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Mart ayından buyana neredeyse her günü virüs kap-
ma ve sevdiklerimizi kaybetme endişesiyle geçirdiği-
miz 2020 yılı, tüm insanlık için adeta bir şok dalgası 
oldu.

İster istemez tüm değerlerimizi gözden geçirdik. Sağ-
lığın kıymetini anladık. Bir arada olmanın, kucaklaşma-
nın, dayanışmanın ne güzel şey olduğunu hatırladık…

Sağlık ve sağlığı belirleyen her şey en önemli günde-
mimiz oldu. 

Sağlığı belirleyen en önemli faktörlerin başında; sağ-
lıklı çevre ve sağlıklı gıda geliyor elbette. Küresel kir-
lenmenin ekosistemde yarattığı tahribat, iklim deği-
şimi ve kuraklık gibi riskleri beraberinde getirirken, 
daha çok ürün almak için kullandığımız kimyasallarla 
kirlettiğimiz toprak ve kontrolsüz sanayileşmenin so-
nucu kirlenen havamız ve suyumuz da gelecekteki en 
önemli sorunlarımız olacak gibi görünüyor.

Tüm bunlara dikkat çekmek için 2020 yılını “Tarım 
Yılı” ilan ederek tarımsal üretim konusunda farkın-
dalık yaratmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yaptık. 
Kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırmaya ve ekolojik ta-
rıma yönlendirmeye çabalarken, kent merkezinde de 
tarımın önemi ve sağlıklı gıda konusunda farkındalık 
yaratmak için çabaladık. 

Ve 2020 yılını NİLKOOP organizasyonuyla “Nilüfer 
Bostan” markasını yaratarak ve tüketiciyi sağlıklı gıda 
ile buluşturan ilk satış noktamızı açarak tamamladık. 

Üreticiyi, kooperatifleşmeyi ve kadın derneklerini 
desteklerken, yurdun dörtbir köşesinde üretilen sağ-
lıklı gıdaları kent insanının ayağına getiren “Nilüfer 
Bostan” satış noktalarımızın sayısını 15’e çıkarmayı ve 
yakında internet üzerinden de satış başlatmayı plan-
lıyoruz.

Bu alandaki çabalarımızı 2021 yılında da sürdürece-
ğiz…

2021 yılının hepimiz için sağlıklı ve iyi bir başlangıç ol-
masını diliyorum…

Özlediğimiz ne varsa kavuşabilmeyi, sağlıkla kucakla-
şabilmeyi, başarılı, verimli bir yıl geçirmeyi diliyorum…

Mutlu yıllar….

2020 yılını endişeli ve karamsar 
duygularla geride bıraktık. Bütün 
umutlarımızı yeni yıla yükledik. 

başkandan

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı

baskan@nilufer.bel.tr

merhaba
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nilüfer’de tarım

Sağlıklı gıda
halkla buluştu
Nilüfer’in tarım alanlarında toprak analizi yaparak çiftçiyi 
en çok verim alabilecekleri ürünlere yönelten ve ekolojik 
tarımı destekleyen Nilüfer Belediyesi, sağlıklı gıdayı halkla 
buluşturan ilk satış noktasını açtı. NİLKOOP organizasyonuyla 
Türkiye’deki diğer kooperatiflerin ürünlerini de Bursalı 
tüketicinin ayağına getiren “Nilüfer Bostan” yaygınlaşacak.
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2020 yılını Tarım Yılı ilan ederek bu alandaki çalışmala-
rını yaygınlaştıran ve Kent bostanlarında atalık tohum-
larla yaptığı üretim denemelerini belediye 
envanterindeki büyük tarım arazilerine 
taşıyarak çiftçilerle birlikte yerli tohum 
buğday ve lavanta üretimi yapan Nilüfer 
Belediyesi, Tarım Yılı’nda ayrıca Uludağ 
Üniversitesi işbirliğiyle Nilüfer’de toprak 
analizi çalışmalarını başlattı. 

Bu bilimsel çalışmayla çiftçiyi hangi ürün-
den verim alacağı konusunda bilgilendiren 
Nilüfer Belediyesi ayrıca, çiftçiyi toprak 
yapısına uygun tıbbi aromatik bitkilerin 
üretimine yönlendirerek ve bitkisel yağ-
ların çıkarılması, satışı-pazarlaması üzerine bilgilendi-
rerek çiftçiye alternatif geçim kaynakları da sunuyor. 

