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başkandan

merhaba

Sıcak yaz günlerinin ardından sonbaharın
serinliği ile birlikte, artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe de hepimizi sarmaya
başladı. Sağlık her şeyden önce geliyor,
hepimize düşen görevler var. Maske, mesafe, hijyen kurallarını unutmadan yaşamak
zorundayız.

Nilüfer Belediyesi olarak bizler hastalığın bulaşmasına-yaygınlaşmasına neden olmamak için bu yaz
kalabalık kitleleri biraraya getiren geleneksel organizasyonlarımızı yapmadık. Yöresel ürün şenliklerimizi,
festivallerimizi yapamadık. Ancak insanların sosyalleşmeye duydukları yoğun ihtiyacı da gözönünde bulundurarak, pandemi önlemleri altında, sınırlı katılımla ve
az sayıda etkinlik yaptık. Arabalı sinema gibi, Çalı Köy
Filmleri Festivali gibi az sayıda açıkhava etkinliği yaptık.
Tiyatromuzu açıkhavaya taşıdık. Gördük ki vatandaşlarımız alıştıkları kültür-sanat etkinliklerine karşı yoğun
bir açlık içinde. Ancak pandemiyi atlatana kadar böyle
ilerlemek ve her şeyden önce halk sağlığını gözetmek
zorundayız. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak, dayanışma içinde aşacağız ve diliyorum ki en kısa sürede
yeniden kültürle-sanatla kucaklaşacağız.
Bizler pandemi koşullarında tarım alanında yaptığımız
çalışmalara daha çok ağırlık verdik ve yaz dönemi bizim
için hasat dönemi oldu. Nilüferli çiftçilerimizle birlikte
üretimini yaptığımız yerli tohum buğdayın ve lavanta gibi
tıbbi aromatik bitkilerin hasadını yaptık. Nilüfer’de meyve üreticilerimizin hasadına katıldık. Kent merkezinde
oluşturduğumuz İhsaniye Mini Bostanı'nın hasadını da
çocuklarla birlikte yaptık. Kent insanında tarımsal üretim konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hayata
geçirdiğimiz “Fide bizden, ürün sizden” kampanyamızın
ürünlerini görmekten mutluluk duyduk. Nilüferliler artık
balkonlarında, bahçelerinde, teraslarında, saksıda sebze
yetiştiriyor ve çocuklarını da tarımla tanıştırıyor.

Tarım alanındaki en önemli gelişme ise Uludağ Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği protokolü oldu. Bu
işbirliği sayesinde yapılacak toprak analizleri sonucu;
Nilüfer’in hangi bölgesinde, hangi üründen iyi verim
alabileceğimizi bilerek, üretim faaliyetlerimize ona
göre yön vereceğiz. Tabi çiftçilerimiz de aynı şekilde
bu bilimsel çalışmanın sonuçlarından faydalanarak ve
doğru seçimler yaparak, umuyorum ki tarımda emeklerinin karşılığını alacaklar.
Yaz dönemi bizleri mutlu eden bir diğer gelişme ise
çevre konusundaki çabalarımızın takdir görmesi oldu.
Geri kazanım konusunda yıllardır yürüttüğümüz eğitim çalışmaları, Sıfır Atık Projesi’nde de meyvelerini
verdi. Bursa’da okullardan en fazla geri kazanılabilir
atık toplanan ilçe Nilüfer oldu. Öte yandan hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2019
yılında hayata geçirdiğimiz Kompost ünitemiz, 2020
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda “Sağlıklı Çevre “ kategorisinde ödüle değer görüldü.
Sağlıklı bir gelecek için çabalarımız sürecek.
Sonbaharın hepimize sağlık, bolluk ve bereket getirmesi dileği ile…

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

nilüfer’de tarım

Nilüfer’de
toprak etütleri
başlıyor
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Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle, tarım
alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek ve mevcut alanlardan
daha fazla verim elde etmek amacıyla “Detaylı toprak etütleri,
arazi kullanım haritalarının hazırlanması” projesi hayata geçirildi.
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2020 yılını “Tarım Yılı” ilan ederek bu alandaki çalışmalara hız veren Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine giderek ilçenin detaylı toprak etütleri,
arazi kullanım planı ve köy bazlı güncel arazi kullanım
haritalarının hazırlanması projesini hayata geçiriyor. Bu
kapsamda; Nilüfer ilçesi arazi ve toprak varlığının uydu
teknolojileri yardımıyla belirlenerek tüm karakteristik
ve yeteneklerinin tanımlanması, uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırılması ve detaylı temel
toprak haritasının üretilmesi amacıyla, 2 kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.Tarım topraklarının
amaç dışı kullanımının önlenmesi, nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini ve sürdürülebilir arazi
yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak projenin
protokolü; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem arasında imzalandı.

geçmeyi, oluşturulan ürün desenine uygun makro ve
mikro ölçekli tarımsal sanayi tesislerini planlamayı,
üreticinin yüksek verimde ürünler elde etmelerini
sağlamayı, üretim maliyetlerini asgariye çekerek üreticilerin gelir ve refah seviyelerini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz da Teknoloji Transfer Ofisi katkıları ile Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy danışmanlığında yürütülecek projenin, üniversite ve yerel
yönetim ortak çalışmalarının başarılı bir örneği olacağına inandığını belirtti. Protokolün ardından, Nilüfer
genelinde toprak analiz çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında, yüzölçümü ve verim bakımından
önemli tarım topraklarına sahip olan Nilüfer’de, toprak
kaynakları ile potansiyel kullanım türleri belirlenerek
güncel veri tabanı oluşturulacak.

Bursa tarımı açısından önemli
N İ LÜ F E R

Protokole imza atan Başkan Turgay Erdem, projenin
sonuçlarının Bursa tarımının gelişimi açısından büyük
önemi olduğunu belirtti. Bursa’da ilk defa uygulanacak
projeye dair ayrıntıları paylaşan Başkan Erdem “Projeyle Nilüfer’in toprak yapısına göre havza bazında pazar değeri olan ekonomik ürün desenini oluşturmayı,
bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçmeyi, toprak yapısına uygun sulama sistemlerini belirleyip su kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak su israfının önüne
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Nilüfer’e Çiftçi Evi

Nilüfer Belediyesi, çiftçilere yönelik çeşitli eğitim çalışmalarının yapılacağı ilk çiftçi
evini Akçalar’da oluşturdu.
Nilüfer’in tarımsal üretim alanındaki potansiyelini değerlendirmek ve hem kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp üretime teşvik etmek, hem de kent insanında tarım
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çokyönlü
çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kente bu alandaki
çalışmaların merkezi olacak bir çiftçi evi kazandırdı.

Akçalar hizmet binasını yeniden düzenleyerek çiftçi
evine dönüştüren Nilüfer Belediyesi, bu mekanda çiftçilere ve özellikle de kırsaldaki kadınlara ve kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları yapmaya başladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu’nu da bu binaya taşıyan Nilüfer Belediyesi, Nilüferli
çiftçilerin buluşma mekânı olacak Çiftçi Evi’nde, kırsal
alana yönelik projeler geliştirerek, ürün çeşitliliği ve verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek.
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Belediyenin kırsal ile temas noktası niteliğindeki Çiftçi Evi’nde, tarımsal faaliyet sezonlarının ihtiyaçlarına
göre seminer, video gösterimi ve üreticileri ihtiyaç
duyulan alanlarda bilgilendirmek üzere çeşitli eğitim
çalışmaları yapılacak.

N İ L Ü F E R

HA B E R

Bu mekanda ayrıca köy kadınlarına yönelik hijyen, ev
ekonomisi, el sanatları, hediyelik eşya gibi ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler verilecek.
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Nilüfer’de sağlıklı gıda
ekosistemi hayat buluyor
Nilüfer Belediyesi, ortakları arasında yer aldığı “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi
Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) projesi ile
Avrupa Birliği HORIZON 2020 programından hibe almaya hak kazandı.
Nilüfer Belediyesi, ortağı olduğu, FUSILLI - Fostering
the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation (Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi)
projesi kapsamında aldığı hibe ile
kentsel gıda politikaları konusunda çalışmalar gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği HORIZON 2020 programından hibe almaya hak kazanan Nilüfer Belediyesi, proje kapsamında Nilüfer’de, sağlıklı gıda ekosisteminin geliştirilmesi
adına tüketicilere, dağıtıma, yönetişime, üretime ve gıda israfına yönelik teknoloji
odaklı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek.
Proje kapsamında kurulacak
olan bir merkezle, kentsel
gıda politikaları konusunda
çalışmalar gerçekleştirilecek. Yenilikçi tarımsal
uygulamalarla Nilüfer’de
sağlıklı gıda ekosistemi
oluşturulmasına yönelik
çalışmalar yapılacak.
4 yıl sürecek olan proje kapsamında yapılacak
uygulamalar arasında çatı
tarımı uygulamaları, yerli üreticileri desteklemek adına Nilüfer
Belediyesi tarafından satış merkezleri
kurulması, Nilüfer’de bir Gıda Tüzüğü, Gıda
Konseyi ve Nilüfer Belediyesi bünyesinde bir Gıda Komisyonu oluşturulması var.

N İ LÜ F E R

Ayrıca sağlıklı gıdaya erişim konusunda mobil aplikasyonlar, kompost tesisleri, Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği festival ve etkinliklerinde yerel üreticinin
ürünlerinin yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelliler için
belediye bakım evlerinde yerel satın alma seçenekleri
oluşturulması, yerel restoranların yiyecek israfını önlemesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi çok
sayıda çalışma da gerçekleştirilecek.
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Tarım ilacı
kullanılmadan
buğday
üretildi
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Nilüfer Belediyesi, 180 dönümlük alanda hiç tarım ilacı
kullanmadan üretimini yaptığı buğdayları hasat etti. Bu
denemeyle bölgede tarım kimyasalı kullanılmadan buğday
üretimi yapılabileceği de ispatlanmış oldu.
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Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı
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Nilüfer Belediyesi’nin kentin tarımsal üretim potansiyelini değerlendirmek amacıyla kırsal mahallelerde
2019 yılı Kasım ayında toplam 180 dönümlük alana
ektiği buğdaylar ürün verdi. Karacaoba, Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçeköy, Kızılcıklı, İrfaniye, Fadıllı ve Akçalar Mahallesi’nde hiç tarım ilacı ve gübre kullanılmadan
ekilen buğdayların hasadı tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay
da kırsal mahallelerde ektikleri buğdaylardan güzel bir
sonuç elde ettiklerini söyledi. Öncelikle ilaç kullanmadan Nilüfer’in farklı kırsal mahallerinde buğday üretiminin yapılabildiğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Atay, bunda başarıya ulaştıklarını ifade etti. Atay,
yapılan buğday üretiminde bir dönümden ortalama
olarak 300 kilogram buğday aldıklarını belirtti.

N İ LÜ F E R
H A BE R

Buğday hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 4 çeşit yerel tohumdan yapılan buğday
üretiminde başarıya ulaştıklarını belirtti. Buğday üretimi sırasında herhangi bir tarım ilacı kullanılmadığına
dikkat çeken Başkan Erdem, “Biz herhangi bir ticari,
böcek, hastalık ve yabani ot ilacı kullanmadan bir buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik ve bu
amacımızı gerçekleştirdik. Önemli olan sağlıklı gıdaya
ulaşmak için bu tür yerli tohumların kullanılması” diye
konuştu.

eden Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) satış noktalarında halka ulaştırılacak.

