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başkandan

merhaba
Dünyayı saran koronavirüs pandemisi bütün planlarımızı ve önceliklerimizi değiştirdi.
Seçimin birinci yıldönümünde çıkarmayı
planladığımız dergimizi ertelemek durumunda kaldık. Geç de olsa “Nilüfer Haber”in
ilk sayısıyla sizlere merhaba diyor ve her 3
ayda bir, çalışmalarımızı içeren yayınımızla
sizlere ulaşmayı hedefliyoruz.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin üzerinden 15 ay geçti.
Yüzde 62 gibi rekor bir oyla bizlere kent yöneticiliği
görevini veren Nilüferliler, bizleri hem onurlandırdılar,
hem de büyük bir sorumluluk yüklediler. Bu seçim sonuçları kent halkının önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Bozbey ve onun belediyecilik anlayışına
verdiği onayı gösterdiği gibi, aynı zamanda bayrağı
devralan bizlere duyulan güveni de göstermektedir.
Öncelikle Nilüfer halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

leri, ekolojik kirlenme, ekonomik kriz, salgın hastalıklar
gibi pek çok olumsuzlukla yüz yüze olan insanlık için,
sağlıklı gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da önemli
olacak. Hal böyleyken tarımda dışa bağımlılıktan kurtulup eskiden olduğu gibi kendi kendine yetebilen bir
ülke olmalıyız. Bunun için Nilüfer özelinde elimizden
gelen her şeyi yapmaya, hatta sadece kırsalda değil
kent merkezinde de vatandaşlarımızı balkon tarımına
teşvik ederek, tarımsal üretim konusunda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Ardından da; 20 yılda Nilüfer’i “otelkent”ten, Bursa’nın
cazibe merkezine dönüştüren, Nilüfer’e “kültür-sanat
ve spor kenti” kimliğini kazandıran değerli başkanımız
Mustafa Bozbey’e, Nilüfer’e kattığı değerler için teşekkür ediyoruz.

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, ekonomik
krizin ardından koronavirüs pandemisi de yatırım ve
çalışma planlarımızı bir hayli değiştirdi. Mart ayından
bu yana doğal olarak halk sağlığına yönelik çalışmalar
önceliğimiz oldu. Bu süreçte kamusal alanlarda hijyeni sağlamak ve evde kalmak durumunda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü
çalışmalar yaptık. İhtiyaç olduğu sürece yapmaya da
devam edeceğiz.

Bizim en büyük gücümüz, kentine-geleceğine sahip
çıkan, yönetime katılma iradesi gösteren Nilüfer halkıdır. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da Nilüferlilerle birlikte, kentimizdeki başarı çıtasını daha yükseklere çıkaracak ve hep birlikte Nilüfer’i
parlak bir geleceğe taşıyacağız.
Bizler Nilüfer’in var olan değerlerini korumakla birlikte bu dönemi tarıma adayarak, kentimizin tarımsal
üretim potansiyelini değerlendirmek ve Nilüfer’e yeni
kimlikler kazandırmak istiyoruz. Bu alanda başlattığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu pandemi
sürecinde bir kez daha anladık. Küresel iklim değişiklik-

Yazın en sıcak günlerindeyiz. Dileriz bu yaz, ülkemize
ve bütün dünyaya sağlık getirsin. Tüm dünyaya hastalıklardan, afetlerden uzak, bir barış iklimi hâkim olsun.
Dileriz yaz hepimize iyi gelsin...
Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı
baskan@nilufer.bel.tr
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Tarım
kenti
Nilüfer
Nilüfer Belediyesi,
2020 yılını tarım yılı
ilan etti.
Tarımsal üretimin azaldığı ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde, ilçenin toprak varlığının 3’te 2’sinin tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu düşünerek bu
potansiyeli değerlendirmek isteyen Nilüfer Belediyesi, bir
süredir Kent Bostanları’nda sürdürdüğü ekolojik tarım çalışmalarını daha geniş bir boyuta taşıdı.

N İL Ü F E R

Nilüfer kırsalında tarımı geliştirmek üzere Nilüfer Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi’ni (NİLKOOP) kuran Nilüfer Belediyesi, bu kooperatif çatısı altında çiftçiyi de aynı çabada buluşturarak, ilçenin tarım potansiyelini değerlendirmeye çalışıyor.
Bu kapsamda belediye envanterinde bulunan tarım arazileri yeni bakış açısıyla ele alınıp projelere de ona göre yön
veriliyor. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu’nun Kent Bostanları’nda yaptığı
ürün denemeleri bu dönem, kooperatif aracılığıyla çiftçileri
de sürece katarak kırsaldaki tarım arazilerine taşınmış durumda. 17 mahallede toplam 366 bin 375 metrekare tarım
arazisini belediyeden kiralayarak bu alanlarda toprak analizi
yaptırarak hangi ürünlere uygun yapıda olduğunu araştıran
NİLKOOP, toprak yapısına göre bu alanlarda ekim-dikim
planlaması yapıyor.
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Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi” kapsamında lavanta, kekik, nane, adaçayı, oğulotu, biberiye, ekinezya ve limonotu gibi tıbbi aromatik bitkiler de üretip,
bu bitkilerin yağlarının çıkarılması, satış ve pazarlaması
üzerine çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, bu dönem 40 dönüm alanda lavanta ekti.
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Toprak yapısına uygun ve pazar değeri olan ürünleri
tespit edip kırsalda çiftçilerle ortak ya da sözleşmeli
olarak bu ürünlerin üretilmesini sağlayan NİLKOOP,
ekolojik koşullarda yapılan bu üretimden elde edilecek
ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlayacak.
Bu doğrultuda ilk olarak yerli tohum buğday üretimine
yönelen NİLKOOP, kooperatif üyesi çiftçilerle birlikte
bu dönem toplam 180 dönüm alanda buğday ekimi
yaptı.
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Ayrıca “Nilüfer İlçesi Kırsal Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 25 mahallede
çiftçilere yaklaşık 30 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.
Kırsal mahallelerdeki çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliğine teşvik etmeyi amaçlayan ve her bölgenin toprak
özellikleri göz önünde bulundurularak oraya uygun
ürün çeşitlerinin seçildiği proje kapsamında, 25 mahallede Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan, önder çiftçilere; çilek fidesi ile elma, kiraz, erik, armut, şeftali, incir,
ceviz, yaban mersini ve ahududu fidanı dağıtıldı.

Hasanağa enginarı tescillendi

Kompost ünitesi açıldı

Bir yandan yeni ürün denemeleri yapılırken bir yandan da, ürün şenlikleri organize ederek yöreye özgü
var olan ürünlerin tanıtımını yapan Nilüfer Belediyesi,
Hasanağa enginarı, Ürünlü biberi, Akçalar inciri gibi
markalaştırılabilecek ve katma değer yaratabilecek
tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescilini alma yönünde
çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin en iyi enginarının üretildiği Hasanağa için coğrafi işaret tescili alan Nilüfer
Belediyesi, Ürünlü kıl sivri biberi için de coğrafi işaret
tescili alma girişimlerini sürdürüyor.

Çiftçilere yönelik çok yönlü eğitim çalışmaları da yürüten Nilüfer Belediyesi, bu dönem hem çevre sağlığına, hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla,
bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştüren Kompost Ünitesi’ni de hayata geçirdi. “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 pazarlarında 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.
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Balkon tarımı başlıyor
Türkiye’de hiçbir belediyede olmayan biyolojik çeşitlilikte ve miktarda tohum içeren bir Tohum Kütüphanesi oluşturan Nilüfer Belediyesi, yerli tohumu yaygınlaştırmak için başlattığı Tohum Takas Şenlikleriyle
kaybolmaya yüz tutmuş atalık tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Öte yandan sadece kırsalda değil kent merkezinde de tarımsal üretim alanında

bir farkındalık yaratmak amacıyla halkı balkon tarımına
teşvik eden çalışmalar yapılıyor. Bu amaçla “Fide Bizden, Ürün Sizden” sloganıyla fide dağıtım kampanyası
düzenleyen Nilüfer Belediyesi, çiftçilerin yerel tohumlardan elde ettiği toplam 9 çeşit sebze fidesini halka
dağıttı. Büyük ilgi gören beş günlük kampanya boyunca yaklaşık 10 bin kişi, balkonlarında ekmek üzere 200
binin üzerinde domates, biber ve patlıcan fidesi aldı.
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nilüfer’de alternatif turizm

Mysia Yolları
projesi büyüyor
Nilüfer’de tarım alanında sürdürülen ve kırsal kalkınmayı
destekleyerek uzun vadede
tersine göçü başlatabilecek
çalışmaların bir ayağını da
turizm oluşturuyor. Nilüfer
Belediyesi’nin “Doğa, Tarih
ve Kültür Rotaları Projesi”
kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin
en iyi rotaları arasında
gösterilen Mysia Yolları’nın mola yerlerini Nilüfer’in kırsal mahalleleri oluşturuyor.

2 0 2 0

Mysia Yolları ile ilgili daha
detaylı bilgi almak ve rotaları incelemek için,
https://mysiayolları.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Parkurları detaylı bir şekilde
gösteren PDF haritayı
telefonunuza kaydetmek
için, yandaki QR kodu akıllı
telefonunuzla okutup, açılan
belgeyi kaydedebilirsiniz.
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“Mysia Yolları Nilüfer Alternatif Turizm Destinasyonları” projesinin ilk etabı, Nilüfer’in güney kırsalındaki 21
mahalleyi birleştiren, toplamda 310 km uzunluğundaki
rotalardan oluşuyordu. Bursa Valiliği İl Sportif Turizm
Kurulu kararıyla “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Alanı”
olarak ilan edilen Mysia Yolları; doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve at biniciliği parkurları ile sportif olta balıkçılığı,
çadırlı kamp, yamaç paraşütü alanlarından oluşuyor.
2019 yılında yapılan
son düzenlemelerle
birlikte yaklaşık 850
kilometreye
ulaşan
Mysia Yolları, 27 doğa
yürüyüşü, 18 bisiklet
ve 5 adet atlı yürüyüş
rotası olmak üzere,
toplam 50 rota olarak
yeniden tasarlandı.
Yeni rotalarıyla artık
ilçe sınırlarını aşan Mysia Yolları; Nilüfer’den başlayıp, Mustafakemalpaşa,

Karacabey, Mudanya ve Orhaneli ilçelerine uzanarak
konuklarını Uludağ ormanlarından, Uluabat Gölü’nden
ve Marmara kıyılarından geçirerek, büyüleyici bir doğa
yolculuğuna çıkarıyor.
Uluslararası standartlarda yönlendirici işaretler, yön
levhaları, QR kod ile dijital haritalar gibi teknolojik
imkânları sunarak, tüm doğa tutkunlarının bu rotaları güvenli bir şekilde
kullanmalarını sağlayan Nilüfer Belediyesi,
alternatif turizm destinasyonları arasında
giderek önemli bir yer
edinmeye
başlayan
Mysia Yolları’nın geçtiği kırsal mahallelerde turizm açısından
bir hareketlilik yaratmak amacıyla dinlenme-konaklama yerleri
planlıyor.

N İL Ü F E R

Bu bölgelerde özellikle kadın derneklerini üretime teşvik ederek,
onlara yemek yeme ve satış
mekânları temin eden Nilüfer
Belediyesi, bu rotalar boyunca
yerli halkın konaklama ve diğer
turizm hizmet alanlarına dâhil
olmaları için olanaklar oluşturarak kırsal turizmin kalkınmasını
destekliyor.
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nilüfer’de üreten kadın

Kadın
derneklerine
tam destek
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Nilüfer’de kadınların dernek çatısı altında örgütlenmelerini ve
üretime katılarak el emeklerini ekonomik getiriye dönüştürmelerini
destekleyen Nilüfer Belediyesi, ilçenin 34 mahallesinde örgütlenen
kadın dernekleriyle işbirliği protokolü imzaladı.
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Yapılacak festival, açılış ve benzeri etkinliklerde kadın
dernekleriyle işbirliği yaparak, onlara katkıda bulunacak olan Nilüfer Belediyesi, dernek binası olmayan kadın derneklerine de prefabrik yapılar temin ediyor.
Bu dönem çeşitli kurs ve eğitimlerin gerçekleştirileceği Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği binası
ile İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kendi elleriyle hazırladıkları lezzetleri satışa sunacağı Nilüfer Agora Çarşı’daki “Halk Sofrası”nı hizmete kazandıran Nilüfer Belediyesi, ayrıca dernek binası
olmayan 10 derneğe de prefabrik binalar kazandırdı.

Bu çalışmalar çerçevesinde Barış, Çamlıca, Cumhuriyet, Kayapa, Büyükbalıklı, İrfaniye, Demirci, Esentepe,
Konak ve Ertuğrul Mahallesi’ndeki kadın derneklerine,
içinde mutfağı, yönetim ofisi ve etkinlik alanı olmak
üzere toplam 100 metrekarelik alana sahip prefabrik
binalar yapılarak teslim edildi.
Kadın derneklerine bir yandan mekân kazandıran Nilüfer Belediyesi, bir yandan da Bursa’nın unutulmaya
yüz tutmuş yerel tatlarını öğretmek amacıyla kadın
derneklerine çeşitli eğitimler de veriyor.