Bu çalışmalarla bir yandan çiftçiyi yeniden toprakla 
barıştırıp ata tohumlarıyla ekolojik tarıma teşvik eden 

Nilüfer Belediyesi, öte yandan da tüketici-
yi sağlıklı gıda ile buluşturan yollar açıyor. 
Bunun için NİLKOOP organizasyonuyla 
“Nilüfer Bostan” markasını yaratarak ilk 
satış noktasını açan Nilüfer Belediyesi, 
İhsaniye Mahallesi’nde Halk Evi yanında 
açılan “Nilüfer Bostan”da sağlıklı gıdayı tü-
ketici ile buluşturdu.

“Nilüfer Bostan”da; başta Bursa’daki koo-
peratifler ve kadın dernekleri olmak üzere 
Türkiye’nin farklı kentlerindeki kooperatif-
lerden alınan ürünler ve NİLKOOP tara-

fından üretilen ya da ürettirilen gıda maddeleri satışa 
sunuluyor. 

nilüfer’de tarım
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nilüfer’de tarım

İlk satış noktasına açılır açılmaz halkın büyük ilgi gös-
terdiğini memnuniyetle izlediğini belirten Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Bostan”da, Bursa 
başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 
20 kooperatif ve derneğin, 80 çeşit ürünü satışa su-
nuluyor. Burada satılacak ürünleri, belirlediğimiz stan-
dartlara uyan, sağlıklı, güvenilir üretim yapan üreticiler-
den alıyoruz ve kesinlikle koruyucu ve katkı maddesi 
içermeyen ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Bu ça-
lışmayla çiftçileri adil ticaret esasları uygulayarak üre-
time teşvik etmek, kadın kooperatifleri başta olmak 
üzere kooperatifler ve kooperatifçiliği desteklemek, 
küçük aile işletmelerine ve özellikle kadınların kırsal-
daki çalışmalarına destek olmak, onların ürünlerini ve 
emeklerini değerlendirmek istiyoruz” dedi. 

Nilüfer Bostan’ı kentin çeşitli noktalarına yaygınlaştı-
rarak sayısını 15’e çıkarmayı planladıklarını kaydeden 
Başkan Erdem, yakında internet üzerinden bir satış 
ağı kurarak, “Nilüfer Bostan” markası ile Türkiye’nin 
farklı kentlerine ürün göndermeye de başlayacaklarını 
söyledi.
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Peynir ve tereyağının Tire’den, çayın Hopa’dan, kaşar 
peyniri çeşitlerinin Kars’tan getirildiği “Nilüfer Bos-
tan”da, toplam 13 kooperatif ve dernekten ürün alını-
yor. Bursa’dan Nilüfer, Yıldırım, Karacabey, Kemalpaşa, 
İnegöl-Oylat, Mudanya-Trilye ve Kulaca, Yalova’dan 
Çınarcık ve Altınova,  Eskişehir’den Odunpazarı ve Sa-
rıcakaya, İzmir’den Tire, Artvin’den Hopa olmak üzere 
toplam 13 kooperatif ile Yolçatı, Misi ve Ürünlü Kadın 
Derneklerinden sağlıklı ürünler burada halka ulaştırı-
lıyor. 

“Nilüfer Bostan” markası ile satışa sunulan ürünler 
arasında; yerel üreticiler tarafından üretilen bakliyatlar, 
baharatlar, menşei Bursa olan sebzelerden üretilen 
turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat 

ve pestiller, kadın derneklerinin geleneksel 
yöntemlerle ürettiği salça, sirke çeşitleri, 
tarhana, kuskus, erişte, mantı gibi ürünler 
ile çiğ süt, yumurta, peynir çeşitleri, tere-
yağı, zeytin, zeytinyağı, konserve çeşitleri, 
menemenlik sos gibi ürünler bulunuyor. 