S A Y I

Bu yıl 180 dönümlük alandan elde edilen buğdayın bir
kısmı tohumluk olarak ayrıldı. Kalan kısım da taş değirmende öğütülerek un haline getirildi. Elde edilen un,
Nilüfer’in farklı noktalarında kurulma çalışması devam
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Tıbbi aromatik
bitki üretimi
artıyor

10

Nilüfer Belediyesi Kent
Bostanları’nda ekolojik tarım
koşullarında deneme amaçlı
yetiştirilen tıbbi aromatik
bitkilerin çeşit sayısı 50’ye
yaklaştı.
Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda
deneme amaçlı üretilen sebze, tahıl, baklagil ve çiçek çeşitlerinin sayısı giderek
artarken, tıbbi aromatik bitkilerde de çeşit ve üretim hacmi genişliyor.
Baharat, çay, hidrosol, tentür ve yağ,
bunlara bağlı olarak krem, sabun, şampuan ve diğer temizlik ve kozmetik ürünlerinin üretilebildiği tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya üzerindeki üretim ve tüketim
hacimleri hızla artarken iklim ve coğrafya
avantajıyla bunların bir çoğu Türkiye’de
de yetişiyor.
N İ LÜ F E R

Nilüfer Kent Bostanları’nda da bu amaçlara yönelik olarak üretilen, kekik, nane,
adaçayı çeşitleri, safran, ekinezya, civanperçemi, biberiye, gül, ıtır, aynısefa,
gülhatmi, ölmez otu, hintyağı, rezene,
santolina, oğulotu-melisa ve lavanta çeşitleri ile doğal olarak yetişen tıbbi papatya, ısırgan, sinirli ot, sarı kantaron,
karahindiba gibi şifalı bitkiler bulunuyor.
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Adaçayı, lavanta, defneden yağ ve hidrosolünün; ekinezya, melisa, kekik, gülhatmi, ıtır, ölmez otu, papatya,
biberiye ve dışarıdan ıhlamur takviyesi ile kışlık çayların
deneme üretimlerinin yapıldığı Nilüfer Kent Bostanları’nda zaman zaman bitkisel çaylar, krem ve sabunların
yapıldığı atölye çalışmaları da düzenleniyor.

Çiftçiye alternatif
geçim kaynağı
Nilüfer Kent Bostanları’ndaki tıbbi aromatik bitki üretimi denemeleri ile öncelikle çeşitlerin bölge iklimine
ve toprağa uyumu saptanıyor. Ayrıca bu üretimlerde
elde edilen bitkilerin kurutularak ne şekilde değerlendirileceği; destilasyon ile elde edilen uçucu yağlarının
ve hidrosol denen sularının nerelerde ve nasıl değerlendirileceği saptanıyor.
Bu çalışmalardan elde edilen veriler de bölge çiftçisine
sunularak, çiftçilerin alternatif geçim kaynaklarına yönelmesi hedefleniyor.
Nilüfer Belediyesi’nin Kent Bostanları’nda deneme
amaçlı yaptığı lavanta üretiminden elde edilen verim,
Bursa koşullarında sulama imkanı olmayan yerlerde
lavantanın çok kolay yetiştirilebileceğini ortaya koydu.
Bunun üzerine konuyla ilgili bilgilendirilen çiftçiler lavanta üretimine teşvik edilmeye başladı.
N İ LÜ F E R

Bu yıl hasadı yapılan lavantalardan destilasyon sonucu
hidrosol ve yağ elde ettiklerini belirten Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay,
lavanta yağının sağlık ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını vurgulayarak, üretimine
başladığımız lavantanın, yağ ve su oranlarını çıkarıp
kalitelerini saptıyoruz. Amacımız lavantanın özellikle
değerli olan yağını üreticilere göstermek ve üretimini
yapmalarını sağlamak” dedi.
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Kent içinde
mini bostan
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Tarımsal üretim konusunda
toplumda bir farkındalık yaratmak
amacıyla kent merkezinde bir mini
bostan oluşturan Nilüfer Belediyesi,
özellikle çocuklara bu alanı açarak,
yeni nesillerin toprakla ve üretim
süreçleriyle tanışmasını amaçlıyor.

Tarım yılı ilan ettiği 2020 yılında ilçenin
dört bir yanında tarım alanları oluşturan
Nilüfer Belediyesi, kent insanında tarımsal üretim konusunda bir farkındalık
yaratmak amacıyla Nilüfer’in en merkezi noktasında beton binalar arasında bir
mini bostan oluşturdu.
İhsaniye’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin
yanındaki 600 metrekarelik alanı mini
bostana dönüştüren Nilüfer Belediyesi,
yükseltilmiş yataklar oluşturarak buraya
ata tohumlarından yaz sebzeleri ekti.
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Tarım ilacı kullanılmadan ekolojik yöntemlerle üretim
yapılan mini bostanın sulaması, hemen yanında bulunan arıtma tesisinden çıkan temiz suyla yapılıyor. Yani
belediye binasının atık suları arıtılarak tarımsal üretimde kullanılıyor. Gübre olarak da Nilüfer Belediyesi’nin
pazar yerlerindeki atık sebze-meyveleri kullanarak
kompost ünitesinde yapılan organik gübre kullanılıyor.
Özellikle eğitim kurumlarının ziyaretlerine açık olan
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mini bostanda çocukların ekosistemdeki bu dönüşümü gözlemesi, tarımsal üretimle tanışması ve bir sebzeyi dalından koparıp yemeyi deneyimlemesi amaçlanıyor.
Domatesten kabağa, mısırdan karpuza birçok ürünün
ekildiği mini bostandaki ilk hasadı, Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Kent Konseyi Çocuk
Meclisi Üyeleri ve bölgede yaşayan çocuklar yaptı.

Bu çalışmayla her yerde tarım yapılabileceğine dikkat
çekmek istediklerini belirten Başkan Erdem, “Amacımız çocuklarımıza ilaçsız tarımın nasıl gerçekleşeceğini, ürünlerin nasıl bakımının yapıldığını ve geliştiğini
göstermek, bir farkındalık oluşturmak” dedi.
Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve bölgede yaşayan çocuklar da İhsaniye Mini Bostanı’nda ürün
hasadı yaptı. Kentin içinde yeşeren ürünlerin arasında

gezinti yapan çocuklara önce Nilüfer Belediyesi Kırsal
Alan Koordinatörü Arca Atay, ekolojik tarım, ürün çeşitliliği ve bostanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdi ve ürünleri tanıttı. Daha sonra çocuklar, dalından
ürün toplama keyfi yaşadı. İhsaniye Mini Bostanı’nda
çocukları bir sürpriz daha bekliyordu. Çocuklar hep
birlikte marul, brokoli ve lahana gibi kışlık sebzeler için
de dikim yaparak farklı bir deneyim yaşadılar.

N İ LÜ F E R
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Nilüfer’de
dağıtılan
fideler
ürün verdi
Nilüfer Belediyesi’nin bahar
aylarında dağıttığı domates,
biber ve patlıcan fidelerinden alarak balkonlarında
veya bahçelerinde yetiştiren
vatandaşlar, yaz aylarında
bu fidelerden ürün toplama
mutluluğu yaşadı.

20 2 0

Tarımın geliştirilmesi, daha çok insanın tarım yapmaya teşvik edilmesi amacıyla kısa sürede çok sayıda
projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu çalışmaların meyvesini de
almaya başladı.
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Nilüfer Belediyesi’nin çiftçilerin yanı
sıra kent insanını da tarıma teşvik
etmek amacıyla “Fide bizden, ürün
sizden” sloganıyla Mayıs ayında dağıttığı yaklaşık 200 bin fide, Nilüfer’in dört bir yanındaki evlerin bahçelerinde, balkonlarında ürün verdi.

18

lerimiz büyüdü. Artık tüketmeye başlayacağız. Çok
memnunuz. Sağlıklı gıda adına evimizin bahçesinde
kendimiz üretiyoruz. Hiçbir tarımsal ilaç kullanmamamıza rağmen şu ana kadar herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Ürünlerden memnun kaldığımız için tohum
alacağız ve isteyen yakınlarımıza da vereceğiz. Böylece atalık yerli tohumlarımızın çoğalmasına da katkıda
bulunacağız. Bu projeden çok memnun olduk” diye
konuştular.

Yerel tohumlardan üretilen fidelerden alarak bahçesinde ürün yetiştiren vatandaşlar, ekolojik şartlarda
yetiştirilmiş ürün tüketmeye özen gösterdiklerini belirterek, fide dağıtım kampanyasını da önemsediklerini
ifade ettiler. Nilüfer Belediyesi’nden aldıkları fidelerden çok güzel verim aldıklarını söyleyen vatandaşlar,
“Domates, biber, patlıcan fideleri almıştık ve fide-

N İ LÜ F E R

Balkonlarında ürün
yetiştiren
birçok
kişi de, böylece
çocuklarının dalından sebze toplama
imkanı bulduğunu
belirterek “Ürünleri
balkonumuzda çocuğumuzla birlikte
yetiştiriyoruz. Çocuğumuza da doğa
sevgisi, yeşili sevme
ve sorumluluk alma
becerisi kazandırma
açısından çok güzel
oldu. İlk sebzemizi aldık. Bu çabayı
ilerleterek devam
ettireceğiz” diyerek
kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

H A BE R
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Çiftçi dostu Nilüfer
Nilüfer Belediyesi ürünü elinde kalan
soğan üreticilerinin yardımına koşarak
satın aldığı soğanları halka dağıttı.
Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, içinde bulunulan
pandemi sürecinde tarladaki ürününü pazarlamakta
güçlük çeken çiftçilere de yardımcı oluyor.
Yaz döneminde ürünü elinde kalan çiftçilere destek
olan Nilüfer Belediyesi, büyükşehir belediyelerinin
tarım daireleri ile görüşüp tüccarlarla iletişim kurarak
çiftçinin ürününü satışı için destek oldu.
Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde talep eden
45 enginar üreticisine yol izin belgesi vererek, ürünlerini kentin sokaklarında satmalarına olanak sağlayan
Nilüfer Belediyesi, Karacabeyli soğan üreticilerinin de
yardımına koştu.
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Pandemi sürecinde kısıtlı olanaklar nedeniyle ürünü
tarlada kalan Karacabeyli soğan üreticilerinin destek
çağrısı üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi, 40
ton soğan alımı yaptı. 5’er kiloluk çuvallar halinde hazırlanan soğanlar, Nilüfer’deki ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtıldı.
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İhtiyaç duyulan her alanda olanaklar çerçevesinde
çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini belirten
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çiftçi yeter
ki üretimden vazgeçmesin, biz pazarlama konusunda
elimizden gelen desteği vereceğiz. Zaman içerisinde
Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP)
aracılığıyla da bir satış ağı kuracağız, diğer belediyelerin benzer oluşumları ile iş birliğine girerek çiftçimizin
ürettiğini sadece Bursa’da değil ülke genelinde tüketiciye ulaştırma şansımız olacak” dedi.