Misi’ye konuk evi
Kadın derneklerine verilen destekler kapsamında bu
dönem Misi’de pansiyon hizmeti verecek bir mekân
ihtiyacı da giderilecek. Misi Köyü Kadınları Kültür ve
Yardımlaşma Derneği, ‘Yüzde 100 Misia’ Projesi’ kapsamında Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği
Koza Evi’nde bu yıl önemli bir çalışma yapacaklar. Yeni
proje için çalışma başlatan kadınlar Koza Evi’ni Konuk
Evi olarak işletecekler.
N İL Ü F E R

Kadınlara yemek eğitimi

H A B E R

Nilüfer Belediyesi’nin kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda kadınlara Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş
lezzetleri ile ilgili Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi aşçı Ayşe
Doğan tarafından uygulamalı eğitim verildi.

SA Y I
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nilüfer’de kadın-çocuk akademileri

Kadın-Çocuk Akademileri
yaygınlaşıyor

T E M M U Z
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Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hem kadınların sosyal hayatın
içinde daha aktif rol almalarını desteklemek hem de çocukların gelişimlerine ve
yaratıcılıklarına katkı sunmak amacıyla Kadın ve Çocuk Akademileri açan Nilüfer
Belediyesi, uygulamayı yaygınlaştırıyor. Kültür, Çalı, Büyükbalıklı mahallelerinden
sonra Hasanağa ve Konaklı mahallelerinde de “Kadın ve Çocuk Akademisi” açıldı.
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1

Bugüne kadar toplam 2120 kadının üye olduğu akademilerde kadınlara yönelik, İngilizce ve okuma-yazma
eğitimleri, ahşap boyama, ahşap yakma, taş boyama,.
resim, dikiş, örgü, iğne oyası vb. alanlarda atölye çalışmaları ile “Akran Zorbalığı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “ Kadın Sağlığı” gibi konularda seminer çalışmaları
ile geziler yapılıyor.

12

Kadınların atölyelere katılımlarını desteklemek amacıyla atölyeler esnasında 3-6 yaş arası çocuklara yönelik oyun etkinlikleri de yapan Nilüfer Belediyesi, 1470
çocuğun kayıt olduğu akademilerde okul çağındaki çocukların derslerine yardımcı olmak amacıyla da eğitim
çalışmaları yapılıyor.

Çocuklara yönelik İngilizce, Matematik - Fen Bilgisi,
Türkçe - Sosyal Bilgiler Atölyeleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Deney Atölyeleri, Ahşap Tasarım Atölyesi,
El Becerisi Atölyeleri, Eğitici Oyun Çalışmaları, Film,
Animasyon Film ve Belgesel Gösterimleri, Kitap Okuma Etkinlikleri, Gitar ve Resim atölyelerinin yapıldığı
akademilerde ayrıca Meslek Tanıtım Günleri ile müze
gezileri de yapılıyor.
1145 çocuğun kayıt olduğu Kadın ve Çocuk Akademileri’nde son derece verimli çalışmalar yürütüldüğü-

nü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
Hasanağa’da tarihî dokusuyla dikkat çeken Akademi
binasının ardından, Konaklı Mahallesi’nde 505 metrekare alanda inşa edilen ve atölye odaları, çocuk oyun
salonu, çok amaçlı salon ve voleybol sahası bulunan
Akademi binasını hizmete açtı.
Yöre halkının akademilere sahip çıkması ve yoğun katılım göstermesinden mutluluk duyduklarını kaydeden
Başkan Erdem, her mahalleye bir Kadın ve Çocuk Akademisi açmayı hedeflediklerini söyledi.
N İL Ü F E R
H A B E R
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Eğitime
Nilüfer desteği
Nilüfer’de çocukların eğitim hayatını
destekleyen çok yönlü çalışmalar yapan
Nilüfer Belediyesi, bu yıl mekânsız kalan
Nedim Öztan Anaokulu öğrencilerine
kucak açtı. Karaman Dernekler
Yerleşkesi’nin bir bölümünü anaokuluna
dönüştürerek kullanıma sunan Nilüfer
Belediyesi, çok sayıda eğitim kurumuna
da bakım-onarım tadilat gibi ihtiyaçların
karşılanmasında destek verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa’daki okul binalarında yapılan
kontroller sonucu, olası depremde risk taşıyabileceği
değerlendirilen 24 okul binasının yıkılması yönünde
karar alınmıştı. Hakkında yıkım kararı alınan Nilüfer
İlçesi’ndeki tek okul olan Nedim Öztan İlkokulu’nda
sömestr tatili sonrası eğitim-öğretim başlayamamış,
ilkokul kısmındaki öğrencilerin kayıtları NOSAB İlkokulu’na alınmıştı. 100 mevcutlu anaokulu kısmında eğitim
gören miniklerin yardımına ise Nilüfer Belediyesi koştu. Okul yakınlarında hizmet veren Nilüfer Belediyesi

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nin bir bölümü anaokuluna dönüştürüldü.
Minik öğrencileri ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nin çocuklarla şenlendiğini belirterek, 100 çocuğun eğitimi
için çözüm üretmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Nilüfer Belediyesi bu dönem ayrıca ilçedeki 16 devlet
okuluna boya-badana, çatı kaplama vb bakım-onarım
tadilat işleri yaparak destek verdi.
N İL Ü F E R
H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z
20 2 0
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nilüfer’de eğitim

Nilüfer’e
modern
donanımlı
yurt

Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız
Öğrenci Yurdu, törenle hizmete açıldı.
Nilüfer Belediyesi, öğrenci kenti Nilüfer’e, üniversiteli kız öğrencilerin kalabileceği, modern donanımlı bir
yurt kazandırdı. Konak Mahallesi’nde yapılan ve 89
öğrenci kapasiteli Yurdun açılışında konuşan Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’da misafir olan
üniversiteli kız öğrenciler
için, ikinci bir yuva işlevini
yerine getirecek yurdu
hizmete açmanın mutluluğunu
yaşadıklarını
söyledi.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer’de, başka kentlerden gelen üniversitelilerin her zaman kalacak
yer sorunu yaşadıklarını
hatırlatan Başkan Erdem,
bu konuda ailelerden çok talep geldiğini belirterek
şöyle devam etti: “Bu ihtiyacı gidermek üzere önceki
dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in
girişimiyle bu yurdun yapımına başlandı ve Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açmak bugün bizlere kısmet oldu. Öncelikle Sayın
Bozbey’e ve bu yurdun hizmete kazandırılmasında
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yurdumuzdan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alacak
16

kız öğrenciler yararlanacak. 5 katlı yurt binasında, 20
adet tek kişilik, 23 adet 3 kişilik oda bulunuyor, ayrıca
bir adet de engelli odası bulunuyor. Güvenli, rahat, huzurlu ve ekonomik koşullarda barınma hizmeti verecek olan yurtta öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti
de verilecek. Her ihtiyacın düşünüldüğü yurtta, çamaşırhane, mescit, yemekhane, etüt odası ve Kütüphane
Müdürlüğümüzün desteğiyle kurulmuş bir kütüphane
de yer alıyor.”
Yurdun hayata geçirilmesinde önemli payı olan
Nilüfer Belediyesi eski
Başkanı Mustafa Bozbey
de törende bir konuşma yaptı. 20 yıl boyunca
birçok hizmeti katılımcılık anlayışı ile hep birlikte ürettiklerini belirten
Bozbey, her üretilen değerin bir hikâyesi olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun hikâyesini
paylaşan Bozbey, “Önemli olan yapıları yapmak değil,
bu yapıları, içindeki insanların mutlu olabileceği, sürdürülebilir ve Nilüfer’e yakışır şekilde işletmektir. Bu anlayışı da zaten Nilüfer Belediyesi insan öncelikli yaptığı
projelerle göstermektedir. Bundan sonra da göstereceğine inanıyorum” dedi.

Her mahalleye bir kreş
Nilüfer Belediyesi, çocukların nitelikli
eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği “Nilüfer Belediyesi Burak Berk
Kreşi”ni hizmete açtı.
Eğitim amaçlı projelere özel önem veren ve her mahalleye bir kreş açarak kadınların çocuk bakımıyla ilgili
sorunlarına çözüm üretmek isteyen Nilüfer Belediyesi,
bunun ilk örneğini 23 Nisan
Mahallesi’nde hayata geçirdi. Hayırsever işadamı Şevket İlhan tarafından yaptırılan Nilüfer Belediyesi Burak
Berk Kreşi’nin açılışı geniş
katılımla gerçekleşti.
Törende konuşan Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay
Erdem, sosyal belediyecilik
anlayışı gereği, her yurttaşın iyi eğitim olanaklarına
kavuşması amacıyla kreş
ve yurt gibi yatırımları çok
önemsediklerini vurguladı. 120 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede olan Nilüfer Belediyesi Burak Berk
Kreşi’nin, öncelikle belediye personeline hizmet vereceğini söyleyen Erdem şöyle devam etti: “Ancak, talep
olursa diğer vatandaşlara da kreşimiz açık olacak. Ayrıca, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarını bı-

rakacak yer arayan anneler de randevulu sistemle çocuklarını buraya bırakabilecekler. Bu amaçla burada bir
abonelik sistemi geliştirilecek. Önceden kaydı yapılmış
çocuklar, haftada 8 saati geçmeyecek şekilde “Misafir
Öğrenci” olarak kreşe bırakılabilecek ve bu uygulama
ücretsiz yürütülecek. Her kadının hayatını kolaylaştıracak bu uygulamayı önemsiyoruz.”
Kreşin bahçesinin de çocukların nitelikli eğitim alması
amacıyla düzenlendiğini ve oyun alanlarının yanı sıra
trafik eğitim alanı ve tarım
bahçesinin de yer aldığını belirten Başkan Erdem,
amaçlarının araştırmaktan
ve keşfetmekten hoşlanan,
orijinal ve yaratıcı fikirler
üretebilen,
paylaşmanın
bilincinde, doğayı ve hayvanları koruyan, mutlu ve
üretken bireyler yetiştirmek
olduğunu ifade etti.
Nilüfer Belediyesi Burak
Berk Kreşi, bin 225 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 735 metrekare kapalı alana sahip olan kreşte, 5 derslik, 2 atölye salonu,
yemekhane, psikolog ve revir odası bulunuyor. İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde
işletilen kreş, 6 okul öncesi, 2 branş öğretmeni, bir psikolog ve bir hemşire ile hizmet veriyor.

N İL Ü F E R
H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z
20 2 0
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nilüfer’de eğitim

Yeni nesil
geleceğe
hazırlanıyor

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z

2 0 2 0

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla
çocukları ihtiyaç duyulan alanlarda
eğiterek geleceğe hazırlamak isteyen
Nilüfer Belediyesi, ilk kodlama
atölyesini Karaman’da açtı.
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Aklın sınırlarını genişleterek, geleceğin yöneticileri
olan çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme,
problem çözme becerileri kazandırmak amacıyla akıl
ve zekâ oyunları atölyeleri açan Nilüfer Belediyesi,
çocukları ihtiyaç duyulan alanlarda eğiterek geleceğe
hazırlamak için şimdi de kodlama atölyeleri açıyor. Bunun ilk örneği olan “Atölye Nilüfer” Karaman Dernekler Yerleşkesi içinde açıldı.
Teknolojinin yaşamın hemen her alanına hâkim
olduğu çağımızda çocuklara erken yaşta kodlama
eğitimi vererek teknolojinin alfabesini öğretmek
isteyen Nilüfer Belediyesi,
bu atölyelerde özellikle
ilçedeki sosyoekonomik
düzeyi düşük olan çocuk
ve gençleri eğitmeyi hedefliyor.

H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z

Çocukların bilgisayar biliminin ve yazılımın temellerini

Beceri Atölyesi’nde ise
çocuklara; ahşap oyma,
kesme ve şekillendirme
çalışmalarını, 3 boyutlu
tasarım ve 3 boyutlu baskı
işlemlerini yapabilecekleri, kendi özgün ürünlerini
tasarlayabilecekleri bir ortam sunuluyor. Çocuklar
burada; 3 boyutlu yazıcılar
ve kalemler kullanarak 3
boyutlu tasarımın temellerini eğlenerek öğrenme
fırsatı buluyor. Bu atölye
kapsamında çocuklar ve
gençler ahşap süs eşyaları, takılar ve maket hayvan
figürleri ile başlayarak sonrasında hayallerindeki herhangi bir objeyi hayata geçirmeyi öğreniyorlar. Başka
bir deyişle çocuklar burada kendi oyuncaklarını tasarlayabiliyor, hayal ettikleri oyuncağı Robotik Kodlama
Atölyesi’nde öğrendikleri ile birleştirip gerçek bir prototip meydana getirebiliyorlar.