NİLKOOP Nilüfer Belediyesi’ne ait tarım alanlarında geniş çaplı ürün denemelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 180 dönüm alanda 
yapılan buğday ekiminin ardından, bu yıl da; Badırga, Konaklı, Karacaoba ve  Unçukuru mahallelerinde  toplam 130 dönüm alana 
buğday ekimi yapıldı. İlk olarak Badırga Mahallesi’nde başlayan buğday ekimini bizzat Badırgalı çiftçiler gerçekleştirdi. 
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nilüfer’de tarım

Nilüferli 
çiftçilere eğitim

Nilüfer’de tarıma yönelik çalışmaların merkezi niteliğinde bir Çiftçi Evi oluşturan 
Nilüfer Belediyesi, burada çiftçilere ve kadın derneklerine yönelik eğitim 
çalışmalarına başladı.

Nilüfer’in tarımsal üretim alanındaki potansiyelini de-
ğerlendirmek ve kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp 
üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten 
Nilüfer Belediyesi, bu çalışmaları giderek genişletiyor.  
Nilüfer Belediyesi bu amaçla Akçalar Mahallesi’nde 
hayata geçirdiği Çiftçi Evi’nde, ürün çeşitliliğini ve ve-
rimini artırmak amacıyla çiftçilere yönelik eğitim çalış-
maları yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından orga-
nize edilen ve Akçalar Mahallesi’ndeki çiftçilerin katıl-
dığı ilk eğitim, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım-
la ve önlemler altında gerçekleştirildi.
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İlk eğitimde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden Doç. 
Dr. Barış Bülent Aşık, “Gübrelemede yol gösterici ola-
rak toprak ve bitki analizleri” konusunda bilgiler verdi. 
Aşık, gübrelemede toprak analizinin önemi hakkında 
önemli paylaşımlarda bulundu.

Üreticilerin, toprak analizi yaptırmasının çok önemli 
olduğunu belirten Doç. Dr. Aşık, sürdürülebilir toprak 
verimliliği için ahır gübresi ya da organik madde kul-
lanılmasının önemine de değindi. Doç. Dr. Aşık, “Ahır 
gübresi, birçok çiftçinin elinde olan bir gübre türü. 
Eğer bir çiftçinin elinde ahır gübresi varsa ve bunu tar-
lasında kullanmıyorsa, büyük yanlış yapıyor demektir” 
diye konuştu.

Kaliteli, sağlıklı bir ürün yetiştirilmesi için toprağın da 
aynı şekilde kaliteli ve sağlıklı olması gerektiğine dikkat 

çeken Aşık, uzun yıllardır yapılan yanlış uygulamaların, 
yanlış gübrelemenin ve aşırı ilaçlamanın, toprağın sağ-
lığını ve kalitesini bozduğunun altını çizdi. Aşık, “Sağ-
lıksız ve kalitesiz bir toprakta yetiştirilen ürünlerin de, 
kalitesi ve sağlığında sorun oluyor. ‘Siyah altın’ olarak 
da bilinen organik madde, toprağı fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik yönde iyileştiren bir nimet. Organik madde-
yi kullandığımızda, toprak kalitesini iyileştirmiş oluruz. 
Bunun yanında toprak analizi yaptırarak, topraktaki 
bitki ve besin element dengesini görüp, eksik yanlarını 
gübrelerle tamamladığımızda, kaliteli bir toprakta, ka-
liteli bir ürün yetiştiriciliği yapmış oluruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü, kentin kırsal mahallelerindeki üreticilere, Çiftçi 
Evi’nde farklı konularda eğitimler vermeye devam 
edecek.  
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nilüfer’den

Çağın hastalığı olarak anılan Alzheimer hastaları için 
artık Nilüfer’de bir konuk evi var. Sivil toplum ve kamu 
iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olan Nilüfer Be-
lediyesi Lions & Ercan 
Dikencik Alzheimer 
Hasta Konuk Evi’nin 
yapımı tamamlandı. 
Nilüfer Belediyesi, 
Uluslararası Lions Ku-
lübü Dernekleri 118-K 
Yönetim Çevresi Fe-
derasyonu ve hayır-
sever Dikencik ailesi 
iş birliğiyle Nilüfer’in 
Özlüce Mahallesi’nde yapılan Konuk Evi, düzenlenen 
törenle Nilüfer Belediyesi’ne devredildi. 