Nilüfer’e “Sağlıklı Çevre” ödülü
Nilüfer Belediyesi’nin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2019 yılında
hayata geçirdiği “Kompost Ünitesi” 2020 Sağlıklı
Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda “Sağlıklı
Çevre “ kategorisinde ödüle değer görüldü.
Pazaryerlerindeki sebze-meyve atıklarını toplayarak
Kompost ünitesinde işlemden geçirip organik gübreye
dönüştüren ve bu gübreyi de tarımsal üretim çalışmalarında kullanan Nilüfer Belediyesi, bu projesi ile dikkat
çekti. Nilüfer Belediyesi’nin “Çöpe Atmıyoruz Toprağa
Kazandırıyoruz” sloganıyla 2019 yılında hayata geçirdiği Kompost Ünitesi, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda “Sağlıklı Çevre” kategorisinde ödül
aldı.
Bu yıl 11.’si düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri’ne 35 üye belediye, 102 projeyle
başvurdu. Nilüfer Belediyesi de bu ödüle “Nilüfer’de
Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” Projesi ile
başvurdu. Nilüfer Belediyesi’nin, belediye olarak Bursa’da ilk kez gerçekleştirdiği ve katı atıkların dönüştü-

rülmesiyle hem çevre sağlığına, hem de ekonomiye
katkı sağlayan projesi “Sağlıklı Çevre” kategorisinde
ödüle değer görüldü.
Ürünlü Mahallesi’nde Kent Bostanları’nda kurulan
Kompost Ünitesi’nde haftada ortalama 1400 litre
pazar atığı işlemden geçirilerek organik gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübre çiftçilere dağıtılarak
tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılıyor.

Nilüfer Belediyesi süs bitkilerini
kendisi üretecek
Belediyesi kendisi üretecek. Bunun için Konaklı Mahallesi kırsalında belediyeye ait 114 dönümlük tarım arazisinin
bir bölümünde seralar kurmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, burada iklim koşullarına uygun mevsimlik çiçekler,
süs bitkileri, bazı ağaç türleri ve çalı formlu bitkilerin üretimini yapacak. Konaklı Mahallesi’ndeki tarım alanında
ayrıca tıbbi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirilecek.

H A BE R
S A Y I
2
E K İ M

303 parkı bulunan ve Bursa’da en fazla yeşil alana sahip
yerleşim olan Nilüfer’de, park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılacak çiçek ve süs bitkilerini artık Nilüfer

Konaklı Mahallesi'ndeki tarım alanında sera altyapısının
kurulması ile ilgili incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Burada iklim koşullarına elverişli olan türlerden bitki, çiçek ve çalı gruplarını
yetiştireceğiz. Uzun vadedeki hedefimiz, ticari ürün haline gelebilecek olanları, İstanbul ve Ankara gibi Büyükşehir Belediyeleri ile ihtiyacı olan diğer belediyeler vasıtası
ile ticari anlamda değerlendirmek. Böylece kent ve ülke
ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

N İ LÜ F E R

Nilüfer Belediyesi ilçedeki yeşil alanlarda kullanılacak çiçek ve süs bitkilerinin üretimi için Konaklı
Mahallesi kırsalında belediyeye ait tarım alanı üzerinde sera kuracak.

2 0 2 0
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Nilüfer’de
budama atıkları kompost
gübreye dönüşüyor
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Yılda yaklaşık 7 bin ton budama atığı toplayarak
bertaraf edilmesini sağlayan Nilüfer Belediyesi, yeni
uygulamasıyla budama atıklarını geri dönüştürerek,
organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor. Elde
edilen kompost, kentteki parklarda kullanılıyor
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Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentlerin hızlı büyümesi nedeniyle üretilen atık miktarı her geçen gün artarken, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir atık yönetim
planının yapılması da zorunlu hale geldi. Atıkların, çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi ya da bertaraf edilmesi de, dünyanın ekolojik dengesi açısından
büyük önem taşıyor. Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda
yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kentte bulunan
site ve bahçelerden çıkan budama atıklarını görüntü
ve çevre kirliliğine sebep olmaması için düzenli bir
şekilde toplayarak bertaraf edilmesini sağlayan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, toplanan
atıkların artık dönüşümünü sağlıyor. Kentteki parklardan ve vatandaşların ikametgâh adreslerine giderek
site ve bahçelerden yılda yaklaşık 7 bin ton budama
atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, hayata geçirdiği yeni
uygulamasıyla bu atıkları toprağa kazandırıyor. Kentin
tüm mahallelerinden toplanan budama atıkları, Alaad-

dinbey Mahallesi’nde oluşturulan atık sahasında toplanıyor. Toplanan atıklar, yonga makinesinden geçirilip
toprağın altına gömülerek, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor. Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen
kompost gübreler, kent genelindeki park, bahçe ve
çeşitli alanlarda kullanılıyor. Nilüfer Belediyesi, proje
sayesinde ekonomik olarak da büyük tasarruf elde
ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ayrıca, vatandaşların 1 Kasım-15 Mart tarihleri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin sağlanması amacıyla da, site yöneticilerine yönelik eğitim
çalışmaları yapıyor.

N İ LÜ F E R
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14 tür atık
bu merkezde
toplanacak
Nilüfer Belediyesi, “Sıfır
Atık” projesi kapsamında
kente Atık Getirme Merkezi
kazandıracak.
Gelecek nesillere
temiz bir çevre
bırakmak amacıyla
yapılacak olan
proje sayesinde, 14 ayrı türde atık, tek bir merkezde toplanacak. Böylece toplanan
geri kazanım atıklarının dönüşüm için ilgili firmalara sevk edilmesi, diğer atıkların da
mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanacak.
Daha yaşanabilir bir kent için çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, “Sıfır Atık” projesi kapsamında kente
birinci sınıf Atık Getirme Merkezi kazandıracak. Alaaddinbey Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yapılacak olan merkez sayesinde geri kazanılabilir atıklar,
diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı olarak
toplanacak ve bu sayede sürdürülebilir atık yönetim
sistemi sağlanacak. Kâğıtlar, plastikler, metaller, camlar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller ve
akümülatörler, flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren
lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaçlar,

yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar olarak 14 ayrı türün kabul edileceği Atık Getirme Merkezi’ne, mutfak atıkları, park ve
bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar ise kabul
edilmeyecek. Vatandaşlar, evlerinde ayrıştırdığı atıkları, merkeze kendileri getirerek teslim edecek. Atık Getirme Merkezi’nde toplanan geri kazanım atıklarının,
lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü
sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf
edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek.

SA Y I

2

E K İ M

20 2 0

“Sıfır Atık” projesine de büyük destek verecek olan
Atık Getirme Merkezi ile hem çevre bilinci gelişecek
hem de toplanan atıkların dönüşümü sayesinde ekonomiye ve çevre temizliğine büyük katkı sağlanacak.

N İ L Ü F E R

HA B E R

Günde yaklaşık 35 ton geri dönüşüm atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, kağıtlar, plastikler, metaller ve camları, tüm mahallelere belirlenen programa göre ambalaj
atığı toplama aracı ile vatandaşların evlerinin önünden
toplamaya devam edecek.
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“Sıfır atık”ta Nilüfer birinci
Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan sıfır atık projesi çerçevesinde Bursa’da
okullardan en fazla geri kazanılabilir atık toplanan ilçe Nilüfer oldu.
2020 eğitim-öğretim yılında da Nilüfer ilçesi genelindeki okullardan yaklaşık 400 ton geri kazanılabilir
atık toplandı. Nilüfer toplanan bu atık miktarıyla Bursa’da birinci ilçe oldu.
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, bu tablonun ortaya konulmasında ve ilçe
milli eğitim müdürlükleri arasında Nilüfer’in 1. sırada yer alması
ve projeye katkıları nedeniyle
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e Halk Evi’ndeki makamında sıfır atık beratı verdi.

N İ LÜ F E R

Tüfekçi, “Yaklaşık bir buçuk yılda
400 ton katı atığı öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz, velilerimiz marifetiyle Nilüfer’de topladık. Belediyemizin katkısı olmasa bu kadar ciddi mesafe alamazdık.
Öğrenci ve belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.
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Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için
kentte örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, geri
dönüşüm alanında da farkını ortaya koyuyor.
1995 yılından bu yana geri kazanım atıklarını toplayan Nilüfer Belediyesi,
belirlenen programa göre ambalaj
atığı toplama aracı ile kentin tüm
mahallelerine giderek, vatandaşların evlerinin önünden geri
dönüşüm atıklarını topluyor.
Bu yıl Ekim ayına kadar kağıt,
metal, cam, plastik ve kompozit olarak yaklaşık 6 milyon
874 bin kilogram geri kazanım
atığı toplayan Nilüfer Belediyesi,
hem ekonomiye hem de çevrenin
korunmasına büyük katkı veriyor. Nilüfer Belediyesi ayrıca, bu alanda verdiği
eğitimler ve düzenlediği kampanyalarla da farkındalık yaratıyor. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla 2019-

2 0 2 0
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nilüfer’de pazar

Fethiye
Mahallesi’ne
kapalı pazar alanı
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Nilüfer Belediyesi’nin Fethiye Mahallesi’ne kazandırdığı Fethiye
Kapalı Pazar Alanı faaliyete geçti. Mahalle sakinleri daha modern
bir alanda alışveriş yapmaktan memnun.
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Nilüfer’deki açık pazaryerlerini üzeri kapalı hale getirerek vatandaşların hem yaz aylarında hem de kış aylarında her türlü hava koşulunda rahat alışveriş yapmalarını sağlayan Nilüfer Belediyesi, bu amaçla Fethiye’deki
pazar alanını da yeniledi.
Daha önce açık pazar alanı olarak hizmet veren Fethiye’deki pazaryerinde Nilüfer Belediyesi yeni bir projeyi
hayata geçirdi. Toplam 5 bin 500 metrekare alanda
yapılan düzenlemeyle; Fethiye Mahallesi’ne 4 bin 823
metrekarelik alanda daha modern bir pazar alanı kazandırıldı.
Aynı binanın üst katında da eğitim-inovasyon atölye
salonları, ofis, kafeterya, sergi salonu ile Kadın ve Çocuk Akademisi olarak kullanılacak mekanlar oluşturuldu.
Pazar alanının bir süre önce hizmete girmesiyle birlikte, mahalle sakinleri de daha iyi şartlarda pazar alışverişini yapma imkanı buldu. Fethiye Mahallesi sakinleri,

modern bir pazaryerinin yanı sıra, aynı binada yer alan
sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına da kavuştu.
Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hizmet verecek olan Fethiye Kapalı Pazar Alanı, böylelikle
bölgede yaşanan otopark sorununa da çözüm olacak.
Nilüfer’e değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
“Nilüfer Belediyesi olarak halkımızın daha kaliteli ortamda alışverişini yapabilmesine olanak sağlamak için
kentimizdeki pazar alanlarını yenilemeye devam ediyoruz. Fethiye Mahallemizde yenilenen pazaryerini bu
amaçla halkın hizmetine sunduk. Pazaryerimiz artık
yeni mekanında kuruluyor. Üst katta bulunan eğitim
amaçlı atölye ve sergi salonları ile kadın ve çocuk akademisi de işlerlik kazandığında burası tam bir eğitim
ve sosyal yaşam merkezi olacak. Pazarın kurulmadığı
günlerde otopark olarak da hizmet verecek olan Fethiye Kapalı Pazar Alanımız, bölgedeki pek çok ihtiyacı
aynı anda karşılamış olacak” dedi.
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nilüfer’de ulaşım

Nilüfer
asfaltta
hedefi
aştı
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Nilüfer Belediyesi yaz
döneminde kentin çeşitli
noktalarında 36 kilometre
yol asfaltladı. Pandemi
döneminde uygulanan
sokağa çıkma yasağı
sürecini de fırsat bilen
Nilüfer Belediyesi, yaklaşık
11 bin ton asfalt yama
yaparken, 8 kilometre de
yeni yol açtı.
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Nilüfer Belediyesi Mart ayında başladığı asfalt çalışmalarını yaz aylarında tüm hızıyla sürdürdü. Nilüfer
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokakların boş
olmasından faydalanarak, önemli ölçüde mesafe aldı.
Ekipler Nilüfer’in çeşitli noktalarında 36 kilometre asfaltlama çalışması yaptı.10 bin 750 ton malzeme kullanan ekipler asfalt yama çalışmalarında da büyük yol
katederken, 8 kilometre de yeni yol açtı. Asfalt sezonu
öncesi belirlenen hedefi aşan Nilüfer Belediyesi, hava
şartları elverdiği sürece çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Önemli bir sorun çözüldü
Nilüfer Belediyesi kent merkezindeki yol yapım çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgelerdeki bağlantı yollarına
da büyük önem veriyor. Yıllardır asfaltlanması istenen
8 kilometrelik Üçpınar-Güngören mahalleleri arasındaki bağlantı yolu, Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmet-

leri Müdürlüğü ekiplerince asfaltlandı. Özellikle kış aylarında ulaşımda büyük engel oluşturan yol, çevredeki
birçok bölgeye de bağlantı sağlıyor ve Mysia Yolları
projesinin içerisindeki Trans Mysia parkurunun da bir
bölümünü oluşturuyor.