N İL Ü F E R

Çocukları; dünyada hızla
yayılan yeni nesil bir akım
olan kendin yap (maker) hareketi ile tanıştırmak için
robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve ahşap modelleme gibi etkinliklerin yapılacağı “Atölye Nilüfer”; “Kodlama Atölyesi” ve “Beceri atölyesi” olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

öğrenmesini amaçlayan Kodlama Atölyesi’nin eğitim
başlıkları arasında; algoritmadan programlama mantığına, mikroişlemcilerden sensörlerin kullanılmasına,
basit bir robot programlamadan kendi mobil uygulamamızı yazmanın temellerine kadar geniş bir yelpaze
bulunuyor.

20 2 0
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nilüfer’den

İhtiyaç
sahiplerine
Halk Kart ve
yemek desteği
Nilüfer Belediyesi, dar gelirli vatandaşların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için onlara yemek ve market
alışverişi desteğinde bulunuyor. İhtiyaç
sahipleri Halk Kart ile marketlerden alışveriş yaparken, bazı vatandaşların evlerine de
günde iki kez sıcak
yemek götürülüyor.

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer Belediyesi, sosyal yaşamımızın temel taşlarından
olan yardımlaşmayı-dayanışmayı her alanda sürdürüyor.
Bu amaçla da Nilüfer Belediyesi, dar gelirlilere yönelik
hayata geçirilen Halk Kart uygulamasıyla vatandaşlara
maddi destek veriyor. Nilüfer ilçesi sınırlarında ikamet
eden, maddi durumu yetersiz vatandaşların temel gıda
ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen
Halk Kart, anlaşmalı marketlerde geçerli. Nilüfer Belediyesi, Halk Kart sahiplerine her ay gıda ihtiyaçlarını
karşılamaları için belli bir miktarda kartlarına para yükleyerek yardımda bulunuyor. Halk Kart’tan yararlananların
sayısı 2019 yılında 667 iken 2020 yılının ilk yarısında da
656’ya ulaştı.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

Nilüfer Belediyesi, yoksul ailelere ve yaşlı, hasta, yalnız
ya da engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yılın 365
günü sıcak yemek de dağıtıyor. Yaz kış demeden haftanın yedi günü hanelerin kapısını çalan Nilüfer Belediyesi,
hijyenik ortamda yapılan sıcak yemekleri, ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. 2019 yılında toplam 153 bin 336
öğün, 2020 yılının ilk 5 ayında da 58 bin 711 öğün sıcak
yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılından buyana devam
eden Halk Kart uygulamasından Nilüfer ilçesi sınırlarında yaşayan, ihtiyaç sahibi yurttaşların yanı sıra
geçici veya sürekli bir rahatsızlığı olup çalışamayacak durumda olan kişiler de faydalanabiliyor. Halk
Kart almak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek başvuru
formu doldurması gerekiyor.

Nilüfer’de yalnızlık yok
dayanışma var

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Nilüfer Belediyesi, kendine bakamayacak kadar yaşlı ve yalnız
olan, bakacak kimsesi olmayan yaşlıların; ev temizliği, kişisel bakım ve sıcak
yemek ihtiyacını karşılıyor.

Nilüfer Belediyesi talep edilmesi halinde bu kriterlere uygun durumdaki vatandaşlara her gün düzenli olarak sıcak
yemek de ulaştırıyor ve tüm bu hizmetler ücretsiz yürütülüyor.

N İL Ü F E R
H A B E R

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşların her anında
yanlarında oluyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde Ev ve Kişisel Bakım Ekipleri oluşturan Nilüfer Belediyesi, temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta,
engelli, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara yardım eli uzatıyor.
Kriterlere uyan kişi ve ailelerden gelen talep doğrultusunda periyodik aralıklarla bu vatandaşların evlerine giden
ekipler, vatandaşların hem ev temizliğini, hem de kişisel
bakımlarını yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, kişisel bakım hizmetleri ekibi de yaşlı
ve bakıma muhtaç vatandaşların banyo, vücut temizliği,
saç, sakal ve tırnak kesimi gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiren ekipler, 2019
yılında ihtiyaç sahibi 148 yaşlıya, toplam 2 bin 210 kez kişisel temizlik hizmeti verdi. Aynı hizmet 2020 yılının ilk 5
ayında da 134 kişiye 765 kez verildi.

SA Y I

Nilüfer Belediyesi Ev Bakım Hizmetleri Ekibi, hafta içi her
gün program dâhilinde ihtiyaç sahibi hanelere giderek detaylı temizliğini yapıyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri, 2019
yılında 152 yaşlının evine giderek 886 kez ev temizliği
yaptı. 2020 yılının ilk 5 ayında da 149 kişinin evi 244 kez
temizlendi.

1
T E M M U Z
20 2 0
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nilüfer’den

Nilüfer’in ikinci huzurevi
açılış için gün sayıyor
Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle hayata geçireceği İzzet Şadi Sayarel Huzurevi açılış için gün sayıyor. İnci
ve Taner Altınmakas Huzurevi’nin ardından ikinci huzurevini de hayırsever
desteğiyle hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, verdiği hizmetle büyük bir ihtiyacı karşılıyor.

2 0 2 0

Hayırsever iş adamı İzzet Şadi Sayarel desteğiyle Çamlıca Mahallesi’nde yapılan Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi
Sayarel Huzurevi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. 3 bin
500 metrekarelik alanda yaklaşık 200 kişiye hizmet

verecek olan huzurevi, son derece modern yapısıyla
dikkat çekiyor. “İki Nesli Bir Araya Getirecek Proje”
olarak adlandırılan huzurevinde yaklaşık 50 çocuğa
hizmet verecek bir kreş yapılması da hedefleniyor.
Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever Altınmakas ailesiyle
birlikte açtığı İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ise,
yaşlılara sunduğu yaşam kalitesi ile büyük beğeni ve
talep almaya devam ediyor.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z

86 yatak kapasiteli ve modern donanımlı huzurevinde
yaşlılara aktif bir sosyal yaşam sunmak için çok sayıda
etkinlik düzenleniyor. Okuma etkinlikleri, yılbaşı partisi,
doğum günü kutlamaları yapan, topluca konserlere, sinemalara, tiyatrolara, maçlara ve çeşitli gezilere giden
huzurevi sakinleri, isterlerse resim, takı tasarım, ahşap
boyama ve makrome alanında yapılan atölye çalışmalarına da katılarak keyifli vakit geçiriyorlar.
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Bursa’nın
ilk Alzheimer
Hasta Konukevi
Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Lions Kulübü
Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu
işbirliğiyle Bursa’ya Alzheimer Hasta Konukevi kazandırıyor. Bursa’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan
konukevinde çalışmalar son aşamaya geldi.

aktivite salonları ve teknik servisler de yer alacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, konukevinin büyük bir ihtiyaca cevap
vereceğini belirtti.

Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan
Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi tamamlanma
aşamasında. Toplam 3 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin yüzde 90’ı tamamlandı. İç
tefrişatın tamamlanmasıyla projenin ilk etabının yakın
zamanda hizmete açılması hedefleniyor. Gündüz bakım hizmetinin de verileceği merkezde, 48 hastanın
konaklayabileceği çift kişilik 24 oda bulunuyor. Tüm
ayrıntıların ele alındığı merkezde özel bakım üniteleri,

Demirci’ye Aile Sağlığı Merkezi
Nilüfer halkının sağlık hizmeti alabilmesi için
mekânsal ihtiyaçları karşılamaya çalışan Nilüfer
Belediyesi, Demirci Mahallesi’ne bir aile sağlığı merkezi kazandırdı. Balat ve İhsaniye Mahallelerinde
de aile sağlığı merkezi inşaatları devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi Demirci’nin ardından Balat ve İhsaniye Mahallelerinde de sağlık hizmeti için ihtiyaç duyulan
mekân eksiğini gidermek üzere çalışmalar yürütüyor.

N İL Ü F E R
H A B E R

Demirci Mahallesi’nde binlerce vatandaşın birinci basamak sağlık hizmeti alacağı aile sağlığı merkezi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Nilüfer Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 580 metrekarelik bir
alanda sponsor desteğiyle 2 katlı bir bina inşa ederek İl
Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti.

odası, eğitim ve toplantı odası, gebe izleme odası, aile
planlama odası ve dinlenme odası gibi bölümler yer
alıyor.

SA Y I

Hayırsever işadamı İlhan Parseker’in desteğiyle inşa
edilen binada sağlık hizmetlerinin verilmeye başlamasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu.

1
T E M M U Z

Açılışı yapılan T.C. Sağlık Bakanlığı Nilüfer 26 Nolu Demirci Aile Sağlığı Merkezi’nde; 112 Acil bölümü, 5 adet
doktor odası, engelli muayene odası, tıbbi müdahale

20 2 0
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nilüfer’den

Gökçeköy’e meydan ve
kahvehane
Gökçeköy sakinlerinin kahvehane isteğini yerine getiren Nilüfer Belediyesi, bölgeye bir meydan ile kahvehane,
muhtarlık binası ve kadın derneği için
mekân kazandırdı.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z
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“Başkan Burada” uygulamasıyla özellikle kırsal nitelikteki mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyip
talepleri yerinde alan Nilüfer
Belediyesi, stratejik plan hedef programı çerçevesinde bu
taleplere de yanıt veriyor.

24

Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi’nden eski köy kahvesinin yıkılıp yenisinin yapılmasını isteyen Gökçeköy
Mahallesi sakinleri, isteklerine kavuştu.
Gökçeköy Mahallesi’ndeki eski kahvehaneyi yıkarak
yerine 495 metrekarelik alanda bir meydan düzenlemesi yapan Nilüfer Belediyesi, meydanın bir köşesine
115 metrekarelik alana sahip bir bina yaparak hem mahalle halkının kahvehane
isteğini yerine getirdi, hem
de mahalleye yeni muhtarlık mekânı kazandırdı.
Binanın alt katı da kadın
derneğinin çalışmaları için
tahsis edildi.

Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”
Toplumun tüm kesimlerinden uygun işbirlikleri
oluşturarak, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik
alanında faaliyetlerini sürdüren
Nilüfer İnovasyon
Merkezi, 2019
yılında Sürdürülebilirlik Akademisi
tarafından ödüle
değer görüldü.
Yenilikçi ve vizyoner
yaklaşımlarıyla rol
model
olabilecek
projeleri ön plana
çıkarabilmek için düzenlenen ödüllere, Nilüfer İnovasyon Merkezi ile başvuran Nilüfer Belediyesi’nin pro-

jesi, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden ve
bağımsız uzmanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından
seçildi.
“Sürdürebilir
İş
Ödülleri İstanbul’da
Fairmont Quasar’da
düzenlenen törende
verildi. “Sürdürebilir
İnovasyon” kategorisinde verilen Nilüfer Belediyesi’nin
ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, jüri üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş’ın elinden
aldı. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen bu
ödül Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin üçüncü ödülü oldu.

Nilüfer, sosyal girişimciliğin
merkezi olacak

2017 yılından bu yana sosyal girişimcilik odağında
çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi’nin bu projesi,
BEBKA tarafından da desteklenmeye hak kazandı.
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin iştirakçi ortaklığıyla yürütülmeye başlanan proje ile Bursa’da
var olan sosyal girişim potansiyeli geliştirilirken, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve aynı
zamanda sosyal sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi
hedefleniyor.

H A B E R
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Bursa’da sosyal girişimcilik alanında çatı kuruluş özelliği taşıyacak olan merkez, sosyal girişim fikirleri olan
vatandaşlara çeşitli eğitimlerle rehberlik edecek ve kurulacak melek yatırımcı ağı ile fon bulmalarına destek
olacak. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başla-

yacak “Sosyal Girişimcilik Merkezi”nin açılmasıyla, Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de sosyal girişimcilik merkezi
kuran ilk belediye olacak.
N İL Ü F E R

İstihdamın artırılmasına yönelik örnek çalışmalara
imza atan Nilüfer Belediyesi, aynı zamanda girişimciliği destekleyen adımlar da atıyor. İşsizliğin
çığ gibi büyüdüğü bir dönemde, Nilüfer Belediyesi,
sosyal fayda yaratacak yenilikçi iş fikirleri olan
girişimcileri destekleyecek bir “Sosyal Girişimcilik
Merkezi” kuruyor.
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nilüfer’de sosyal yaşam

Bizim Ev’de
hayat var
Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, engelli
bireylerin yaşamına kattığı yeniliklerle dikkat çekiyor.

