edilen; 
Dağyenice Ultra Maratonu, Türkiye Yamaç 
Paraşütü Hedef Şampiyonası, Çevrimiçi 
Satranç Turnuvası, Türkiye Dans Sporları 
Federasyonu Salsa Yarışması, Doğa 
Yürüyüşleri, Uluslararası Furitti Extra 
Basketbol Kupası, Geleneksel 59. Çalı Yağlı 
Güreşleri, Tabata Etkinliği, Lider Tırmanma 
Nilüfer Kupası, 6. Cengiz Göllü Nilüfer 
Kupası, Nilüfer Satranç Şenliği, Tophane 
den Mudanya’ya Geleneksel Bisiklet Turu 
gibi etkinliklerle onbinlerce vatandaş sporla 
buluştu.
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Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi;
Sağlıklı Kentler Birliği’nin Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışması “Sosyal Sorumluluk” ödülü

Marmara Belediyeler Birliği “İyi Uygulama Ödülü”

İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetim Ödülleri(2021)

Sürdürülebilirlik Akademisi “Sürdürülebilir İş Ödülleri-
Sosyal Etki Kategorisi”nde ödüle değer görüldü.

Bursa Rotaract Kulüp, 9. Meslek Hizmet Ödülleri 
kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e 
“Vizyoner Başkan” ödülü verdi.

Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri kapsamında “Benim 
Kentim, Benim Geleceğim” projesi “İyi Uygulama 
Sertifikası” aldı.

İkinci Yüzyıl Derneği “Engelsiz Nilüfer Projesi”ni ödüle 
değer buldu.

Türkiye Belediyeler Birliği “Nilespit Üniversitede 
Projesi”ni ödüllendirdi.

Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, 
İpek Evi “uygulama” kategorisinde ödüle değer 
bulundu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği “Benim Nilüfer’im” 
projesine Jüri Özel Ödülü verdi.

İkinci Yüzyıl Derneği 2022 yılı Yerel Yönetim Ödülleri 
kapsamında; 
Toplumsal Fayda İçin Nilüfer İnovasyon Merkezi ve 
Yeni Nesil Nilüfer: Stratejik Planlama Sürecine Gençlik 
Katılımı projeleri ödüle değer bulundu.
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Nilüfer Belediyesi’nin bütün bu çalışmaları çeşitli kurumların verdiği 12 
adet ödülle taçlandı.
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