‘Güney’deki tüm bağlantı
yolları asfaltlanacak’
Bölgede incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Söz verdiğimiz gibi kırsal bölgelerimizdeki mahallelerin ara bağlantı yollarını asfaltlamaya devam ediyoruz. Üçpınar-Güngören arasındaki
yolumuz asfalt kaplama yapılıyor. Bölgedeki insanımızın talebi vardı. Bizde bu yıl ihtiyaca cevap vererek
önemli bir sorunu çözüyoruz. Güney bölgemizdeki
tüm bağlantı yolları böylece asfaltlanmış olacak. Korubaşı, İnegazi, Unçukur-Ayvaköy başta olmak üzere
kent merkezi dahil birçok bölgede asfaltlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.
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nilüfer’den

Nilüfer’e Minia
Balkantürk
E K İ M
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Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Kütür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklığıyla Nilüfer’e “Minia Balkantürk
Açıkhava Müzesi” kazandırıyor.

SA Y I
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Balkan kültürü Nilüfer’de oluşturulacak açık hava müzesinde yaşatılarak genç nesillere aktarılacak.
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Nilüfer Belediyesi’ne ait 1500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi” için ilk adım atıldı. Nilüfer Belediyesi, BALKAN-
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TÜRKSİAD ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı iş birliği ile kente kazandırılacak olan açık
hava müzesi için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan iş
birliği protokolü imzaladı.

12 Balkan ülkesinden eserler
yer alacak

Kültürel köprü
Böyle bir kültür projesini çok önemsediklerini belirten
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu projenin
Balkanlarla Nilüfer arasında kültürel bir köprü olacağını
söyledi. Balkanlar’dan gelmiş biri olarak projenin kendisi için daha farklı bir anlam taşıdığını da ifade eden
Başkan Erdem, “Bu proje Balkan ülkeleri ile aramızdaki
dayanışmayı daha güçlü hale getirecektir. Genç neslin
Balkanlar’daki Osmanlı Türk eserlerinin minyatürlerini
de olsa burada görecek olması ayrıca önemli” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Kütür ve
Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi”nin 2020 yılı içinde
hayata geçirilmesi bekleniyor. Nedim Yılmaz’ın minyatürlerini yapacağı müzede 12 ülkeden tarihi eserin
minyatürleri yer alacak. Minia Balkantürk’te, Türkiye
Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Bulgaristan’daki İbrahim Paşa Camii, Kosova’daki 1. Murad Türbesi, Karadağ’daki Saat
Kulesi, Moldova’daki Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan’daki Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan’daki
Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek’teki Gazi Hüsrev
Bey Medresesi, Kuzey Makedonya’daki Taş Köprü, Arnavutluk’taki İşkodra Kalesi ve Romanya’daki Mecidiye
Camii minyatürleri izlenime sunulacak.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da projenin bir kültür köprüsü olacağını belirterek “Balkan
ülkelerindeki Osmanlı Türk eserlerini burada yaşatıp
bilhassa bundan sonraki nesillere aktarmak istedik. El
birliği ile bu eseri Bursa’ya, Türkiye’ye kazandıracağız”
dedi.
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nilüfer’den

Gölyazı Kültürevi
yenilendi
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Nilüfer Belediyesi’nin
bakım ve onarım
çalışması yaptığı Gölyazı
Kültürevi, yenilenmiş
haliyle ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı.
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Nilüfer Belediyesi’nin, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yaptıktan sonra 2014 yılında kültürevi
olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon
Kilisesi’nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

liklere ev sahipliği yaptı. Bu süre içinde tarihi yapıda
fiziksel bozulmalar oluşunca, Nilüfer Belediyesi yeniden bakım onarım çalışması yaparak tarihi yapıdaki
aşınmış ve zarar görmüş bölümleri onardı.

Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilen Aziz Panteleimon
Kilisesi, 2014 yılından 2019 yılına kadar çeşitli etkin-

Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından Gölyazı Kültürevi yeniden ziyaretlere açıldı ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Restorasyonun
ardından
Gölyazı Kültürevi’nde düzenlenen ilk etkinlik mozaik sergisi oldu. 2019 yılında Gölyazı’da düzenlenen
“Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı”nda ortaya
çıkan eserler, düzenlenen
sergide ziyaretçilerin izlenimine açıldı.

N İ LÜ F E R

Gölyazı kültürevi pazartesi
günleri dışında haftada 6
gün 09.00-18.30 saatleri
arasında ziyarete açık kalıyor. Özellikle hafta sonlarında, Bursa dışından gelenlerin de aralarında yer aldığı
yüzlerce ziyaretçi, Gölyazı
Kültürevi’ni gezerek, sergilenen mozaik eserleri de
görme şansı buluyor. Ayrıca
Gölyazı Kültürevi’ni ziyaret
edenler için pazar günleri
de klasik müzik dinletileri
düzenleniyor.
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nilüfer’den

Kayapa, düğün salonu
ve hamama kavuşacak
Nilüfer Belediyesi, Kayapalıların talebi üzerine bölgeye bir düğün salonu
kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Ayrıca yıllardır kullanılmayan Kayapa
Hamamı’nda da tadilat ve onarım çalışması başlatıldı.
Nilüfer Belediyesi, işletmecisinin ilgisizliği nedeniyle
yıllarca atıl durumda kalan Kayapa Hamamı’nda mahalle sakinlerinin talebiyle tadilat ve onarım çalışması
başlattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçtiğimiz aylarda Kayapa’da incelemelerde bulunmuş
ve Kayapalılar’a hamam tadilatı ile düğün salonu inşaatının kısa süre içinde başlayacağı sözünü vermişti.
Nilüfer Belediyesi Kayapa Düğün Salonu’nun temeli
Temmuz ayında atılırken, bitişiğindeki Kayapa Hamamı’nda ise tadilat ve onarım ile yakıt kazanı revizyon
çalışmaları başlatıldı.
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Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Turgay Erdem, 1990’lı yıllarda eski hamam alanı üzerine inşa
edilen, ancak yıllarca atıl vaziyette kalan Kayapa
Hamamı’nın yeniden eski günlerindeki gibi hizmet
vermeye başlayacağını söyledi. Erdem, “Buradaki
vatandaşlarımızın, mahallelerinde hamam kültürünü
yaşatma isteği ve uzunca bir süredir bu iki yapının da
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Kayapa’ya kazandırılması yönünde talepleri vardı. İhtiyaç duydukları düğün salonu inşası ve hamam tadilatı için bizim de Kayapalılar’a sözümüz vardı. Bu yönde çalışmalarımıza hız verdik. Hamam tadilatını iki ay
içinde, hamamın hemen bitişiğindeki düğün salonu
inşaatını ise 2021 yılı Ocak ayı içinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis
Hasanağa bölgesinde emekliler için yapılan toplu
konutlarda yaşayan vatandaşların, sosyal tesis talebine duyarsız kalmayan Nilüfer Belediyesi, yaklaşık
3 bin 500 kişinin yaşadığı bölgeye bir sosyal tesis
inşa ediyor.

bölgeye 170 metrekare taban alanına sahip bir sosyal
tesis inşa etmeye başladı. İçinde berber, terzi, büfe ve
çok amaçlı bir salon bulunacak tesisin yıl sonuna kadar
tamamlanması planlanıyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
tarafından 2018 yılında yapılan konutlarda yaşayan
vatandaşlar, 1200 konutun yapıldığı bölgede bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak ticari alan ve sosyal donatı
alanı ihtiyacını pek çok kez dile getirmişti. Bu ihtiyacı
karşılamak üzere harekete geçen Nilüfer Belediyesi,

Nilüfer’in araç
parkı büyüyor

Yangında etkin rol alıyorlar
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne sulama tankeri olarak tahsis edilen 6 adet arazöz, gerektiğinde yangın söndürme çalışmalarında da kullanılabiliyor. Özel bir sistemin uygulandığı tankerler,
uzun su menzili ile yangın söndürme çalışmalarında
da etkin görev yapabiliyor.
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Kente hizmet adına durmaksızın çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, araç parkına takviye yaparak
gücüne güç kattı. Nilüfer Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 6 adet arazöz (sulama
tankeri), 2 adet iş makinesi, 12 adet van kamyonet, 12

adet damperli çift kabin kamyon, 9
adet kamyonet, 1 adet yana devirmeli
damperli kamyon, 2 adet cenaze nakil aracı,
1 adet otobüs ve 1 adet hasta nakil ambülansı alarak araç parkına önemli ölçüde takviye yaptı.
N İ LÜ F E R

Nilüfer Belediyesi hizmetlerinde kullanmak
için kamyon, komyonet, arazöz (sulama
tankeri) ve iş makinesi
takviyesi yaparak araç parkını
güçlendirdi.
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nilüfer’de alternatif turizm

Kapanan köy okulları
kırsal kalkınma
durakları olacak
Nilüfer’de kapanan bazı köy okulları, Nilüfer Belediyesi tarafından
onarılarak ilçe turizminin ve kırsal kalkınmanın gelişmesi amacıyla
yeniden işlevsel hale getirilecek.
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Nilüfer ilçesinin kırsal mahallelerinde kalan ve taşımalı sistem nedeniyle yıllardır kullanılmayan köy okulları
Nilüfer Belediyesi tarafından onarılarak değerlendirilecek. Bir süre önce ilçe genelinde yaptığı inceleme
gezisi sırasında köy okullarını da yerinde görerek
inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
özellikle Mysia Yolları güzergahında bulunan köylerdeki bu okul binalarının, köy kadınları tarafından yerel
lezzetlerin satılacağı mekanlar haline getirilebileceği-
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ni ve bu mekanların Mysia yollarını kullanan misafirler
için de yiyecek-içecek ihtiyacını karşılayan güzel bir
mola yeri olabileceğini ifade etmişti. Bu amaçla ilçenin kırsal mahallelerindeki 16 eski köy okulunun belediyeye tahsisi talebiyle Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonuçlandı. 16 köy okulu içinde; İnegazi, Kadriye, Üçpınar
ve Başköy’deki eski köy okulları Nilüfer Belediyesi’ne
tahsis edildi. Bunun üzerine harekete geçen Nilüfer