T E M M U Z

2 0 2 0

Yaşamlarını çoğunlukla evden çıkmadan ve sosyal
bir yaşam alanından mahrum geçiren engelliler için,
yaşamla buluşmanın ve sosyalleşmenin yollarını açan
Bizim Ev, yaptığı atölye çalışmalarıyla engellilere yeni
beceriler kazandırdığı gibi onları sportif ve kültürel
etkinliklere de yöneltiyor. Tüm engelli guruplarına yönelik gönüllü eğitmen eşliğinde İngilizce, fotoğrafçılık,
enstrüman ve şan dersleri ile dış mekânda sosyalleşme eğitimlerinin verildiği Bizim Ev’de ayrıca seramik
ve mutfak atölyeleri de yapılıyor.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

Görme engellilere yönelik de iç ve dış mekânlar için
bağımsız hareket ve beyaz baston eğitimi, yönleri öğrenme ve zihin haritası oluşturma, kabartma yazı destek çalışmaları, kişisel temizlik, uyum ve idare çalışmaları yapılıyor.
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Merkezde ayrıca görme engellilere, dünyaya açılmanın
en önemli yolu olan bilgisayar kullanımı da öğretiliyor
ve ekran okuma programları sayesinde iletişim olanakları genişletiliyor. Görme engellilere satranç, dokuma
gibi atölyelerle kendilerini geliştirme olanağı sağlayan
Nilüfer Belediyesi, görme engellilerin kitaba erişimini

kolaylaştırmak için Nilüfer’de evlere sesli kitap servisi yapıyor. Bunu sağlamak için Boğaziçi Üniversitesi
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim laboratuvarı
(GETEM) ile işbirliği yaparak GETEM’in 39 bini aşkın
sesli kitap arşivine erişim olanağı sağlayan Nilüfer Belediyesi, sesli kitap talep eden görme engelli vatandaşlara kurye aracılığıyla mp3 çalar ve istenen sesli kitabı
gönderiyor. Gönüllülerin yaptığı seslendirme çalışmasıyla kütüphane bünyesindeki sesli kitap sayısı da her
geçen gün artıyor.

“Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi”nde engelli bireyler ve yakınlarına ücretsiz tatil olanağı sunan
Nilüfer Belediyesi engelli vatandaşları Engelli Kamu
Personeli Seçme Sınavı'na hazırlamak için ücretsiz
kurslar da düzenliyor. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi
işbirliğiyle düzenlenen kursa, farklı engel gruplarından
bireyler katılıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen 216 saatlik eğitimin ardından engellilere
doğru tercih yapabilmeleri için rehberlik ve danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Ücretsiz tamir hizmeti
Nilüfer Belediyesi, Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nde
yılda 400’ü aşkın engelli bireyin aracını tamir ederek,
önemli bir ihtiyacı ücretsiz karşılıyor. Nilüfer Belediyesi
Alaaddinbey Hizmet Binası’nda hizmet veren Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nden Bursa’da yaşayan bütün
engelli bireyler yararlanabiliyor. Tekerlekli Sandalye
Tamirevi’nde yılda 400’ü aşkın akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımları ücretsiz olarak
yapılıyor.

N İL Ü F E R
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Sadece görme engellilere değil, Nilüfer Belediyesi
sınırlarında ikamet eden tüm engelli bireylere fırsat
eşitliği sağlamak amacıyla, istedikleri ödünç kitaplar
kurye ile evlerine ulaştırılıyor.
Bursa’nın ilk görme engelliler kütüphanesini de Akkılıç
Kütüphanesi bünyesinde
oluşturan Nilüfer Belediyesi, 81 adet braille kitap
ile görme engellilere hizmet veriyor. Kabartma
klavyenin de bulunduğu
Akkılıç Kütüphanesi’nde ekran seslendirme
programları
aracılığı
ile internete girebilen
görme engelliler, kabartma yazı çıktısı alabilen
yazıcı sayesinde, okumak
istedikleri metinlerin çıktısını da alabiliyorlar. Kütüphanelere kayıtlı 2 bin 209
engelli bireyin bulunduğu
Nilüfer’de, tüm bu hizmetler bedelsiz sunuluyor.

KPSS eğitimi
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nilüfer’de olgun gençler

Olgun gençleri
hayata bağlayan
merkez
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55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi amacıyla açılan ve büyük ilgi
gören Olgun Gençlik Merkezi, akademik düzeyde araştırma konusu oldu.
Üyelerini yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı belirlenen bu modeli yaygınlaştırmaya karar
veren Nilüfer Belediyesi, ikinci Olgun Gençlik
Merkezi’ni Beşevler’de açmaya hazırlanıyor.
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Nilüfer Belediyesi, yaşlı nüfusun
giderek arttığı Türkiye’de nitelikli yaşlı merkezlerine örnek
olacak bir model geliştirdi.
55 yaş üstü vatandaşlar için
“Olgun Gençlik Merkezi”
adı verilen bir merkez açan
Nilüfer Belediyesi, orta yaş
ve üstü bireylerin buluşma
noktası olan merkezde, katılımcıları yaşlılık ve yalnızlık duygularından arındırıp
hayata bağlayan çok sayıda
etkinlik düzenleniyor.
İlk örneği Altınşehir Mahallesi’nde bulunan ve son bir yılda
yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan
Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik
Merkezi’nde, katılımcılara yönelik çeşitli eğitim seminerleri ve
geziler düzenlendi. Merkezde
üyelere kağıt katlama tekniği ile
çanta yapımı, yoga, İngilizce, gitar,
bağlama, ritim, yağlıboya resim,
filografi, karakalem, ahşap boyama, çini, örgü, takı, giyim kurslarının
yanı sıra, fiziki ve ruh sağlığını geliş-

tiren çeşitli farkındalık eğitimleri
de verildi. Sosyalleşmek adına
yapılan kültürel içerikli gezilere katılan merkez üyeleri,
kendi Türk Sanat Müziği ve
Türk Halk Müziği korolarını da
kurdu.
Olgun Gençlik Merkezi üniversitede araştırma konusu da
oldu. Uludağ Üniversitesi’nde
yüksek lisans yapan ve Olgun
Gençlik Merkezi üyeleriyle tek
tek görüşen Uzman Psikolog
Duygu Özmen Gülpek, nitelikli
akran etkileşimine ortam sağlayan bu modelin, zihinsel-fiziksel aktivitelerle üyelerini
yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığını belirledi.
55-65 yaş aralığında yaklaşık 45
bin kişinin yaşadığı Nilüfer’de
büyük ilgi gören bu modeli
yaygınlaştırmaya karar veren
Nilüfer Belediyesi, ikinci Olgun
Gençlik Merkezi’ni Beşevler’de
açmaya hazırlanıyor.
N İL Ü F E R
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nilüfer’de parklar

Yeniden
“Yeşil Bursa” için

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer’de en çok talep edilen hizmetler arasında yer alan parklar, yeni
projelerle Nilüfer’i yeşillendirmeye devam ediyor. 2019 yılında 58
bin metrekare alanda toplam 16 adet park ve koşu yolunu hizmete
sunarak park sayısını 303’e çıkaran Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında 10
mahallede 13 yeni park yaparak bu sayıyı 316’ya çıkarmayı hedefliyor.

N İ L Ü F E R
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Nilüfer Belediyesi 2019 yılında Akçalar
Mahallesi’nde Lavanta Parkı ve Koşuyolu’nu, Ataevler Mahallesi’nde Gezi Parkı
ve Koşuyolu ile Naim Süleymanoğlu
Dinlenme Parkı’nı, Balkan Mahallesi’nde Balkan Parkı ve Koşuyolu’nu, Çalı Mahallesi’nde Gençlik Parkı ve Koşuyolu’nu,
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Demirci Mahallesi’nde Işık Parkı’nı, Karaman Mahallesi’nde Çam Parkı’nı, Kültür Mahallesi’nde Kestanelik
Parkı ve Koşuyolu’nu, 19 Mayıs Mahallesi’nde Gülüm
Parkı ile Orkide Parkı ve Koşuyolu’nu ve 23 Nisan Mahallesi’nde Katalpa Parkı ve Koşuyolu’nu hizmete sundu.

Belediye öz kaynaklarıyla yapılan bu parkların yanı sıra
Fethiye Medicabil Dinlenme Parkı, Karaman Bakış Dinlenme Parkı, Beşevler Balıkçı Parkı ve Koşuyolu, Balat Bozkır Parkı ile 29 Ekim Meydan Parkı da sponsor
desteği ile hizmete kazandırıldı. 2019 yılında ayrıca 10
park ve koşuyolunu da revize eden Nilüfer Belediyesi,
2020 yılında yeni park projeleri için kolları sıvadı.
Bu yıl 23 Nisan, Beşevler, Dumlupınar, 19 Mayıs, Balat,
Demirci, Akçalar, Çalı, Üçevler ve Çamlıca mahallelerinde toplam 134 bin 670 metrekare alanda 13 yeni
parkı hizmete kazandıracak olan Nilüfer Belediyesi, 9
parkı da revize edecek.

Yeşil seferberlik
Bursa’nın kaybolan yeşiline yeniden can vermek için
yeşil alan oranını artırmaya çalışan ve ağaçlandırma
alanlarını vatandaşların katılımıyla yeşillendiren Nilüfer Belediyesi, 2019 yılında yaklaşık 31 bin adet fidanın
toprakla buluşmasını sağladı. 2020 yılı ağaçlandırma
kampanyası kapsamında ise vatandaşlara ücretsiz limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur, erguvan türlerinden
20 bin adet fidan dağıtıldı. Ayrıca okul ve kurumlarla
birlikte ağaçlandırma kampanyası yapan Nilüfer Belediyesi 2020 yılında toplam 25 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacak.

N İL Ü F E R
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nilüfer’de çevre

Çevre dostu Nilüfer
Çevre sorunlarına duyarlılık gösteren bir belediye olarak kentin çevre sağlığını takip
altında tutan Nilüfer Belediyesi, kent halkında da bu konuda duyarlılık geliştirmeye
yönelik çabalarını sürdürüyor. Küresel ısınmaya karşı Başkanlar Sözleşmesi’ne imza
atarak 2020 yılına kadar karbon emisyon oranını yüzde 20 azaltmayı taahhüt eden
Nilüfer Belediyesi, yüzde 16,29 oranında azaltım gerçekleştirerek büyük ölçüde hedefine ulaştı.

N İ L Ü F E R
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Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığı
arttırmaya çalışan Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda
Beşevler Cimnastik Salonu çatısına kurulan güneş
enerjisi santrali ile yıllık 34.141,16 kWh, Kent Bostanlarına kurulan santral ile de yıllık 6.780,5 kWh üretim
gerçekleştirdi. İbrahim Yazıcı Stadyumu ve Halkevi binasında da güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik
çalışmalar devam ediyor.
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Geri kazanım faaliyetleri
Geri kazanım faaliyetlerinde Türkiye’nin en başarılı
belediyeleri arasında yer alan Nilüfer Belediyesi atık
toplama ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların
çevrenin korunması ve ekonomiye tekrar kazandırılması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında 7.500.000 kg ambalaj atığının geri
kazanımı sağlandı, hane ve işyerlerine 12.500 adet geri
kazanım kutusu dağıtıldı, yaklaşık 32.000 kişiye eğitim
ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Çiçek gibi Nilüfer
Nilüfer Belediyesi vatandaşlarda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Çiçek gibi
Nilüfer için kolları sıvıyoruz” sloganıyla kampanya
başlattı. Çevre sağlığı konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Nilüfer’in
çeşitli mahallelerinde vatandaşlar temizlik çalışması
yapıyorlar. Daha temiz ve sağlıklı mahalleler için halkın
katılımıyla devam edecek olan temizlik kampanyası
kapsamında, mahallelerde çöp toplamanın yanı sıra,
güzelleştirme çalışmaları da yapılacak.

Öte yandan atık pillerin kaynağında ayrı toplanması
ve bitkisel atık yağların toplanması konusunda okullarla kampanyalar yaparak çocukları bilgilendiren
Nilüfer Belediyesi, kentte ücretsiz elektromanyetik
alan ölçümleri ve hava kalitesini izleme çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

N İL Ü F E R
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nilüfer’de önce sağlık

Nilüfer’de
koronavirüs seferberliği
Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı tüm birimleriyle seferber olan Nilüfer Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmaları, maske üretim ve dağıtımı, gıda-yemek yardımı,
evlerinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak gibi çok yönlü çalışmalar
yürüttü.
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Koronavirüs pandemisi hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların
ardından kriz masası oluşturan
ve öncelikle belediye çalışanlarını salgına karşı eğiterek acil
önlemler alan Nilüfer Belediyesi, kitleleri bir araya getiren
sosyal-kültürel, sportif tüm etkinliklerini iptal ederek, mekânlarını kapatarak, halk
sağlığı adına dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi.