Törende, Dikencik ailesi adına konuşan Didem Diken-
cik, halası Tülin Terzioğlu ve babası Edip Dikencik’i 
temsilen törene katıldığını belirterek, “Böyle bir tesi-

sin kente kazandırıl-
masından dolayı çok 
mutlu, heyecanlı ve 
gururluyuz. Ailemiz, 
Ercan Dikencik’in adı-
nın anılması ve insan-
lığa faydalı bir eser 
bırakma isteğiyle böy-
le bir projede yer aldı. 
Terzioğlu ve Dikencik 
aileleri adına bu proje-

de emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Alzheimer Hasta
Konuk Evi hizmete hazır

Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi 
Federasyonu ve hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle Özlüce Mahallesi’nde yapılan 
Alzheimer Hasta Konuk Evi, Nilüfer Belediyesi’ne devredildi. Her bakımdan hizmete hazır 
olan Konuk evi, pandeminin etkisinin azalmasının ardından hasta kabulüne başlayacak.



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
3

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
1

8 9

Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim 
Çevresi Federasyonu Başkanı Faruk Özçelik de uzun 
süren çabalar sonucu tamamlanan Konuk Evi için bun-
dan sonraki süreçte de desteklerini sürdüreceklerini 
söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Bursa’nın 
ilk Alzheimer Hasta Konuk Evi’ni kente kazandırmak-
tan mutluluk duyduklarını ifade etti. Alzheimer has-
talığının çok yaygınlaştığına dikkat çeken Erdem, “Ne 
yazık ki bu hastalık, özellikle hasta yakınlarına çok zor 
bir süreç yaşatıyor. Bir Alzheimer hastanız varsa, onu 
evde yalnız bırakıp dışarı çıkmanız ve başka işlerle il-
gilenmeniz mümkün değildir. İşte böyle durumlarda 
hasta yakınlarının imdadına, bu konuk evi yetişecek. 
İsteyen hasta yakınları, hastalarını gün içinde buraya 
bırakabilecekler” dedi. 

İlk etapta gündüz bölümü 
açılacak
İşletmesi Nilüfer Belediyesi tarafından yapılacak olan 
konuk evinin pandeminin etkisi azalınca ilk etapta gün-
düz bölümüyle hasta kabulüne başlayacağını ve pan-
demi sürecinin seyrine göre sonra da gece hizmetini 
devreye sokacaklarını belirten Başkan Erdem,“Nilü-
fer’e bu hizmeti kazandıran herkese teşekkür borç-

luyuz. En başta, bu projeyi başlatan önceki dönem 
belediye başkanımız Mustafa Bozbey’e kent adına çok 
teşekkür ediyorum. Lions camiasına, Hayırsever Di-
kencik ailesine, projeye tıbbi anlamda destek veren ve 
bu süreçte bize gönüllü olarak danışmanlık yapan Prof. 
Dr. Mustafa Bakar’a gönül dolusu teşekkür ediyorum. 
Eminim Alzheimer hastalarının yakınları, onların hayat-
larına sunacağınız kolaylık için sizlere her zaman şük-
ran duyacaklardır. Onların şükran duyguları hepimiz 
için teşekkürlerin en güzeli olacak” dedi.

Toplam 3 bin 700 metrekare alanda 3 kat şeklinde inşa 
edilen ve hem gece hem de gündüz bakım hizmeti ve-
recek olan Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde; çift kişilik 
24 oda ile aktivite salonu, yemekhane, mutfak, revir, 
kuaför, bakım odası, aile görüşme odası, özel bakım 
odaları, rehabilitasyon ve yoga salonları, fizyoterapi, 
soyunma odaları, konferans salonu ile teknik servis yer 
alıyor. Projeye tıbbi anlamda destek veren Uludağ Üni-
versitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Bakar’ın danışmanlığında oluşturulan Ko-
nuk Evi’nde; pratisyen hekim, psikolog, fizyoterapist, 
hemşire ve hasta bakıcılar görev yapacak.

Gündüz 60, gece 48 hastaya hizmet verebilecek ko-
nuk evinde, Demans ve Alzheimer hastalarının günlük 
bakım ücretinin 75 TL olması planlanıyor. 
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Nilüfer’in merkezi konumundaki İhsaniye Mahalle-
si’nde vergi dairesi, belediye binası, kaymakamlık gibi 
kamu binalarının toplandığı, dolayısıyla yoğun ziya-
retçi sirkülasyonuna maruz kalan bölgede otopark 
ihtiyacını karşılamak isteyen Nilüfer Belediyesi, 2012 
yılında Milli Emlak’tan 49 yıllığına kiraladığı alanda 
yap-işlet-devret modeliyle bir otopark yaptırmıştı.