Belediyesi, tahsisi onaylanan 4 eski köy okulunu
tadilattan geçirip yeniden
işlevlendirmeye hazırlanıyor.
Nilüfer
Belediyesi’nin
2016 yılında başlattığı
“Mysia Yolları - Nilüfer
Alternatif Turizm Destiyonları Projesi” kapsamındaki doğa yürüyüşü
ve bisiklet yolları parkur ağı
içinde kalan eski köy okulu
binaları, mahalle kadın dernekleri ve muhtarlıkların da
katkıları ile kırsal turizmi canlandırmak amacıyla kullanılacak.
4 eski köy okulunun tahsis
kararını değerlendiren ve ilçenin kırsal kalkınma yönündeki
çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Nilüfer’in tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran kırsal yerleşimlerimizde doğa
turizmi ve kültür turizmine kazandırabileceğimiz pek
çok değerimiz var. Mysia Yolları projemiz tam da bu

amaçla hayata geçirdiğimiz bir çalışmaydı. Şimdi bu
projeyi daha da geliştireceğiz. Bu amaçla, Mysia Yolları
proje sahası içindeki yerleşimlerimizde bulunan ve yıllar
önce kapanan, bazıları harabe
haline gelmek üzere olan 16
eski köy okulunun belediyemize tahsisi için ilgili
kurumlarla yazışmalarımızı sürdürüyorduk. Sadece
4 okul binası için tahsis
talebimiz onaylandı. İnegazi, Kadriye, Üçpınar ve
Başköy’deki bu okul binalarını, kadın derneklerimiz
ve muhtarlıklarımız ile
birlikte konukların ağırlanacağı, bilgilendirmelerin
yapılacağı turizm ve kırsal kalkınma durakları olarak kullanacağız. Ayrıca bu
mahallelerimizde yaşayan kadınlar ve çocuklar için
sosyal, kültürel hizmetlerin sunulacağı sosyal tesis
ve atölyelerle bu mekanları aktif merkezler olarak
işlevlendireceğiz” dedi.
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nilüfer’de alternatif turizm

Mysia Yolları
doğa tutkunlarını
buluşturuyor

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı düzenlemelerle hayata geçirdiği
Mysia Yolları, yaz aylarında çok sayıda doğaseveri buluşturdu.
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Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları
Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında hayata geçirdiği
Mysia Yolları, doğanın keyfini spor
yaparak geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.
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Bursa’nın en uzun, en düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkuru olan; 27
farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5
adet atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlanan
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Mysia Yolları’nda, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüşler
büyük ilgi gördü.
Küresel salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu Mysia Yolları doğa yürüyüşlerinde maske
ve sosyal mesafe kurallarına
uyuldu. Dağyenice’den başlayan
Ağustos ayı yürüyüş etkinliğine,
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem de eşlik etti. Rehberler

ilgili daha
Mysia Yolları ile
ak ve rotadetaylı bilgi alm
için, üstteki
k
me
ele
inc
ı
lar
telefonunuzQR kodu akıllı
iz.
sin
la okutabilir

öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, ilk
etabı Dağyenice Göleti’nde tamamladı. Gölet kenarından verilen molanın ardından yaklaşık 100 kişilik
grup göletin yakınlarındaki Tek Çam Sırtı’na kadar
yürümeye devam etti. Toplam 9 kilometrelik parkur
boyunca doğayla baş başa keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar Tek Çam Sırtı’nda sanatçı Alkan
Dalgakıran’ın solo dinletisi ile yorgunluk attı.

Meşe ve çam ormanları
arasında yürüyüş

N İ LÜ F E R

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği bir başka yürüyüş
de P8 Atlas-Çalı Parkuru’nda gerçekleşti. Yürüyüş,
Atlas Mahallesi’nde başladı. Atlas Mahallesi Kadın
Dayanışma Derneği’nin ikramları ile karşılanan doğaseverler, yürüyüşe başlamadan önce bölgede yetişen
çileklerin tadına bakma fırsatı da buldu. Koronavirüs
salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştirilen yürüyüşe ilgi büyüktü. Rehberler eşliğinde Atlas Mahallesi’nden başlayan yürüyüş, meşe ve
çam ormanları arasında devam etti. Her yaştan doğa
tutkununun katıldığı yürüyüş, Uludağ manzarası eşliğinde Çalı’ya kadar sürdü. Keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, herkese Mysia Yolları’nın eşsiz
güzellerini görmelerini tavsiye ettiler.
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nilüfer’de kültür-sanat

Çalı’da köy filmleri
şöleni
Nilüfer Belediyesi’nin,
ÇEKÜDER ile birlikte bu
yıl 5. kez düzenlediği
Çalı Köy Filmleri
Festivali, sinema
tutkunlarına 3 gün
boyunca şölen yaşattı.
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Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye’nin ilk köy filmi olan
“Aysel: Bataklı Damın Kızı”nın çekildiği Çalı Mahallesi’nde düzenlediği “Çalı Köy Filmleri Festivali”, bu yıl
da film tutkunlarına, yıldızların altında film izleme şöleni yaşattı.
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Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği
(ÇEKÜDER) iş birliğiyle düzenlediği festival, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun önlemler altında yapıldı.
Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu festivalde, katılımcıların sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları
için büyük hassasiyet gösterildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı festival, Nilüfer Oda Orkestrası’nın “Film Müzikleri”
konseriyle başladı. Eski Türk filmlerinden müzikler
seslendiren Nilüfer Oda Orkestrası, ayakta alkışlandı.
Festivalin ilk gününde yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yaptığı, “Bal Ülkesi” adlı
film gösterime sunuldu. Günün ikinci filmi de Emin
Alper’in, anneleri öldükten sonra öksüz kalan üç kız
kardeşin hayatını konu alan “Kız Kardeşler” adlı film
oldu. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin ikinci gününde de
yönetmenliğini Cenk Ertürk’ün yaptığı, çekimleri Bursa’nın Keles İlçesi’nde yapılan “Nuh Tepesi” isimli film
ile “Kaptan Fantastik” filmleri izlendi.
Fesitvalin kapanış filmi Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağa-

cı” filmi oldu. Büyük ilgiyle izlenen filmin ardından da
Bursalı sanatçılar Ceren Tokgöz ve Ümit Büyükkoyuncu verdikleri akustik konserle katılımcılara keyifli anlar
yaşattılar.

Atölyeler ve söyleşi düzenlendi
Festivalde sinema gösteriminin dışında söyleşi ve atölyeler de düzenlendi. Çalı Mahallesi çocuklarının katılımıyla düzenlenen atölyelerden biri nesli tükenmekte
olan canlılardan ve daha önceleri Çalı bölgesinde çokça görülen avavi böceğini konu aldı. Çocuklar atölyede
avavi böceğini çizerek boyama yaptı. Yine Çalı bölgesinde yetişen ağaç türlerinden biri olan çitlembik ağacı
adıyla düzenlenen atölyeye katılan çocuklar da çitlembik ağacını konu edinerek baskı çalışması yaptı.
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Kadınlara özel
film gösterimleri
Nilüfer Belediyesi, kırsal mahalellerdeki kadınlar için açık havada film gösterimleri
düzenledi. Köylü kadınların tiyatro kurma hikayelerini belgesel tadında anlatan
“Kraliçe Lear” ve “Oyun” isimli filmler büyük ilgi gördü.
Nilüfer’in özellikle kırsal nitelikli mahallelerinde kadınların örgütlenip dernek çatısı altında toplanmalarını ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetlere ve eğitim
çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirmelerini
destekleyen Nilüfer Belediyesi, bu mahallelerde kadınlara ilham verecek film gösterimleri de yaptı. Toroslar’da birkaç köylü kadının 2000’li yılların başında
bir araya gelerek tiyatro topluluğu kurma hikayesini
anlatan Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı “Kraliçe Lear” ve “Oyun” adlı belgesel filmler kırsal mahallelerde kadınlar için gösterime sunuldu.
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“Oyun” filminde kadınların köylerinde tiyatro kurup,
kendi hayat hikâyelerinden esinlenerek hazırladıkları tiyatro oyununu kendi köylerinde sahnelemeleri
anlatılırken, “Kraliçe Lear” filminde bu kez, “Oyun”
filminde rol alan kadınların Mersin civarında nüfusu
en fazla 800 olan ücra dağ köylerinde 30 gün boyunca yaptıkları turne konu ediliyor. Ürünlü, Fadıllı,
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Atlas, Gümüştepe, Konaklı ve Görükle Mahallesi’nde
akşam saatlerinde izlenime sunulan filmleri keyifle
izleyen kadınlar, gün içinde yaşadıkları yorgunluğu
açık havada film izleyerek hep birlikte attıklarını ve
filmlerin kendileri için de örnek teşkil ettiğini belirttiler. Film gösterimlerinin ardından da psikolog Gönül
Ekren Hazneci moderatörlüğünde filmle ilgili söyleşiler düzenlendi.

Nilüfer’in parklarında
müzik dinletisi

Yaz geceleri serinlemek için parklarda oturan vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi’nin
sürpriz konserleriyle keyifli vakit geçirdi.
Pandemi sürecinde kültür sanat etkinliklerini açık alana taşıyan Nilüfer Belediyesi, kentin çeşitli mahallelerindeki parklarda sürpriz müzik dinletileri organize etti.
Kalabalıkların toplanmasına neden olmamak için bu
organizasyonları önceden duyurmayan Nilüfer Belediyesi, yaz akşamları hava almak için parklara çıkan
vatandaşlara sürpriz yaparak, haftada 2 gün parklarda
vatandaşlara müzik dinletileri sundu. Etkinlikte Bursalı
sanatçılar Ceren Toksöz ve Ümit Büyükkoyuncu, park-

ta oturan vatandaşlara çok keyifli bir müzik ziyafeti
sundu.
Parklardaki kimi vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaparken, aileleriyle birlikte vakit geçirmek için parka
gelenler de müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Türk ve dünya müziklerinden akustik dinleti sunan
Ceren-Ümit ikilisine vatandaşlar da zaman zaman eşlik
etti. Etkinlikte, sosyal mesafe kurallarına önem büyük
önem verildi.
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Nilüfer’de çocuklar
sanatla büyüyor
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Yaz döneminde salgın nedeniyle sanat atölyelerini açık
alana taşıyan Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde gitar,
resim, ritim ve bağlama atölyeleri düzenledi.
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Nilüfer Belediyesi’nin kırsal ve merkeze uzak olan
mahallelerdeki çocukları sanatla buluşturmak amacıyla düzenlediği “Nilüfer’in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesi yaz döneminde pandemi nedeniyle açık
alana taşındı.
Hasanağa, Misi, Çalı, Fadıllı gibi mahallelerde devam
eden atölyelere katılan çocuklar, hem çeşitli enstrümanlarla tanışıp onları çalmayı öğrendi, hem de resim
çizerek hayal güçlerini geliştirdi.
Haftanın her günü farklı mahallelerde düzenlenen
resim, gitar, ritim, bağlama atölyeleri çocuklar için
keyifli bir buluşmaya dönüştü. Pandemi nedeniyle
zamanlarını çoğunlukla evlerinde geçiren çocuklar,
katıldıkları atölyeler sayesinde zamanlarını daha verimli geçirdiklerini belirttiler.
Üçevler Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM) bahçesinde
düzenlenen ritim atölyesine 8 kişilik gruplar halinde
katılan çocuklar, darbuka, djembe, shaker, marakas

ve cowbell gibi enstrümanlarla tanıştı. Enstrümanları
kullanarak müzik yapmayı öğrenen çocuklar aynı zamanda takım çalışmasını da öğreniyor.
Atölyeye katılan çocuklar, sosyal mesafe, maske ve
hijyen kurallarına uyarak eğitimlerini sürdürdüyor.