N İ L Ü F E R

HA B E R

Bütün kamu binaları, aile sağlığı merkezleri, vatandaşların sıkça temas ettiği açık alanlar, park ve pazar
yerleri, toplu ulaşım alanları, bankamatikler, polis merkezleri ve araçları, çöp konteynerleri gibi birçok alanda
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dezenfeksiyon çalışması başlatan
Nilüfer Belediyesi, vatandaşların
maske ihtiyacını karşılamak için de
çözüm üretti.
İlk etapta satın alma yoluyla maske temin ederek halka ve sağlık
çalışanlarına dağıtan Nilüfer Belediyesi, ardından kendi atölyesini
kurarak maske üretimine başladı. Atölyede günde 50
bin maske üretip halka dağıtan Nilüfer Belediyesi Mart
ayından, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’a
kadar toplam 1,5 milyon maskeyi halka dağıttı. Maskeler, ihtiyaca göre çeşitlendirildi. Çocuklar için küçük
boyutta maske üretilirken, ayrıca işitme engellilerin
dudak okuyarak iletişim kurmalarına olanak sağlaya-

cak şekilde ağız bölümü şeffaf maskeler de üretildi. Öte
yandan sağlık çalışanlarının
ihtiyacını karşılamak için sınırlı sayıda siperlik üretimi
de yapıldı. Çevre sağlığı adına
cadde ve sokakların temizliğine
de özel bir önem verilen bu dönemde, yoğun kullanılan cadde ve
sokaklar ile pazar alanları periyodik aralıklarla yıkanarak dezenfekte edildi.

65 yaş üstüne destek
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 Belediyesi 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 zorunda olan yaşlılara ulaşım desteği de veren Nilüfer Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlılar
ve ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı da
yaptı.

Salgın döneminde belediyenin kiracısı olan ve zorunlu olarak kapalı
kalan işletmelerin kira alacaklarını
erteleyen Nilüfer Belediyesi, bu dönem işsiz kalan ve bir geliri olmayan vatandaşlara erzak ve sıcak
yemek yardımında da bulundu.
Öte yandan Nilüfer Kent Konseyi ve Mahalle Komiteleri işbirliği
ile maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların gıda ihtiyacına destek
olmak amacıyla 8 mahallede
dayanışma marketleri açıldı.
Nilüfer Belediyesi, salgın süresince büyük özveriyle çalışan ve virüsü yayma endişesiyle evlerinde kalmak istemeyen 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.
Pandemi süresince belediye zabıta ekipleri de yayımlanan genelgeler doğrultusunda pazaryerleri, marketler, gıda işletmeleri, kuaför-berber gibi işyerlerinde
denetimlerini titizlikle sürdürdü.
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nilüfer’de bisiklet

Bisiklet
iyidir

Nilüfer Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak, sağlıklı yaşam ile çevre bilinci
oluşturmak ve bisikletin kent içinde alternatif ulaşım aracı olarak kullanımını sağlamak amacıyla her yıl bisiklet yolu ağını genişletiyor. 2020 yılının ilk yarısında yapılan
son çalışmalarla birlikte ilçedeki bisiklet yolu uzunluğu 160 kilometreye ulaştı.
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Nilüfer Belediyesi’nin kent içi ulaşımda sağlıklı ve çevreci yaklaşımlarının bir örneği de akıllı bisiklet kiralama
sistemi olan Nilespit. İlçede bisiklet yolları ile birlikte
Nilespit ağı da hızla genişliyor. 3 istasyonla başlayan
projedeki istasyon sayısı 23’e ulaşırken, sistemden
faydalanan abone sayısı ise 15 bine ulaştı. Proje kapsamında üye kartı alan kişiler, kent içinde bisikleti kullanarak hem ulaşım ihtiyacını karşılıyor hem de spor
amaçlı gezinti yapabiliyor. 198 akıllı bisikletin yer aldığı
Nilespit’ten abone olmadan kredi kartıyla da kiralama
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yapılıyor. Bisikletler kullanım sonrasında aynı istasyon
veya başka istasyona bırakılabiliyor. Nilüfer Belediyesi,
Nilespit projesi kapsamında Mobil Kilitli Bisiklet uygulamasını da hayata geçirdi. Böylelikle abonelere, sabit
bir parkın olmadığı yerlerde de bisiklet kullanıp, park
etme olanağı sağlandı. Nilespit’i hayata geçirerek çevreye de katkı sağlayan Nilüfer Belediyesi, hayata geçirdiği son iki istasyonda güneş paneli de kurdu. Gölyazı
ve Alaaddinbey Mahallesi’nde istasyonlarda kurulan
güneş panalleri aracılığıyla istasyonu besleyen enerji

güneşten alınarak çevrenin korunmasına da katkı sağlanıyor.

Tamir istasyonları
Bisiklet kullanımında yaşanan sorunlara anlık çözüm
üretmek amacıyla bisiklet tamir bakım istasyonları
kurulmaya başlandı. Ulaşım ve spor için bisiklet kullanmayı tercih eden Nilüferlilere hizmet verecek bisiklet tamir ve bakım istasyonlarının ilki, pilot uygulama

olarak Altınşehir Mahallesi, Rasim Şahinkaya Parkı ve
Koşu Yolu’nda hizmet vermeye başladı. Bisiklet tamir
istasyonunda kullanıma hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida takımı, lastik söküp takmak için tekerlek
levyeleri, çift başlıklı göstergeli lastik şişirme pompası,
sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor. Tamir istasyonunda sadece bisikletler değil,
engelli vatandaşların arabaları ve bebek arabaları da
tamir edilebiliyor.
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nilüfer’de can dostlar

Can dostlar güvende
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Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 5 bini aşkın hayvana
tıbbi müdahale, bakım ve sahiplendirme
hizmeti verdi. Merkezde, 2020 yılının
ilk yarısında ise, bin 563 hayvana tıbbi
müdahale, bakım ve 242 sahiplendirme
çalışması yapıldı.
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Merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarını genel
sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra sahiplendiren
ya da kısırlaştırıp doğal yaşam alanlarına geri bırakan
Veteriner İşleri ekipleri, güçten düşmüş, yaralı ve hasta
hayvanları da tedavi ediyor.
İlçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitesini
artırmak amacıyla, 27 kedi evi, 47 beslenme odağı, 20
otomatik su odağı yapan Nilüfer Belediyesi, bu noktalarda mama, su ve hijyen kontrollerini de düzenli olarak yapıyor.

Eğitim faaliyetleri kapsamında 67 okulda
öğrencileri bilinçlendirmek
için
sokak
hayvanları konulu eğitim çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış koşullarında hayvanların beslenme güçlüğü yaşamaması
için sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Bu
çalışmaya zaman zaman çeşitli sivil toplum kuruluşları
da destek verdi.

Salgın sürecinde unutulmadılar
Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkesin evlerine kapandığı karantina günlerinde sokakta yiyecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına da
Nilüfer Belediyesi yetişti. Bu süreçte hem yerleşim
alanlarında, hem de kırsal alanlarda sokak hayvanlarına düzenli aralıklarla mama dağıtıldı. Bu kapsamda 20
Mart’tan normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayına kadar 13 ton 500 kilogram kedi ve köpek maması
can dostlar için belli noktalara bırakıldı.
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nilüfer’de kültür-sanat
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Kültür
sanatın
merkezi
Nilüfer

N İL Ü F E R

Kültür sanatın her alanında yaptığı etkinliklerle
Nilüfer’de sosyal yaşamı canlandıran Nilüfer
Belediyesi, 2019 yılında sanatın pek çok
alanında renkli etkinliklere imza atarak, her
yaştan insanı sanatla buluşturdu. Koronavirüs
pandemisi nedeniyle durdurulan etkinlikler,
günün koşullarına uygun içerik ve önlemlerle
devam ediyor.
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nilüfer’de kültür-sanat

Hem sanatsal, hem de farkındalık yaratan sergilere ev
sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi, 2019 yılında, “Karşılaşmalar, Çizgi ile Gölge Arasında Nâzım” ve “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler Sergisi” gibi birbirinden
değerli 41 sergiyi Bursalılarla buluşturdu.
Türkiye’deki sanat üretimine katkı sağlamak amacıyla,
farklı disiplinlerden deneyimli sanatçıları “Çağdaş Sanat Konuşmaları”nda ağırlayan Nilüfer Belediyesi’nin,
müzikten dansa, resimden heykele 33 ayrı alanda gerçekleştirdiği sanat atölyelerine ise, 2019 yılında 17 bini
aşkın kişi katıldı.
Kadınların mesleki becerileri, kişisel gelişimleri ile ekonomik anlamda katma değer oluşturmalarına destek
olmak ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla kurulan Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi ise, bu dönem toplam 37
merkezde düzenlediği kurslarla eğitimlerini sürdürdü.
42 ayrı branşta verilen bu eğitimlerden, son bir yılda
yaklaşık 13 bin 500 kursiyer faydalandı.

2 0 2 0

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden bir
diğeri de, film gösterimleri oldu. Başka Sinema kapsamında yerli ve yabancı birçok filmi çocuk ve yetişkin sinema tutkunlarıyla buluşturan Nilüfer Belediyesi,
bağımsız filmler, kısa filmler, belgeseller gösterime
sunmakla kalmayıp, gösterim sonrasında film ekibiyle
söyleşi olanağı da sağladı.
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Türk sinemasının ilk köy filminin çekildiği Nilüfer’in Çalı

42

Mahallesi’nde “Çalı Köy Filmleri Festivali”nin dördüncüsü de yoğun katılımla yapıldı. Üç gün süren festivalde, yıldızların altında sinema keyfi yaşayan katılımcılar,
kamp yapma fırsatı da buldu. 15 bin kişinin katıldığı
festivalde oyuncu ve yönetmenlerin katıldığı söyleşiler, atölyeler, doğa yürüyüşleri ve konserler de yapıldı.

Arabalı sinema nostaljisi
Nilüfer Belediyesi bu dönem sinema alanında nostaljik
bir uygulamayı da hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle
kitleleri yoğun biçimde bir araya getirecek etkinlikler
organize etmeyen Nilüfer Belediyesi, bunun yerine
açık havada arabalı sinema etkinliği başlattı. Balat Atatürk Ormanı’nda haftada iki gün yapılan ücretsiz etkinlik büyük ilgi gördü. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek
organize edilen etkinlikte; “Yılanların Öcü”, “İtirazım
Var”, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “Ölümlü Dünya”,
“Ah Güzel İstanbul”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”,
“Vesikalı Yarim” ve “Unutursam Fısılda” gibi birbirinden güzel yerli filmler gösterime sunuldu.

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 animasyonlar organize ederek vatandaşlara sürp-

riz yaptı. Serbest oldukları saatlerde temiz hava almak
için parklara koşan yaşlılar, Nilüfer Belediyesi Roman
Orkestrası’nın konser sürprizi ile keyiflendi. Çocuklar
ise bando ve animasyon gösterileriyle moral buldu.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Öte yandan karantina
günlerinde vatandaşların evde kaliteli, eğlenceli ve
zinde bir şekilde zaman geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal medya üzerinden masal dinletisi,
egzersiz ve nefes egzersizleri gibi video paylaşımları
da yapıldı.

Balkonlarda bayram kutlaması
Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı meydanlarda geniş katılımla kutlanamadı. Vatandaşların evlerinin
balkonlarına bayrak asarak ve belirlenen saatlerde
İstiklal Marşı söyleyerek kutladığı millî bayramlar için,
Nilüfer Belediyesi de vatandaşların balkonlarından katılabilecekleri etkinlikler organize etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise Nilüfer Belediyesi’nin özel olarak giydirilmiş iki
otobüsünden yapılan canlı müziklerle Nilüfer’in dört
bir 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 sanatçı İskender Paydaş’ın bu çalışmaları da
büyük beğeni 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 katkısıyla yapılan marş büyük
beğeni topladı.

N İL Ü F E R

Nilüfer Bando’nun sokaklarda marşlar çaldığı ve gezici
araçların çocuk şarkıları çaldığı 23 Nisan’da Nilüfer’in
her köşesinden sosyal medyadan yapılan 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 portresindeki yerlerini de aldılar. İlçenin farklı bölgelerinden çekilen dron görüntüleri ile balkonlarında kutlama yapan
Nilüferlileri dijital ortamda buluşturan Nilüfer Belediyesi’nin bu etkinliğine, Grup Manga’nın solisti Ferman
Akgül de İstanbul’dan konuk olarak canlı yayında Nilüferlilere özel kısa bir konser verdi.