Misili gençlerin
bağlama sevgisi
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği atölyede Misili
gençler de bağlama çalmayı öğreniyor.
Kısa zamanda büyük aşama kaydeden katılımcılar,
pandemi sürecinde de kurallara uygun şekilde eğitimlere devam ettiler. Nilüfer Belediyesi’nin enstrüman, mekan ve diğer tüm ihtiyaçları karşıladığı bağlama atölyesine katılan gençler, eğitmen Musa Ayçiçeği
yönetiminde müzikle dolu anlar geçiriyor.
12 kursiyerin yer aldığı atölye çalışmaları koronavirüs
salgını sebebiyle uzaktan eğitim yöntemi ve bire bir
şekilde yapıldı.
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Misi’nin geleceği için
proje hazırladılar
“Geleceği çocuklara emanet etmek” felsefesiyle Misili çocuklar için hazırlanan
“Köyünün geleceği ‘Misi’n?” projesi, yapılan eğitici atölyelerle amacına ulaştı.
Yaşadıkları yerin geleceğine kafa yoran çocuklar, çeşitli projeler geliştirdi.
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Köyde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üreterek, hem kendilerine hem de köylerine gelecek oluşturmaları amacıyla bir gelişim projesi hazırlayan Nilüfer Belediyesi, projenin ilk uygulamasını Misi’de yaptı.
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Misi’de yaşayan çocuklar için Nilüfer Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Köyünün geleceği ‘Misi’n?” adıyla yaz aylarında hayata geçirilen eğitim projesi kapsamında, çeşitli atölyeler düzenlendi.
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Proje kapsamında Elvan Özsel’in eğitmenliğinde, çocukların, sürdürülebilir turizm ile yerel tarih bilinci kazanması; yaşadıkları çevrenin somut ve somut olmayan
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kültürel değerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları
hedefiyle eğitimler düzenlendi. Böylece çocuklar hem
yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel varlıklarının farkına
vardı, hem de etkili iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve proje yazmayı öğrendi.
Çocukların proje kapsamındaki çalışması devam ederken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de onları
ziyaret ederek, sohbet etti ve projeyle ilgili fikirlerini
aldı. Misi’nin, geleceğe aktarılacak çok önemli değerleri olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bu
bölgenin doğal dokusunun bozulmaması için hepimize
önemli görevler düşüyor. Burayı geleceğe miras olarak bırakmalıyız. Biz elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz. Size de projenizde her türlü desteğe hazırız” dedi. Erdem, talep üzerine, etkinliklerini düzen-

lemeleri için Misi meydanında bulunan belediyeye ait
binayı çocuklara tahsis etme sözü verdi.

Öneri hazırladılar
Yaklaşık bir buçuk ay boyunca, yerel tarih, arkeoloji,
sivil mimari, kişisel gelişim, etkili iletişim yöntemleri,
sosyal medya ve proje yazma eğitimleri alan çocuklar,
sürecin sonunda öneriler oluşturdular. Çocuklar hazırladıkları önerileri de bir sunumla herkesle paylaştı. Misi’nin tanıtımı ve kalkınması için çeşitli öneriler geliştiren çocuklara, sunumların ardından katılım sertifikaları
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla
Aslan tarafından verildi. Eğitimlere devam edeceklerini belirten Aslan, çocukların önerilerinin uygulanması
için de ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu,
insanların kapalı mekanlara
girmeye çekindiği pandemi
sürecinde yaz aylarını da fırsat
bilerek tiyatroyu sokağa taşıdı.
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Tiyatro
sokağa
taşındı

Mobil tiyatro mahallelerde

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Bursalılara yaz boyunca açık havada tiyatro izleme keyfi yaşattı. Genel
Sanat Yönetmenliği’ni Ali Düşenkalkar’ın yaptığı Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz aylarında hem
çocuklar için, hem de yetişkinler için birbirinden değerli oyunları izleyici ile buluşturdu. Bazı oyunlar Balat Atatürk Ormanı’nda sahnelenirken, bazı oyunlar
da mobil sahne ile Nilüfer’in hem kırsaldaki, hem de
merkezdeki mahallelerine taşındı.

Salgın sürecinde yeni döneme geçilmesiyle birlikte
“Arayı açmadan açılıyoruz“ sloganıyla etkinliklere
başlayan Nilüfer Belediyesi, Kent Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz
Bu Hikâyeler Nerden…” isimli oyunu mobil sahne ile
mahallelerde pazar alanları ve meydanlarda sahneledi. Sabahattin Yakut’un, Aziz Nesin hikayelerinden
uyarlayarak kaleme aldığı ve yönetmenliğini de üstlendiği oyun, ücretsiz olarak halkla buluştu.
Hicvin büyük ustası Aziz Nesin’in toplumsal sorunlara
ışık tuttuğu trajikomik hikayelerinden kesitlerin yanı
sıra Türkiye’deki güncel meselelere de atıfta bulunan
oyun, pandemi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak
kalan seyirciye açık havada tiyatro izleme imkanı sundu.
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Ünlü tiyatro oyunları Nilüfer’de
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Nilüfer Belediyesi yaz aylarında ünlü tiyatro topluluklarını da Bursalılarla buluşturdu. Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı “Übü Hep Übü”, Murathan Mungan’ın
şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak
yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan’ın yıllar sonra
sahneye taşıdığı tek kişilik oyun “Bir Garip Orhan
Veli”, Levent Üzümcü’nün rol aldığı “Aziz Nesin
Kabare” ile Sumru Yavrucuk’un rol aldığı “Shirly”
adlı oyunlar Balat Atatürk Ormanı’nın muhteşem
atmosferinde tiyatro tutkunlarıyla buluştu.
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Çocuklara özel oyun
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yaz sezonunda çocukları da unutmadı. Kent tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun hem
Balat Atatürk Ormanı’nda, hem de kentin kırsal mahallelerinde mobil tiyatro olarak çocuklarla buluştu.
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Gezici Kütüphane
yollarda
Nilüfer Belediyesi’nin,
Nilüfer Rotary
Kulübü desteğiyle
hayata geçirdiği
Gezici Kütüphane, yaz
aylarında kitabı, okurun ayağına
götürdü. Her yaş grubuna yönelik
kitapların yer aldığı kütüphane gittiği
mahallelerde büyük ilgi görüyor.
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, Gezici Kütüphane
ile artık okurların ayağına kadar gidiyor.
Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Rotary Kulübü desteğiyle hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, yaz ayları
boyunca Nilüfer’in mahallelerini gezdi.

E K İ M
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Gezici Kütüphane’nin ilk durağı Ürünlü Mahallesi’ydi. Bu ilk durakta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, Nilüfer Rotary Külübü Dönem Başkanı Can
Bilecikli, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer
Işıkoğlu da bulundu.
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Nilüfer kütüphanelerinin 5 farklı noktada hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “İnsanların
kapalı mekânlara girmeye çekindikleri pandemi sürecinde özellikle kırsal nitelikli mahallelerimizde kitaba
ulaşımı kolaylaştırmak için bir de Gezici Kütüphane
hizmeti başlatmak istedik. Nilüfer Rotary Kulübü'nün
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de desteğiyle Gezici Kütüphane aracımızı donatarak,
bu uygulamayı başlattık. Aracımız ilk aşamada Nilüfer’in kırsal nitelikteki 34 mahallesini ziyaret edecek.
Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın dernekleri
ve meydanlarda belirli bir program çerçevesinde etkinlikler yapılacak” dedi.

oyunlar da götürüyor. İlk etapta yaklaşık 140 bin nüfusun yaşadığı kırsal nitelikli bir bölgeye hizmet veren
Gezici Kütüphane, merkezdeki bazı noktalarda dezavantajlı grupları da kitapla buluşturuyor. Çocukların
yanı sıra aileleri, eğitimciler ve kadınlar da Gezici Kütüphane etkinliği kapsamında düzenlenen atölye ve
seminerlere katılabiliyor.

Gezici Kütüphane 140 bin
kişiye ulaşacak

Bu etkinliklerin biri de Ürünlü Mahallesi’nde gazeteci-yazar Ömür Kurt ile yapıldı. Yazar Kurt, Köy Enstitüleri’ni anlatan ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ adlı kitabı ile ilgili söyleşi yaptı ve bu kitabını katılımcılar için
imzaladı.

Mahalle mahalle gezen Gezici Kütüphane gittiği her
yere kitaplarla birlikte, hikâyeler, masallar, resimler,

N İ LÜ F E R
H A BE R
S A Y I
2
E K İ M
2 0 2 0
53

nilüfer’den

Yılın Yazarı etkinlikleri
dijitale taşındı
Nilüfer Belediyesi’nin yılın yazarı etkinlikleri, bu yıl pandemi nedeniyle
internet üzerinden devam ediyor.
Her yılı bir yazara adayan Nilüfer Belediyesi
2020 yılını Fakir Baykurt yılı ilan etti. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri de,
doğanın, köylülerin emekçilerin devrimci
yazarı Fakir Baykurt ile ilgili bir yıla yayılan
söyleşiler, yarışmalar, atölyeler ve buluşmalar planladı. Ancak, Nilüfer’de okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla
düzenlenen “Yılın Yazarı” etkinliklerinin büyük kısmı küresel koronavirüs
salgını nedeniyle yüzyüze yapılamadı.
Dijital platforma taşınan etkinlikler kapsamında “2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt Yazı
Atölyesi” ile “Öğretmen Olarak Yazmak”
söyleşileri düzenlendi. "Öğretmen Olarak
Yazmak" söyleşisinde Öner Yağcı, Özlem
Narin Yılmaz ve Murat Özyaşar yer aldı. Konuklar, öğretmenlik ve yazın ilişkisi üzerine
kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında, Fakir
Baykurt’un hikâyeleri de Bursa’daki tiyatro
emekçileri tarafından seslendirildi. Yazarın
“Barış Çöreği” kitabındaki hikayeleri seslendiren sanatçıların bu performansı www.youtube.com/niluferbel adresinden izlenebiliyor.
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Öykü Ödülü ve Kitap
Kapağı Tasarım
Yarışmaları
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Ayrıca Yılın Yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen Öykü Ödülü süreci
de devam ediyor. Edebiyatseverlerin yoğun
ilgi gösterdiği yarışmanın başvuruları, 4 Eylül
2020’de sona erdi. 237 kişinin, 474 öyküyle
başvurduğu 2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt
Öykü Ödülü’nün sonuçları, 30 Ekim 2020
tarihinde açıklanacak.
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Nilüfer Belediyesi’nin “Yılın Yazarı Fakir Baykurt” etkinlikleri kapsamında düzenlediği
“Bursa Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda da süreç devam ediyor.
Fakir Baykurt’un dil ve üslûbunu, eserlerini
farklı disiplinlerde incelemek, yazarın genç
kuşak tarafından daha yaygın biçimde tanınmasını sağlamak, yazarın yaşadığı yıllardan bugüne eserlerinin genç zihinlerde
yarattığı görsel algıyı belgelemek amacıyla
yapılan yarışmaya başvurular 23 Kasım 2020
tarihinde sona erecek. Yarışmanın ödül törenin ise 11 Aralık 2020 Cuma günü Nilüfer
Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılması planlanıyor.

Misi Akademi’ye
yurtdışından yoğun ilgi
Nilüfer Belediyesi’nin Misi Akademi kapsamında düzenlediği atölyeler de bu dönemde
dijital platformlarda gerçekleşti. Misi Akademi etkinlikleri kapsamında Feridun Andaç’ın
katılımı ile “Ernest Hemingway’i Anlamak”,
Tuğçe Isıyel’in katılımı ile “Psikanalitik Edebiyat Okumaları”, Nil Sakman’ın katılımıyla
“Edebiyatta Yaşlı Kadın”, Hakan Akdoğan’ın
katılımı ile “Derin Okuma”, Kemal Varol’un
katılımı ile “Roman Atölyesi”, Müjgan Özçay’ın katılımı ile de çocuklara yönelik olarak
“Çıtır Çıtır Felsefe” isimli atölyeler düzenlendi.
Atölyelere 530 kişi başvuru yaptı, bunlardan
324’ü atölyelere katıldı. Etkinlik dijitale taşınınca Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra farklı
ülkelerden de atölyelere katılanlar oldu.

Göl Yazıevi ilham oluyor
Nilüfer Belediyesi’nin
yazar, şair, akademisyen ve araştırmacıların, rahat bir ortamda
çalışmalarını sürdürmeleri için faaliyete
geçirdiği Göl Yazıevi,
bakım onarım çalışmalarının ardından
yeniden konuklarını
ağırlamaya başladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında
hayata geçirdiği Göl Yazıevi, yazar,
şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları ev ortamında
ağırlayarak; çalışmalarını dingin bir
atmosferde tamamlamalarına olanak sağlıyor.
Yıllardır Alberto Manguel’den, Enis
Batur’a, Shida Bazyar’dan Kıbrıslı şair
Senem Gökel’e kadar onlarca yazar,
şair, çevirmen, editör, akademisyen
ve araştırmacıyı ağırlayan Göl Yazıevi,
geçen sürede binada oluşan yıpranmalar nedeniyle bir süredir bakım
onarım çalışmaları nedeniyle kapalıydı.

H A BE R
S A Y I
2

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi
yeni dönemde de konuklarını ağırlamaya devam edecek.
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Son romanının çalışmalarının Gölyazı’nın doğal ve tarihi
güzellikleriyle çevrili ortamında sürdüren Kemal Varol,
Türkiye’de örnekleri çok az olan, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iki yazar evinden birinde kalmaktan mutluluk

Göl Yazıevi’nde Kemal Varol’un ardından akademisyen Dr. Erman Gören konaklayarak araştırmalarını yaptı. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından
geçen Temmuz ayında Misi Yazıevi’nde
de yazar Feridun Andaç kalarak çalışmalarını sürdürdü. Nilüfer’in iki yazıevinde bugüne kadar 40’a yakın yazar, şair,
çevirmen, editör, akademisyen ve araştırmacı konakladı
ve üretimde bulundu.

N İ LÜ F E R

Koronavirüs pandemisinin devam
ettiği döneme de denk gelen bakım
onarım çalışmaları tamamlandı. Göl
Yazıevi, zemininde ve dış cephesinde yapılan onarım çalışmaların
ardından yenilenmiş haliyle tekrar
konuklarını ağırlamaya başladı.
Yeni dönemin ilk konuğu da yazar Kemal Varol oldu.

duyduğunu söyledi. Yeni romanını bitirecek koşullar aradığını belirten Kemal
Varol, “Bazen sessizliği, dinginliği bulacağınız bir yer gerekir size. Bu aşamada
Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı’daki Göl
Yazıevi’ni gördüm ve başvuru yaptım.
Burada çok konforlu bir ortamda yeni
romanımı bitirdim. Çok mutluyum.
Bana çok rahat bir ortam sunuldu.
Evin içinde her şey düşünülmüş.
Bir insanın rahatlıkla yaşayabileceği, gereksinim duyabileceği her şeyi
önceden planlayarak, düşünerek ve
tasarlayarak hazırlamışlardı. Bana da
sadece odama çekilip kitabımı bitirmek kaldı” dedi.
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Akkılıç Ödülleri açıklandı
Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve
Akkılıç ailesi ile birlikte düzenlediği “Yılmaz Akkılıç
Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri açıklandı.

Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucu, ödüle değer bulunan eserler açıklandı.

Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve Bursa’nın
kent kültürüne önemli değerler kazandıran
merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları 2019 yılı
Ödülleri açıklandı.

Buna göre; Doktora dalında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi teziyle Hüseyin Gürsel Bilmiş’in yapıtı
“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da Mimarlık
Ortamı”; yüksek lisans dalında Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi teziyle Fadime
Yıldız’ın yapıtı “Bursa Keles İlçesi Gelemiç
Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi”, Uğur Ozan Özen’in
“Bursa’da Kıtapçılar 100 yıl” başlıklı çalışması akademi dışı alanda ödüle değer bulundu.

Araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve
Bursa kent kültürüne dair yapılan çalışmaları günışığına çıkarmak amacıyla düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları
Ödülü’ne; doktora, yüksek lisans ve akademi
dışı alanlarda olmak üzere toplam 56 yapıt aday
olmuştu.
Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doçent Doktor Alpaslan Türkkan, Şafak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi onayıyla
Mine Döğer’in “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” başlıklı yüksek
lisans tezi de Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü ile
ödüllendirildi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı
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Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çantası ve kırtasiye seti
armağan etti.
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Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki
ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Daha önceki yıllarda
olduğu gibi bu yıl da belirlenen kriterler sonucu öğrencilere okulda gerekli olan çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Kalem, defter, boya başta olmak üzere çok sayıda
kırtasiye malzemesinin içinde bulunduğu okul çantalarını
alan aileler ve öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek
Nilüfer Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
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Bizim Bahçe’de
huzurlu tatil
Engellilere ücretsiz tatil olanağı
sağlayan “Bizim Bahçe Engelsiz
Sosyal Yaşam Merkezi”nden bu yaz
268 kişi faydalandı.
Sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’de örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi’nin, engelli birey ve yakınlarına yönelik hayata geçirdiği “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi”, yaz aylarında konuklarını
ağırlamaya devam etti. Engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalarına olanak sağlayan,
aile ve yakınlarıyla birlikte ücretsiz tatil yapma fırsatı
sunan Bizim Bahçe, Mart ayında salgın nedeniyle bir
süre konuk ağırlamadı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 18 Haziran tarihinden itibaren yeniden
hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon işlemlerinin
periyodik aralıklarla yapıldığı ve maske, mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı Bizim Bahçe’de yaz boyunca
toplam 268 kişi tatil yaptı. Sadece Nilüferliler’e değil
Bursa genelinde tüm engellilere ve ailelerine hizmet
veren Bizim Bahçe’de 5’er günlük paketler halinde tatil
keyfi yaşayanlar, şehrin stresinden uzak dingin bir ortamda keyifli vakit geçirdi.

N İ LÜ F E R
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Online kodlama
atölyelerine büyük ilgi
Nilüfer Belediyesi’nin, gençlerin yaratıcılık, problem çözme ve üretkenlik gibi
becerilerini geliştirmek amacıyla internet üzerinden düzenlediği Kodlama
Atölyesi büyük ilgi görüyor. Nilüfer Belediyesi talep üzerine önümüzdeki
günlerde atölyelere yenilerini ekleyecek.
Nilüfer Belediyesi’nin çocukları ve gençleri geleceğe
hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Kodlama Atölyesi’nde pandemi nedeniyle yüzyüze yapılamayan
eğitimler internet üzerinden gerçekleştiriliyor ve çocuklardan büyük ilgi görüyor.

20 2 0

Katılımcıların erken yaşta bilgisayar biliminin ve yazılımın temellerini anlayarak eğitim hayatlarına devam
etmelerini hedefleyen Kodlama Atölyesi’nin online
eğitimleri, Haziran ayında başladı. Atölye Nilüfer Karaman’ın düzenlediği atölyelere gelen yoğun talep
üzerine online eğitimlere yenileri eklendi.

Nilüfer Belediyesi Strateji Müdürlüğü bünyesinde yürütülen atölyelerin ilki 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında “Online Kodlama Eğitimi” olarak gerçekleşti. Eğitim kapsamında 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine
temel kodlama eğitimi verildi. Yine aynı yaş grubu
için 27-29 Temmuz tarihleri arasında “3 Boyutlu Yazıcı ve Modelleme” eğitimi düzenlendi.
2-4 Eylül tarihleri arasında da 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı, “Bilgisayar Oyunu Yapma Eğitimi”
gerçekleştirildi.
Yoğun ilgiye rağmen, online eğitimlerin niteliği ve verimliliği açısından grupların az sayıda olmasına özen
gösterildi. Bu üç atölyede şimdiye kadar toplamda 55
çocuk eğitim aldı.
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Önümüzdeki dönemde de online eğitimlerin devam
etmesi öngörülüyor. Ayrıca tekrarlanacak olan eğitimlerin dışında önümüzdeki dönemde 9,10,11 ve 12.
sınıf öğrencileri için “Telefonda 3d oyun nasıl yapılır?,
“Bilgisayar Oyunu Yapma Eğitimi”, “Kendi android
uygulamamızı nasıl yazarız?”, “Karakter modelleme”,
“Tinkercad ile temel elektronik” gibi konularda yeni
eğitimler verilmesi de planlanıyor.
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Kadın derneklerine
fırın desteği
Nilüfer Belediyesi
mahallelerde kurulan
kadın derneklerine
bina desteğinin yanında, ürettiklerini ekonomiye dönüştürmeleri
için de yardım ediyor.
Nilüfer Belediyesi bu
amaçla kırsaldaki 10
kadın derneği için fırın
yaptırarak kullanımlarına sundu.
2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden ve yerli tohum deneme üretimi çalışmalarını büyük alanlara yayarak buğday üretimi yapan Nilüfer Belediyesi, bu üretimden
elde ettiği unu kadın derneklerine verdiği gibi, talep
eden kadın derneklerine fırın da yaptırarak kadınların
üretim faaliyeti içinde olmasını ve ürettiklerini ekonomik değere dönüştürmesini destekliyor.
Bugüne kadar çalışacak mekanı olmayan kadın dernekleri için 10 adet prefabrik bina yaparak teslim eden
Nilüfer Belediyesi, mekan desteğinin yanısıra Atlas,
Dağyenice, Görükle, Yaylacık, İrfaniye, Büyükbalıklı,
Ürünlü, Badırga, Çatalağıl ve Fadıllı mahallelerindeki
kadın derneklerine fırın da yaptırarak kadınların kullanımına sundu. Kadınlar da fırınlarda yaptıkları köy ekmeklerini satarak gelir elde etmeye başladı.