H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z
20 2 0
43

nilüfer’de müzik

Müzik deyince Nilüfer
Bursa’da kültür sanatın merkezi olan Nilüfer, müzik alanında da “Nilüfer
Uluslararası Caz Tatili” ve “Nilüfer Müzik Festivali” gibi Türkiye’nin en seçkin
müzik festivallerine ev sahipliği yapıyor.
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Türkiye’de ve yurt dışında ödüllere değer görülen,
müzik camiasında artık önemli bir yer edinen Nilüfer
Müzik Festivali, beşinci kez geniş katılımla gerçekleşti.
Sevilen sanatçıların sahne aldığı festivale on binlerce
kişi katıldı. Nilüfer Belediyesi’nin, ilkini 2015 yılında düzenlediği ve her yıl artan katılımcı sayısıyla Türkiye’nin
en büyük müzik festivallerinden biri haline gelen Nilüfer Müzik Festivali, dünya müziklerini Nilüfer’e taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından müzik tutkunlarının
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Nilüfer’e akın
ettiği festival, müzikseverlere kamp yapma imkânı da sunuyor. Balat
Atatürk Ormanı’nın eşsiz doğal
güzelliği içinde gerçekleştirilen
Nilüfer Müzik Festivali, 2019 yılında da on binlerce kişiyi ağırladı.
Üç gün süren festival, Türkiye’den
ve yurt dışından sevilen sanatçı ve
grupları ağırladı. Zengin içeriğiyle tutkunlarına bol eğlence sunan
festivalde, 29 sanatçı ve grup iki
ayrı sahnede konser verdi. Athe-

na, Ceza, Ben Fero, Cem Adrian, Ceyl’an Ertem, Gaye
Su Akyol, Mor ve Ötesi gibi Türk müziğinin sevilen
isimlerini sahnesine taşıyan Nilüfer Müzik Festivali’nde, dünyaca ünlü isimler de
hayranlarıyla buluştu. Fransız
elektro-pop ikilisi Agar Agar,
Berlin elektronik müzik camiasının dünyaya sunduğu
popüler grup Modeselektor,
Roosevelt ve Muyayo Rif müzikleriyle, festivalcilere coşku
dolu anlar yaşattı.
Ayrıca; Adamlar, Ah! Kosmos,
Akın Sevgör, Altın Gün, Aynasızlar, Dolu Kadehi Ters Tut,
Eda Baba, Eskiz, Flört, Gözyaşı Çetesi, Hedonutopia,
Hey! Douglas, Islandman, Rashit, Selin Sümbültepe,
Sena Şener, Son Feci Bisiklet ve The Away Days Nilüfer Müzik Fesitvali’nde konser verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği
Nilüfer Uluslararası Caz Tatili ise, caz müziğinin usta
isimlerini Bursalı müzikseverlerle buluşturdu. İki hafta
süren caz festivali açılış gecesinde Cemal Reşit Rey Caz
Orkestrası, İpek Dinç ile birlikte, Nail Yavuzoğlu’nun yönetiminde konser verdi. Festival
kapsamında ayrıca; Korhan
Futacı, Bilal Karaman Quartet,
Sibel Köse Quartet, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları ve Yinon
Muallem gibi Türkiye’den ve
yurt dışından cazın usta isimleri konser verdi. Nilüfer Caz
Tatili kapsamında ayrıca söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri de yapıldı.
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nilüfer’de şenlikler

Yerel şenlikler
Nilüfer Belediyesi, yaz aylarında mahallelerde düzenlediği Misi Yerel
Lezzetler Şenliği, Enginar Festivali, Akçalar İncir Festivali, Biber Festivali
gibi organizasyonlarla hem halka festival coşkusu yaşatıyor, hem de kırsal
mahallelerde yetişen ürünlerin tanıtımına katkıda bulunuyor.

T E M M U Z
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Nilüfer Belediyesi, bölgede yetişen ürünleri
tanıtmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla
gerçekleştirdiği yerel etkinliklerle üreticinin
yanında oluyor. Etkinliklerde, bir yandan
bölgede yetişen ürünlerin tanıtımı yapılırken, diğer bir yandan da unutulmaya
yüz tutmuş yerel lezzetler gün yüzüne çıkarılıyor. Çocuk ve yetişkinlere
yönelik düzenlenen atölyeler de
katılımcılara renkli anlar yaşatıyor.
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Bu etkinliklerden biri olan Akçalar İncir Festivali 2019 yazında
yoğun katılımla gerçekleşti.
Nilüfer Belediyesi’nin 7’ncisini gerçekleştirdiği festivalde,
Akçalar’da yetişen “Bursa
siyahı” bir kez daha gö-
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rücüye çıktı. “En İyi İncir Yetiştiricisi” ile “İncirli
Lezzetler” yarışmalarının da yapıldığı festivalde
ayrıca beslenme uzmanı Hale Tan Erdem tarafından incirin insan sağlığı üzerindeki etkileri
de anlatıldı.
Nilüfer Belediyesi’nin, tarihî ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gümüştepe (Misi)
Mahallesi’nde 13’üncüsünü düzenlediği
“Misi Yerel Lezzetler Şenliği” de büyük
ilgi gördü. Etkinlik için aileleriyle Misi’ye
gelen Bursalılar, Misi’nin tarihî dokusu ve doğal güzellikleri içinde keyifli
bir gün geçirirken, kurulan stantlarda
satışa sunulan yerel ürünlerin de
tadını çıkardı. Kırsal mahallelerde
üretimin ve kadın derneklerinin
desteklenmesi ile unutulmaya

yüz tutan yerel lezzetlerin yaşatılmasını amaçlayan
Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nde düzenlenen yemek yarışmaları da büyük çekişmeye sahne oldu. Nilüfer’deki
kadın dernekleri ve Misili kadınlar, hazırladıkları birbirinden özel yemekleri jürinin değerlendirmesine sundu. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonrasında dereceye girenler ödüllendirildi.
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Yöresel ürün şenliklerinin yanı sıra her yıl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)
işbirliğiyle “Balkan Panayırı” düzenleyen Nilüfer Belediyesi’nin bu organizasyonu da büyük ilgi gördü. Yerel
lezzetlerin sunulduğu, çeşitli konser ve dans gösterilerinin yapıldığı 9. Balkan Panayırı’nda, Balkanlar’ın sevilen sanatçısı Azis konser verdi.
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Ürünlü biberini Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalarını
yürüten Nilüfer Belediyesi, 7. Ürünlü Biber Festivali’nde üreticiyle tüketiciyi buluşturdu. Ürünlü Meydanı'nda
yapılan festivalde, acısından tatlısına biberli lezzetler
yarışırken, en iyi biber yetiştiricileri de ödüllendirildi.
Etkinlik kapsamında, Ürünlü’de bulunan Nilüfer Küçük
Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit denemeleri yapılan
ürünler de sergilenerek, vatandaşlar ekolojik tarım
hakkında bilgilendirildi.

Nilüfer Belediyesi’nin Hasanağa’da enginar üretiminin desteklenmesi ve üretiminin daha da artırılması
amacıyla düzenlediği 12. Hasanağa Enginar Festivali
de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden güzel
enginarlı lezzetlerin yarıştığı festivalde, “En İyi Enginar Üreticisi” de seçildi. Hasanağa enginarı tanındıkça
üretimin de, talebin de arttığını görmekten mutluluk
duyduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, enginarı sadece taze olarak değil, işleyerek satanların da sayısının arttığını söyledi.
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nilüfer’de tiyatro

Tiyatro
iyidir
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Bursa’da tiyatroya
yeni bir soluk getiren
Nilüfer Belediyesi
Kent Tiyatrosu,
sahnelediği oyunlarla
Bursalı sanatseverlere
tiyatro şöleni
yaşatıyor.
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sahneye koyduğu
oyunlarla tiyatro alanında Bursa’ya yeni bir soluk getirdi. Her yaştan insanı tiyatroyla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2019 sezonunda birbirinden
güzel oyunları sahneye koyarak, binlerce tiyatroseveri
de salonlarında ağırladı.
Sezonun yeni oyunları “Hayali’nin Hayali”, “Yangınlar”
ve çocuk oyunu “Sihirli Keman” ile tiyatroseverlerin
karşısına çıkan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, önceki sezonların oyunları olan ve yoğun ilgi gören “Beni
Bekleme Kaptan”, “Cambazın Cenazesi”, “lll.Reich’in
Korku ve Sefaleti”, “Kanlı Düğün”, “Titanik Orkestrası”
ile çocuk oyunu “Yeni Dünya Bir Uzay Macerası” adlı
oyunları da tekrar sahneledi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2008 yılından bu yana düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali de, 2019 yılında “artı
FESTİVAL” adı altında devam etti. Nilüfer Belediyesi
Kent Tiyatrosu, kendi prodüksiyonlarının yanı sıra, aralarında Rutkay Aziz, Genco Erkal, Esra Dermancıoğlu
ve Dolunay Soysert gibi tiyatronun usta isimlerinin rol
aldığı birçok kaliteli oyunu da “artı FESTİVAL” kapsamında sahnelerine taşıdı. Nilüfer Belediyesi Kent
Tiyatrosu, “artı FESTİVAL” kapsamında seçici kurul
tarafından belirlenen; “Dansöz”, “Dışarıda Hiçbir Şey
Var”, “Klan”, “Tekinsiz”, “Teftişör”, “Kapıların Dışında”,
“Faust?”, “Taranta Babu”, “Bir Delinin Hatıra Defteri”,
“Güneyli Bayan”, “Vicdani’nin İçinde Bir Hissikablelvuku”, “Raif ile Letafet”, “Salto”, “Süper İyi Günler”, “Tartuffe”, “Kaldırım Serçesi”, “Stupid F*cking Bird” isimli
oyunları, Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle her yaştan insana
“Evde Kal” çağrısının yapıldığı bu zor süreçte Nilüfer
Belediyesi Kent Tiyatrosu, oyunlarını, dijital ortamda
evlere taşıdı. Evdeyken tiyatrodan uzak kalmak istemeyenler,
www.niluferkentiyatrosu.com
linkinden web sitesini ziyaret
ederek yayınlanan oyunları izleyebildi. Nilüfer Belediyesi Kent
Tiyatrosu web sitesinde her
gün bir yetişkin bir de çocuk
oyunu yayımlandı ve bu hizmet sadece Nilüfer’de değil
bütün Türkiye’de büyük ilgi
gördü.

H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z

Tiyatronun herkes için ulaşılabilir
olmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu kapsamda
“Askıda Bilet” uygulamasını başlattı.
Sanatseverlerin tiyatroyla iç içe olmasına olanak sağlayan uygulamadan 15-25 yaş arası gençler ve 65

Dijital ortamda tiyatro
izleme imkânı

N İL Ü F E R

Askıda Bilet

yaş üstü tiyatro tutkunları faydalandı. Tiyatroyu ulaşılabilir kılan askıda bilet uygulamasından, 2019’dan bu yana bini aşkın kişi faydalandı.
Maddi durumu uygun olmayan öğrenciler başta
olmak üzere her yaştan insanın tiyatroya ulaşmasına katkıda bulunmak isteyen herkes, sanat gişelerinden ya da bilet.nilufer.bel.tr/askidabilet adresinden diledikleri kadar bilet alarak askıya bırakabiliyor.
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nilüfer’de kütüphane

Nilüfer
kütüphanelerinde
yeni dönem

Her yaştan insanı kitapla buluşturan, farklı ilgi alanlarına yönelik şiir,
edebiyat ve tarih söyleşileriyle kentin kültür hayatına renk katan Nilüfer
kütüphaneleri, pandemi tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi,
Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi’nde düzenlediği
etkinlik ve atölyelerle, yeni okurların yetişmesine aracılık ederken, okuma alışkanlıklarını sürekli kılmak için
de çok farklı etkinlikler düzenliyor.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

Son bir yılda 5 kütüphaneden toplam yararlanma sayısı 686 bin 200 olurken, 87 bin 164 kitap okunmak
üzere ödünç alındı. Aynı dönemde, 5 bin 800 kişi daha
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne üye oldu, böylece
toplam üye sayısı 46 bin 520’ye ulaştı. Kütüphanelerdeki toplam kitap varlığı ise 115 bini aştı.
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Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan Çocuklara Kitap Söyleşileri’ne 2019 yılında 7 yazar katıldı. Aynı amaçla yapılan “Boyun Kadar
Kitap Oku” etkinliğine ise 2018-2019 eğitim öğretim
döneminde yaklaşık 2 bin 300 öğrenci katıldı ve 60
binin üzerinde kitap okudu. En fazla kitap okuyan öğrenciler ve okulları dönem sonunda ödüllendirildi.

Nilüfer’de söyleşiler
Nilüfer Belediyesi’nin farklı alanlarda düzenlediği söyleşiler de yoğun katılımla devam etti. “Misi Akademi”,
“Tarih Buluşmaları” ve “Edebi Kazılar” adı altında dü-

zenlenen söyleşilere katılan yüzlerce kişi farklı alanlarda bilgi sahibi oldu. “Şairin Şiir Evreni“ adıyla düzenlenen buluşmalara ise; Muhsine Arda, Şükrü Erbaş
ve Turgay Fişekçi katıldı. Nilüfer Belediyesi’nin 2019
yılında dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer
Şiir Festivali de şiir meraklılarına keyifli anlar yaşattı.
“Umut” temasıyla düzenlenen festivalde şiiri, sanatın
her dalıyla buluşturan çok sayıda etkinlik düzenlendi.
Festivalin kapanışında ise, Anadolu Ozanları Projesi,
Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli
Koro’nun verdiği çok özel bir konserle ilk kez halkla
buluştu.

Nilüfer’de kadın hayata yakın
Hayatı dönüştürmenin en kestirme yolu kadınları dönüştürmekten geçer düşüncesiyle 10 yıldır “Kadın
hayata yakın” etkinliği kapsamında kırsaldaki kadınları
edebiyatla, sanatla ve birbirleriyle buluşturan Nilüfer
Belediyesi, bugüne kadar 31 kadın yazarı bu buluşmalarda ağırladı ve kırsaldaki binlerce kadına da yeni
ufuklar açtı. Etkinliğe 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 800 katılımcı sayısına ulaşan etkinliğe
2019 yılında Gazeteci-yazar Özlem Gürses, oyuncu ve
yazar Ebru Cündübeyoğlu, Nezihe Meriç’in kızı Aslı
Şengil Buico ve yazar Jale Sancak konuk oldu.