ekmeği üretiminde bu unları kullanıyorlar. Yine bizim
yaptığımız fırınlarda geleneksel yöntemlerle köy ekmeği yapıyorlar. Böylece hem gelir elde ediyor hem
de vatandaşların bu yöndeki taleplerini karşılamış oluyorlar” dedi.
Kadın derneklerinin sadece köy ekmeği değil yaşadıkları yöreye özgü ürünleri değerlendirerek, reçel, turşu,
salça, tarhana gibi ürünleri de çeşitlendirerek bu mekanlarda satışa sunacaklarını, köy kahvaltısı gibi seçeneklerle kent insanı için cazip birer seçenek oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Kadınlar
yeter ki üretime yönelsinler. Ürettikleri ürünleri tüketicilere ulaştırmaları için aracı olacağız. Böylece kadınlar hem üretmenin, hem de kazanmanın mutluluğunu
yaşayacak” dedi.
N İ LÜ F E R

Zaman zaman dernekleri ziyaret ederek kadınların taleplerini dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kadın derneklerinin daha aktif olmasını ve daha
çok üretime yönelmesini istediklerini söyledi. Kırsal
nitelikli mahalleleri ziyaret edenlerin en çok talep ettiği ürünlerden birinin köy ekmeği olduğunu kaydeden
Başkan Erdem, “Bu nedenle ekolojik koşullarda kendi
ürettiğimiz yerli tohum buğdaydan elde edilen unların
bir kısmını kadın derneklerine veriyoruz. Onlar da köy
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Nilüferli kadınlar
İngilizce öğreniyor

Nilüfer Belediyesi, online İngilizce atölyesi düzenliyor. Kadınlara yönelik düzenlenen atölyeye katılanlar, 60 saatlik
kur sonunda temel seviyede İngilizce
öğrenerek, temel dil becerileri kazanıyor.
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Kurduğu Kadın ve Çocuk Akademileri’nde çeşitli eğitim
çalışmaları organize eden Nilüfer Belediyesi, pandemi
sürecinde bazı eğitim çalışmalarını dijital platformlara
taşıdı. Kadınlardan gelen talep üzerine ilk etapta internet üzerinden İngilizce eğitimi başlatıldı. Eğitmen Salih
Özdemir tarafından verilen online
İngilizce atölyesine, her yaştan
kadın katılıyor. 33
kişinin
katıldığı
atölyede, temel
seviyede İngilizce
eğitimi veriliyor.
Bilgisayar, akıllı
telefon ve tablet kullanarak dijital iletişim programı aracılığıyla kursa katılan kadınlar, haftanın dört günü İngilizce eğitimi alıyor. Toplam 60 saatlik
kur ile Kasım ayına kadar sürecek olan
atölyenin sonunda katılımcılar, okuma,
yazma, dinleme, konuşma gibi temel

60

dil becerileri kazanarak, günlük yaşamda ihtiyaçlarını
karşılayabilecek seviyeye gelecek.

Atölyeler devam ediyor
Nilüfer Belediyesi bünyesinde Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi ile Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi’nde pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Temmuz ayından
bu yana sınırlı sayıda katılımla kadınlara yönelik sanat
atölyeleri de devam ediyor. Bu kapsamda ahşap boyama kursları hayata geçirildi. Kurslar, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye uygun düzenlenmiş atölye
ortamında yapılıyor. Maske takarak, hijyen ve sosyal
mesafeye dikkat ederek atölyelere katılan kadınlar, salgın nedeniyle uzun süredir evlerde kaldıklarını belirterek
“Atölyelerin yeniden başlaması bizim için çok güzel oldu.
Yeniden etkinliklerle burada buluşup birlikte üretmekten son derece mutluyuz” diye konuştular.
Yine akademilerde çocuklar için de sınırlı sayıda katılım şartıyla ve
çoğunlukla açık havada
olmak üzere oyun atölyeleri
düzenleniyor.
Çocuklar eğitmenler
eşliğindeki oyunlarla
zamanlarını eğlenerek
geçiriyor.

Yeni evli çiftlere
“İstanbul Sözleşmesi”
Bilindiği gibi, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleyi en kapsamlı şekilde ele
alan uluslararası anlaşma olan “Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, 2011 yılında Avrupa
Konseyi üye ülkeleri tarafından İstanbul’da imzaya açılmış
ve Türkiye de ilk imzacı ülke olmuştu. 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması yönündeki tartışmalar üzerine, Nilüfer Belediyesi toplumda şiddet konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla böyle bir uygulama başlattı.
Nilüfer’de evlenen çiftlere evlilik cüzdanıyla birlikte
İstanbul Sözleşmesi de dağıtılıyor. Amaç; kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak.
Kadına yönelik şiddet Türkiye’de gündemden düşmeyen
bir konu. Toplum vicdanını yaralayan şiddet olaylarına her
geçen gün bir yenisi eklenirken, Nilüfer Belediyesi toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir
uygulama başlattı. Nilüfer’de evlenen çiftlere evlilik cüzdanının yanında bir de İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddelerini içeren bir kitapçık dağıtılıyor.

Uygulama kapsamında Nilüfer’de evlenen çiftlere İstanbul
Sözleşmesi kitapçığı dağıtıldığını belirten Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, şiddet, cinsiyet eşitliği ve kadın
hakları gibi konularda önemli güvenceler içeren İstanbul
Sözleşmesi hakkında herkesin bilgi sahibi olması ve şiddete karşı durmasını istediklerini söyledi. Erdem, nikahını
kıydığı Demiröz ve Kendirli çiftine de İstanbul Sözleşmesi
vererek, mutluluk dileğinde bulundu.

Nilüfer’de
ikinci el eşyalar
değerlendiriliyor
Kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaları vatandaşların talebi üzerine evlerinden alan Nilüfer Belediyesi,
eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederek değerlendirilmesini sağlıyor.

Evlerindeki fazla eşyaların alınmasını isteyen Nilüferliler,
444 16 03 numaralı telefondan ve www.nilufer.bel.tr adresinden başvuru yaparak kayıt oluşturabiliyor.

H A BE R
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Eşya ihtiyacı olan Nilüferliler de, Nilüfer Belediyesi Halk
Evi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru
yaparak taleplerini iletebiliyor.
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Koronavirüs salgını dolayısıyla hizmete bir süre ara veren
Nilüfer Belediyesi, çalışmalarına tekrar başladı. Maske
kullanımı ve hijyen kurallarına göre hareket eden ekipler,
gelen talepleri karşılamak için aralıksız hizmet veriyor.

N İ LÜ F E R

Sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olan
Nilüfer Belediyesi, ikinci el kullanılabilir eşyaların değerlendirilmesine de aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde
kullanmadıkları eşyaları ücretsiz alan ekipler, 2019 yılında
519 adrese giderek, kullanılabilir eşyaları alıp ihtiyaç sahibi
239 eve taşıdı.
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Nilüfer yeni sezona
iddialı başladı
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10 yılı aşkın süredir süper ligde Bursa’yı temsil eden
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da
zorlu kulvarda başarı için mücadele ediyor. Nilüfer
ekibi, “Misli.com Sultanlar Ligi” 2020-2021 sezonu
öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
Geçen sezonu hedeflediği yerde tamamlayamayan
mavi yeşil beyazlı ekip, Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Kulübü, Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi
mağlup ederek yeni sezona fırtına gibi girdi. Bursa’nın
tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor yeni sezonda
aldığı seri galibiyetlerle “Misli.com Sultanlar Ligi”nin

62

ilk dört haftasında liderlik koltuğuna oturdu.
Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu önderliğinde mücadele eden Nilüfer ekibinin hedefi, Avrupa kupalarında yer almak.
Alt yapılara verdiği önemin karşılığını alan Nilüfer
Belediyespor, voleybolda gençleriyle de adından söz
ettirdi. Bölgesel ligde şampiyon olarak geçen yıl 2.lige
yükselen Nilüfer Belediyespor Genç Kadın Voleybol
Takımı da kulvarında emin adımlarla ilerliyor.

N İ LÜ F E R

Nilüfer Belediyespor, hentbolda da yoluna emin
adımlarla ilerliyor. Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı,
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. Yeni sezona
iddialı şekilde hazırlanan Nilüfer ekibi
transfer dönemini hareketli geçirdi.
Bursa temsilcisi dış transferde kaleci
Kayhan Akat, pivot Uğur Ceylan ve oyun
kurucu Enes Gümüşok’u kadrosuna kattı.
İç transferde de fırtına gibi esen mavi yeşil
beyazlı ekip Hüseyin Bereket, Mustafa Şentürk,
Atilla Zaman ve Emre Gümüştaş, Gürkan Soğukpınar, Furkan Özcan, Ömür Pehlivan, Ramazan
Mutlu ile sözleşme yeniledi. Öte yandan altyapıdan
Efe Erdem Yazıcı, Şuça Pınar, Ahmet Aydın, Can
Işıkdoğu ve Burak Can Özdaş ile sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım atmalarını sağladı.
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Adımlar sağlık
için atılıyor
Yürüyüşler haftada iki gün, salı ve perşembe günleri, yaz
nedeniyle bu defa akşamları saat 20.00’de, her seferinde
farklı bir mahallede düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi’nin, halkı, spora teşvik etmek için
her hafta salı ve perşembe günleri farklı mahallelerde
düzenlediği “Sağlığa adım at” yürüyüşleri, yaz boyunca büyük katılımla gerçekleşti.

Altınşehir, Görükle, Konak, İhsaniye, 23 Nisan gibi Nilüfer’in dörtbir köşesinde düzenlenen yürüyüşlere halkın
ilgisi büyüktü. Yürüyüşlerde salgın nedeniyle maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Ateşlerinin ölçülmesinin ardından, fitness eğitmeni eşliğinde
gerçekleşen yürüyüşlere katılanlar, Nilüfer Belediyesi’nin
böyle bir etkinliği düzenlemesinden büyük memnuniyet
duyduklarını belirttiler.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşları sporla buluşturmak, onların sağlıklı yaşam ilkelerini alışkanlık haline getirmelerini
sağlamak amacıyla yaz aylarında “Sağlığa adım at” yürüyüşleri düzenledi.

Rüzgar
hedeflerinden
saptırmadı
Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye Yamaç
Paraşütü Hedef Şampiyonası 2.Etap Yarışları” Nilüfer’de yapıldı. Rüzgara rağmen hedefe ulaşan paraşütçülerden dereceye girenler ödüllerine kavuştu.
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Nilüfer Belediyesi, “Türkiye Yamaç
Paraşütü Hedef Şampiyonası 2.Etap
Yarışları”na ev sahipliği yaptı. 11-12-13
Eylül 2020 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları
Merkezi’nde yapılan yarışlar, hava şartlarının zorluğuna rağmen tamamlandı.
10 farklı ilden 43 sporcunun katıldığı
yarışlar zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.
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Hedefe ulaşarak dereceye giren sporcular, düzenlenen
törenle ödüllendirildi. Kadınlar kategorisinde Nilüfer Belediyespor’dan Aleyna Özel birinci, Üzümlü Spor Kulübü’nden Kübra Cengiz ikinci, Gökyüzü Hava Sporları Ku-
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lübü’nden Selin Ayvalı üçüncü oldu.
Genel klasman kategorisinde ise
Gökyüzü Hava Sporları Kulübü’nden Kerem Dinçer birinci, Adana
Yamaç Paraşütü Spor Kulübü pilotları Ersoy Aksoy ikinci, Mustafa Uri
ise üçüncü oldu. Kulüpler kategorisinde ise birinciliği Adana Yamaç
Paraşütü Spor Kulübü elde ederken,
ikinciliği Gökyüzü Hava Sporları Kulübü, üçüncülüğü ise
Nilüfer Belediyespor Kulübü elde etti. Dereceye girenlere
kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Belediye
Meclis Üyesi Osman Uçar verdi.
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