Nilüfer kütüphanelerinde
yeni dönem
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan ve etkinliklerine ara verilen Nilüfer kütüphaneleri, 8 Haziran’dan
itibaren, randevulu sistemle ve salgın tedbirleri altında yeniden hizmet vermeye başladı. Okurların maske
takarak girebildiği kütüphanelerde oturma düzeni 4
metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlandı. Tedbirler nedeniyle salonlardan belirli sayıda kişi yararlanabileceği için, vatandaşların randevulu sistemle faydalanabildiği okuma salonları öğlen arasında dezenfekte
edilerek yeniden okura açılıyor. Kütüphanelerde vatandaşların okuyup iade ettiği kitaplar da herhangi bir
riske karşı 72 saat farklı bir alanda bekletildikten sonra
raflardaki yerini alıyor.

N İL Ü F E R
H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z
20 2 0
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nilüfer’de yılın yazarı

Nezihe Meriç
Nilüfer’de
etkinliklerle
anıldı
Nilüfer Belediyesi’nin “yılın yazarı”
olarak belirlediği Nezihe Meriç, yıl
boyunca çeşitli etkinliklerle
anıldı. Yaklaşık 20 bin kişiyi
buluşturan etkinliklerin
sonuncusu “Bir Umutlu
Yürüyüş Nezihe Meriç
Sempozyumu” oldu.
Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü’nün, kentte bir edebiyat gündemi yaratmak, belirlenen yazarı yıl boyunca tanıtmak, yeni okurlar kazanmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürdüğü “Yılın
Yazarı Projesi”, 2019 yılında da yazar Nezihe Meriç ile
devam etti.

1

T E M M U Z

2 0 2 0

2013 yılını Sabahattin Ali, 2015 yılını Aziz Nesin, 2016
yılını Yaşar Kemal, 2017 yılını Orhan Kemal, 2018 yılını Sevgi Soysal gibi Türk edebiyatına eserleri ve çok
yönlü yaratıcılığıyla katkılar sunan yazarlara armağan
eden Nilüfer Belediyesi, 2019 yılını da Cumhuriyet döneminin ilk kadın öykü yazarlarından biri olan Nezihe
Meriç’e adadı.

HA B E R

SA Y I

Nilüfer Belediyesi yıl boyunca düzenlediği söyleşilerde
okurları Nezihe Meriç’in edebiyatı ile buluşturdu.

N İ L Ü F E R

Etkinlikler kapsamında Ceren Erginsoy, Nezihe Meriç
okumaları gerçekleştirirken, “Yazar Mektuplaşmaları”

52

söyleşisine Seval Şahin ve Nemika Tuğcu, “Bir Kaçak
Olarak Yazmak” isimli söyleşiye Meriç’in kızı Aslı Şengil, Pelin Buzluk, Sezer Ateş Ayvaz ve Murat Özyaşar
katıldı.
Ayrıca 750 kadının Nezihe Meriç’in Alacaceren isimli
kitabını okuyarak katıldığı “Kadın Hayata Yakın” etkinliğinde Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico ile yazar
Jale Sancak, Meriç’in edebî hayatı ile anıları üzerine
konuştu.
“Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na da Bursa’daki 27 lisenin öğrencileri, 705 eserle
başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmede Nezihe
Meriç’in Korsan Çıkmazı isimli kitabı için yapılan en iyi
üç tasarım ödüllendirildi. Birincilik ödülünü Hüma Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem
Macıroğulları aldı.
Nezihe Meriç etkinlikleri kapsamında düzenlenen

Karikatür Atölyesi’ne katılan çocuklar da yılın yazarı
olarak seçilen Nezihe Meriç’in öykülerini karikatüre
yansıttı.
Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinlikleri kapsamında yıl
boyunca söyleşilerden, atölyelere ve öykü yarışmasına
kadar farklı buluşmalar gerçekleştirildi ve bu buluşmalara yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Yılın Yazarı Nezihe Meriç etkinlikleri,
Aralık ayında gerçekleştirilen “Bir
Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç”
sempozyumu ile sona erdi. İki
gün süren sempozyumda düzenlenen oturumlarda Nezihe
Meriç ve edebiyatı konuşuldu.

Mansiyon ödüllerine değer görülen “Çocuk ve Ölüm”
isimli öyküsüyle Seyhan Aslan, “Uzak” isimli
öyküsüyle Hanotte Nurhan Şahinkaya,
“Tuz” isimli öyküsüyle Meral Salkıyan
“Ala Mavzer” isimli öyküsüyle Emre
Genç ve “On” adlı öyküsüyle Özgür
Zirve de ödüllerini Başkan Turgay Erdem’in elinden aldı.

2020 yılının yazarı
Fakir Baykurt
Nilüfer Belediyesi “2020 Yılın
Yazarı” yolculuğuna doğanın,
köylülerin, emekçilerin devrimci
yazarı Fakir Baykurt ile çıktı. Köy
edebiyatı hareketinin önde gelen
temsilcisi olan Fakir Baykurt, Nilüfer Belediyesi’nin yıl boyunca düzenleyeceği söyleşi, atölye ve buluşmalara
eserleri ve edebî yönü ile konu olacak.

N İL Ü F E R

Sempozyumun kapanış konuşmasını yazar İnci Aral
yaptı. Sempozyumda Cumhuriyet dönemi edebiyatının
kadın ruh ve yaşantılarını derinlemesine inceleyen Nezihe
Meriç’in öncü öykücülüğü, romanları ve oyunları üzerine konuşulduğunu belirten Aral, “Dostlarının
‘Nezim’ olarak andıkları bu sevgi dolu,
alçakgönüllü, dünyaya hoşgörülü bir hüzünle ama anlayarak bakan yürekli kadını yeniden andık”
dedi.

Düzenlenen yarışmaya 328 kişi, 656 öyküyle katıldı.
Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonunda Yılın
Yazarı Öykü Ödülü’ne ‘Sokaklar’ adlı öyküsüyle Sibel
Apaydın değer görüldü. Apaydın’a ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nezihe Meriç’in kızı
Aslı Şengil Buico birlikte verdi.

H A B E R
SA Y I

“Bir Umutlu Yürüyüş Nezihe Meriç Sempozyumu”nda
Nezihe Meriç’in birçok yönü üzerine değerli görüşlerin paylaşıldığını belirten Aral, çabasından ve değerbilirliğinden ötürü Nilüfer Belediyesi’ne ve etkinliklerde
emeği geçenlere teşekkür etti.

1
T E M M U Z

Yılın Yazarı Nezihe Meriç adına Öykü Ödülü de verildi.
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nilüfer’den

Nilüfer’in ilham veren evleri
Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı
Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi, yazar, akademisyen ve araştırmacıların ilgi odağı
haline geldi. İki yazıevinde bir dönemde
6 yazar ve şair konaklayarak yeni kitapları için çalışmalar yaptılar.
Nilüfer’in iki tarihî mahallesi Gölyazı ve Misi (Gümüştepe),
tarihî ve doğal güzelliklerinin yanında edebiyat ve akademik alandaki çalışmalarını sürdüren önemli konuklarıyla
da adından sıkça söz ettiriyor. Yazar, şair, çevirmen, akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını sakin ve ilham
veren bir atmosferde tamamlamalarına olanak sağlamak
amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Yazıevleri, Türkiye’den ve yurt dışından
konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Yazıevleri, açıldıkları günden bu yana
35’in üstünde yazar, şair, çevirmen, editör, akademisyen ve araştırmacıyı ağırladı. Gelen konuklar çeşitli etkinlikler
aracılığıyla bini aşkın okurla buluştu.
Alberto Manguel, Enis Batur, Louis de
Bernieres, Shida Bazyar, Asa Lind gibi
yazın dünyasının önemli isimleri
2012 yılında açılan Göl Yazıevi’ni
ziyaret etti ve birçok değerli şair,
yazar, çevirmen ve araştırmacı
Göl Yazıevi’nde konakladı.
Melek Özlem Sezer, Masallar ve
Toplumsal Cinsiyet kitabını Göl
Yazıevi’nde yeniden yapılandırdı.
Göl Yazıevi, Enis Batur’un Göl Yazı
isimli kitabının da ilhamı oldu.

SA Y I

1

T E M M U Z

2 0 2 0

Göl Yazıevi'nde 2019 yılı Nisan
ayından bu yana, yazar Polat Özüoğlu, şair Dilruba Nuray Erenler, şair
Gülsem Işıldar ve yazar Müge İplikçi
kaldı. Aynı dönemde Misi Yazıevi’nde de yazarlar Feridun Andaç ve
Kemal Varol konaklayarak kitaplarını yazdılar.

N İ L Ü F E R

HA B E R

Yazıevlerinin konukları, çalışmak için ferah bir ortama kavuşmanın yanı sıra, Nilüferlilerle buluşarak deneyimlerini de paylaşma fırsatı buldu.
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Bursa Araştırmaları
ödüllendirildi
Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve
Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç
Bursa Araştırmaları Ödülü”, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan, Bursa’nın kent
kültürüne önemli değerler kazandıran gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç’ın, düşünsel mirasına sahip çıkmak amacıyla
düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri,
törenle sahiplerine verildi.
Nilüfer Belediyesi, Akkılıç Ailesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2018 Ödülü”nün töreni Akkılıç Kütüphanesi’nde
yapıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Akkılıç ailesi ile Bursa eski milletvekili Ali Arabacı da katıldı.
Seçici Kurul’un, akademik alanda 7 doktora tezi, 28 yüksek lisans tezi, akademi dışı alanda da 5 araştırma ve

inceleme olmak üzere toplam 40 yapıtı titizlikle değerlendirmesi sonucunda, ödüle değer görülen çalışmaların
sahiplerine ödülleri verildi. Üç farklı kategoride düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’nü,
Doktora kategorisinde Kentsel Gelişmenin, Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bursa Örneği” başlıklı
tezi ile Dr. Alper Bilgili, Yüksek Lisans kategorisinde ”Kent
Düzeyinde İklim Aksiyon Planlama ve Bursa Büyükşehir
Belediyesi Aksiyon Planının İncelenmesi” başlıklı tezi ile
Zafer Kurtar, akademi dışı alanda da “Bursa Hava’da” başlıklı araştırma-incelemesiyle Deniz Dalkılınç aldı.

Mehmet H.
Doğan Ödülü
sahibini buldu

“Mehmet H. Doğan Ödülü”nü alan Ali Özgür Özkarcı,
yaptığı konuşmada Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kentin ve ülkenin, sosyal ve kültürel yaşamına
değer kattığının altını çizerek “Türkiye yıllardır belirli bir
karanlıkla boğuşurken, kültürel direnişi sürdürdüğü için
Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

SA Y I
1
T E M M U Z

Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirmede 2019 yılında
üçüncü kez verilen “Mehmet H. Doğan Ödülü”nün sahi-

“Mehmet H. Doğan Ödülü”ne değer görülen Ali Özgür
Özkarcı’ya ödülünü seçici kurul başkanı Metin Celal verdi.

H A B E R

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 2017 yılından bu yana
Mehmet H. Doğan Ödülü veriyor. Şiir, eleştiri ve inceleme
eserlerinin değerlendirildiği Mehmet H. Doğan Ödülü için
2019 yılında 9 şiir, eleştiri ve inceleme eseri incelemeye
alındı.

Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi.

N İL Ü F E R

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin çağdaş Türk şiirinin en önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan
anısına düzenlediği “Mehmet H. Doğan Ödülü” 2019
yılında , “Ece Ayhan” adlı çalışmasıyla Ali Özgür Özkarcı’ya verildi.

bi, “Ece Ayhan” adlı çalışmasıyla Ali Özgür Özkarcı oldu.
Mehmet Kalpaklı ve Walter G. Andrews’ın hazırladığı, Osmanlı şiir geleneğini anlama açısından önemli bir kaynak
olarak gösterilen Sevgililer Çağı kitabı da Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

20 2 0
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nilüfer’de müzeler

Nilüfer’in
müzelerine
özel statü

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer Belediyesi’nin
Gümüştepe (Misi)
Mahallesi’nde hayata
geçirdiği Edebiyat Müzesi
ve Mysia Fotoğraf
Müzesi’ne Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından
“Özel Müze” statüsü verildi.

56

Açıldığı günden bu yana çeşitli sergilerin ve atölyelerin
düzenlendiği müzede, karanlık oda eğitimleri de veriliyor. Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılında sanat dünyasına
kazandırdığı Mysia Fotoğraf Müzesi’ni 2019 yılı Nisan
ayından bu yana yaklaşık 14 bin 580 kişi ziyaret etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre ziyarete kapatılan müzeler, Haziran ayında yeni önlemlerle
ziyarete açıldı. Belirli sayıda ziyaretçinin maske ile alındığı müzeler periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.

H A B E R
SA Y I
1
T E M M U Z

Bursa’nın ilkleri arasında yerini alan Mysia Fotoğraf
Müzesi de, fotoğraf tutkunlarının gözde mekânı haline

geldi. Nilüfer Belediyesi’nin BUFSAD işbirliğiyle hayata
geçirdiği Mysia Fotoğraf Müzesi de 2019 yılında Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından “Özel Müze” statüsüne
değer görüldü.
N İL Ü F E R

Nilüfer Belediyesi’nin, tarihi ve doğal güzellikleriyle
ünlü Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde hayata geçirdiği
Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi, Türkiye ve
dünyanın önde gelen sanatçılarının değerli eserlerini
sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye’de alanında ilk
ve tek olma özelliği bulunan Nilüfer Edebiyat Müzesi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescille, “Özel
Müze” statüsü kazandı. Zengin bir koleksiyona sahip
olan müzede toplam 241 yazar ve şaire ait 575 eser
yer alıyor. Bugüne kadar 7 sergi ve 7 söyleşiye ev sahipliği yapan müzeyi 24 bin 242 kişi ziyaret etti.

20 2 0
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nilüfer’de sivil toplum

Sivil toplumun sesi:
Nilüfer Kent Konseyi

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

1

T E M M U Z

2 0 2 0

Nilüfer’de yerel demokrasi ve katılım süreçlerinin en önemli ayağını oluşturan
Nilüfer Kent Konseyi, toplumun her kesimi için sesini duyurabileceği bir
platform işlevi görüyor. Türkiye’nin en aktif çalışan kent konseyi olarak
anılan Nilüfer Kent Konseyi çatısı altındaki Mahalle Komiteleri ile Kadın
Meclisi, Çocuk Meclisi ve çeşitli çalışma grupları, yıl boyunca yapılan çeşitli
etkinliklerle Nilüferlilerin sesi oldular.
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Nilüfer’de vatandaşların kente dair
alınacak kararlarda söz sahibi olmasını sağlayan Mahalle Komiteleri,
kısa süre önce yapılan seçimlerle
yenilenerek, çalışmalarını devam
ettiriyor.
Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi ise, çocukları özellikle çevre sorunları ve çocuk hakları konusunda
bilinçlendirecek çalışmalara imza
atıyor. Dünya Çocuk Hakları Günü’nü Nilüfer’de düzenlenen renkli
etkinliklerle kutlayan Nilüfer Kent
Konseyi Çocuk Meclisi, çocuk haklarının da bir insan hakları meselesi
olduğuna dikkat çekti. Dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline
gelen 16 yaşındaki çevre aktivisti
Greta Thunberg’in çağrısına ses
vererek Nilüfer’de İklim Festivali de
yapan Çocuk Meclisi üyeleri, iklim
krizi ile mücadele için somut adımlar atılmasını istedi.

Nilüfer Kent Konseyi’nin en aktif
grubu olan Kadın Meclisi ise, ‘25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nde ve
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
yaptığı etkinliklerle dikkat çekti. 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde
Nilüfer’de bir araya gelen çok sayıda kadın, "İtirazımız var" sloganı ve
ellerinde dövizlerle yürüdü. Şiddet
sonucu yaşamını yitiren kadınlar
anısına saygı duruşunda bulunan
kalabalık, kadın cinayetlerine dikkat
çekerek, tüm kadınları şiddeti durdurmak adına birlik ve dayanışma
içerisinde olmaya davet etti. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü de Nilüfer’de
kadınların hak mücadelesinin dile
getirildiği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

N İL Ü F E R

Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanına
yöneldiği bu dönem Nilüfer Kent
Konseyi de Dünya Gıda Günü ve
Toprak Ana Günü’nde çeşitli etkinlikler yaparak üreten köylüye des-

tek çağrısında bulundular. İnegazi
Mahallesi’nde yapılan Toprak Ana
Günü etkinliklerinde küresel iklim
değişikliği, tarım arazilerinin rant
uğruna talan edilmesi, doğal kaynakların korunması, tarımsal ve yerli tohum üretimine dikkat çekildi.
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24 bini
aşkın çocuk
sporla
buluştu

60

Bursa’da öğrencileri bir ay boyunca sporun farklı branşlarıyla buluşturan
Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri binlerce öğrenciyi bir araya getirdi.
Coşku ve heyecanın hiç dinmediği şenliklere 24 bin 350 öğrenci katıldı.
N İL Ü F E R

kapsayan şenliklerde doğa sporlarından hava sporlarına, geleneksel oyunlardan ekstrem sporlara kadar
25 farklı branşta yarışmalar düzenlendi. Coşku ve heyecanın hiç dinmediği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu
şenliklerde 166 okuldan 2 bin 470 takımla, 24 bin 350
öğrenci, dostluk içinde mücadele etti. Nilüfer’in kardeş
kentlerinden gelen takımlar ve heyetler de, şenliğe
ayrı bir heyecan kattı.
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Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer
Belediyespor ile Nilüfer Kent Konseyi işbirliğiyle 18’incisini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri
coşku içerisinde tamamlandı. Bir ay boyunca çocuk
ve gençleri sporun çeşitli branşlarıyla buluşturan Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri, renkli anlara sahne
oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
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Nilüfer’in takımları gurur kaynağı

Sporun ve sporcunun en büyük
destekçilerinden biri olan Nilüfer
Belediyesi, her alanda sportif faaliyetlere önem veriyor. Önümüzdeki dönem spor alanında neler
yapılacağına dair bir yol haritası
çıkarmak üzere Spor Çalıştayı düzenleyen Nilüfer Belediyesi, kentte
bu alanda çalışmış pek çok isimden
fikir aldı.

Nilüfer Belediyespor, hentbolda da adından sıkça söz
ettiriyor. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı,
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2007-2008 yılında süper lige çıkarak Bursa’yı temsil
etmeye başlayan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yıllardır zorlu kulvarda başarıyla mücadele ediyor. Bünyesinde birçok oyuncu yetiştirerek Millî
Takım’a gönderen Nilüfer ekibi, birçok kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etti. Alt yapıya verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Nilüfer ekibi, dünyanın en
prestijli liginde Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.

HA B E R

Nilüfer Belediyesi, kurduğu spor kulübüyle 20 aktif
branşta kent adına pek çok başarıya imza atarken,
hentbol ve voleybolda profesyonel takımlarıyla Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.
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THF Erkekler Süper Ligi’nde
uzun yıllardır mücadele ediyor.
Türkiye kupasında iki kez final
oynama başarısı gösteren Nilüfer ekibi, Erkekler Avrupa
Challenge Kupası’nda üçüncü
tura kadar yükselme başarısı
gösterdi.
Alt yapılara verdiği önemin karşılığını alan Nilüfer Belediyespor, voleybolda gençleriyle de gülüyor. Nilüfer
Belediyespor Genç Kadın Voleybol Takımı, bölgesel
ligde şampiyon olarak 2. lige yükseldi.

BUGES fırtınası esti
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES), 2019 yılında da fırtına gibi esti. Yerel, ulusal ve
uluslararası şampiyonalarda birçok kez kürsüye çıkan
BUGES, Bursa ve Nilüfer’in göğsünü kabartmaya devam ediyor. Ulusal Goalball, judo, atletizm, yüzme,
satranç, bocce, futsal gibi branşlarda elde ettiği başarıların yanı sıra BUGES, başarılı sporcuları ve antrenörleriyle de Millî Takım’a büyük destek oldu. BUGES
Sporcuları son bir yılda 5’i uluslararası olmak üzere
toplamda 69 madalya ve kupa kazanmaya hak kazanırken, Millî Takım'a 8 sporcu ile 3 antrenör gönderdi.

Nilüfer’de yaz-kış spor okulları

Sporun kenti Nilüfer’de, çocuklara verilen sportif eğitimler yaz-kış devam
ediyor. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer
Belediyespor’un birlikte düzenlediği yaz ve kış dönemi spor okullarına
katılan binlerce çocuk, düzenlenen
törenlerle sertifikalarına kavuşuyor. Yaz Spor Okulları’na
katılanlar voleybol, basketbol,
futbol, masa ve kort tenisi gibi
branşlarda eğitim alma imkânı
bulurken, Tam Gün Yaz Okulları’na katılan çocuklar ise sanat
ve spor coşkusunu bir arada
yaşama imkânı buluyor. Squash,
capoeira, ritmik jimnastik, zekâ

oyunlarının yanında modern dans,
resim ve drama gibi sanatsal aktivitelerin de yer aldığı Tam Gün Yaz Okulları’na katılan çocuklar, tatil dönemi
boyunca sanat ve sporla iç içe zaman
geçiriyor. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri ve Altınşehir
Gençlik Merkezi’nde verilen eğitimlere yaz boyunca yaklaşık 3
bin çocuk katılarak sertifika aldı.
5-19 yaş arası çocuk ve gençlerin
katılabildiği Kış Spor Okullarında
ise futbol, voleybol, basketbol,
yüzme, squash, masa ve kort
tenisi branşlarında eğitim veriliyor.

Engeller
sporla aşılıyor
N İL Ü F E R
H A B E R

Beşevler Cimnastik Salonu’nda engelli çocuklara da
jimnastik eğitimi veren Nilüfer Belediyesi, bu yıl ilk
kez Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Engelsiz Spor Festivali düzenledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yüzüncüyıl Spor ve
Gençlik Merkezi’nde yapılan Spor Festivali’ne 7 özel
eğitim okulundan 120 öğrenci katıldı. “Hayat birlikte”
sloganı ile düzenlenen festivalde oluşturulan parkurları keyifle tamamlayan öğrenciler sporla dolu güzel bir
gün geçirdi.
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Sporun her branşı Nilüfer’de
Spor kenti Nilüfer’de sadece kulüp bünyesindeki çalışmalarla yetinmeyip her branşa kucak açan
Nilüfer Belediyesi, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri olan
Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde yapılacak yeni
düzenleme ile tesisi daha geniş
çaplı kullanıma açacak. Yapılacak
pist ile uluslararası standartlarda
model uçak yarışmaları düzenlenecek olan bölgede, yamaç paraşütü uçuş eğitimi için de yeniden
alan düzenleniyor. Kamp alanı ve
sosyal alanların da düzenleneceği
bölge yeni çehresiyle adrenalin
tutkunlarına yeni imkânlar sunacak.

Obezite ve buna bağlı hastalıkların hızla arttığı ülkemizde Nilüfer Belediyesi
halkı spora teşvik etmek için “Sağlığa Adım At” etkinlikleri başlattı. Her
yaştan insanı hareketli yaşam tarzına
özendirmek için bir kampanya başlatan Nilüfer Belediyesi, Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla “Sağlığa Adım At” etkinlikleri
yapıyor. Periyodik olarak her hafta
başka bir mahallede tekrarlanan etkinliklerin ilki Yüzüncüyıl Mahallesi’nde

Ayvalıdere kenarındaki Ali Şık Yürüyüş
Yolu’nda yapıldı. Fitness eğitmeni eşliğinde katılımcılara ısınma egzersizleri
yaptırılarak başlayan etkinliğe her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Isınma
egzersizlerinin ardından yürüyüş yolunda sabah yürüyüşü yapan katılımcılar, diyetisyen Şeyma Saray tarafından
da dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi. “Sağlığa Adım At”
yürüyüşleri çeşitli mahallelerde düzenlenmeye devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel organizasyonlarından biri olan Tarihâ Çalı Güreşleri de heyecan dolu
anlara sahne oldu. Bu yıl 57. si yapılan ve 14 ayrı kategoride, 400’ü aşkın pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde, 40’ı aşkın başpehlivan er meydanına
çıktı. Başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç’un
karşılaştığı finalde, İsmail Balaban üçüncü kez başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.
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Uludağ Üniversitesi’ne ev sahipliği
yapan Nilüfer’de, üniversiteli gençler
için de bir spor festivali düzenleyen
Nilüfer Belediyesi 4. ÜniSporFest’i Görükle Spor Parkı’nda yaptı. Üniversite
öğrencilerinin sporla buluştuğu organizasyonda 9 branş, 12 kategoride
toplam bin 117 öğrenci mücadele etti.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı etkinlikler sonunda dereceye giren sporcu
ve takımlar ödüllendirildi.
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Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor
dalı olan oryantiringi "Köyümü Tanıyor muyum?"
etkinliği ile tanıtmak isteyen
Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan
çocukları oryantiring sporu ile
tanıştırmak, spor
bilinci kazandırmak ve yaşadıkları
bölgeyi daha iyi tanımalarını sağla-

mak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlk olarak Konaklı Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, Gökçe,
Maksempınar, Güngören, Doğanköy’de
devam etti. Etkinliğe
katılanlar, yaşadıkları bölgeyi daha iyi
tanıma fırsatı bulurken, keyifli anlar
yaşadı. “Köyümü
Tanıyor muyum?” etkinliği
bu yıl da Nilüfer’in diğer kırsal mahallelerinde devam edecek.
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