Nilüfer Halk Evi ile Nilüfer Kaymakamlığı arasında bu-
lunan 12 bin metrekarelik alanda yapılan otoparkın 
zaman zaman ücretlerinin yüksekliği nedeniyle eleş-
tirilere konu olması üzerine, kamu yararı gözeterek 
kira sözleşmesini fesheden Nilüfer Belediyesi, oto-
parkı kamulaştırarak işletmeciden devraldı. 

Temizlik-tadilat işlemlerinden sonra uygun fiyatlarla 
yeniden hizmete açılan otopark, pazar günleri hariç 
her gün 07.30-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Nilbel AŞ tarafından işletilen 460 araç kapasiteli oto-
parkın ücret tarifesi ise, 30 dakikaya kadar ücretsiz, 
sonrasında her 2 saat için 1 TL olarak belirlendi. 

Kamulaştırılan 
otopark hizmete açıldı
Nilüfer Belediyesi, İhsaniye bölgesinde yap-işlet-devret modeliyle hizmete 
kazandırılan kapalı otoparkını kamulaştırarak yeniden hizmete açtı.

nilüfer’den
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İklim değişikliğiyle mücadele ko-
nusunda önemli çalışmalar yü-
rüten ve kentteki karbondioksit 
oranını azaltmayı taahhüt eden 
Nilüfer Belediyesi, yatırımlarını da 
bu çerçevede gözden geçiriyor.

2014 yılında Avrupa Komisyonu İklim 
Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Söz-
leşmesi’ni imzalayarak, 2020 yılına kadar Nilüfer’de 
karbondioksit salınımını yüzde 20 azaltmayı taahhüt 
eden ve bu hedefi yüzde 16,29 seviyesinde tutturan 
Nilüfer Belediyesi, ardından bu çıtayı bir adım daha 
yükselterek 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40’a 
çıkarmayı taahhüt etmişti. Yatırımlarını da bu bakış 
açısıyla gözden geçiren Nilüfer Belediyesi, karbon sa-
lınımını artırdığı için kent merkezinde motorlu araç-

larla yapılan sporlar yerine doğa sporlarını destekle-
meye başladı. Bu nedenle Orhaneli yolunda bulunan 
Karting Pisti’nden vazgeçen Nilüfer Belediyesi, bu 
alanda çevreye zarar vermeyecek nitelikte yeni bir 
projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu bakış açısıyla Karting Pisti’nin bulunduğu alan-
da eksterm sporları sevenlere hitap edecek bir ad-
renalin parkı kurulması planlanıyor. Toplam 19 bin 
metrekarelik alan ihaleyle 15 yıllığına kiralanarak, 
yap-işlet-devret modeliyle bölgeye bir adrenalin par-
kı kazandırılacak. Park içerisinde; tırmanma duvarı, 
düşüş durdurucu, dev salıncak, ahşap kule, ağlı mace-
ra parkuru, zipline, serbest düşüş kulesi, tubby slide, 
4’lü salto trombolin, survivor parkuru gibi bölümler 
bulunacak. 

Nilüfer’de 
adrenalin 
parkı 
kurulacak
Nilüfer Belediyesi, Gümüştepe 
Mahallesi’nde Karting Pisti’nin olduğu 
alanda yap-işlet-devret modeliyle bir 
adrenalin parkı kurmaya hazırlanıyor.
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nilüfer’den

Pancar Deposu ortak 
akılla kimlik kazanacak

Katılımcılık anlayışıyla projelerini hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, Konak 
Mahallesi’ndeki eski Pancar Deposu ve alanını, ortak akılla, en verimli şekilde halkın 
hizmetine sunmayı hedefliyor. 

Stratejik plan çalışmalarını yaparken hangi mahalleye 
ne yatırım yapılacağına o Mahalle Komitesi’nin tercih-
lerine göre yön veren Nilüfer Belediyesi, katılımcılık 
adına örnek bir adım daha attı. Konak Mahallesi’nde 
artık kullanılmayan Pancar Deposu’nun bulunduğu 4 
bin metrekarelik alanın nasıl değerlendirileceğini halka 
soran Nilüfer Belediyesi, bu amaçla bir çalıştay düzen-
leyerek bölge halkının fikirlerini aldı.

‘Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz’ sloganıyla dü-
zenlenen çalıştayda, mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait 
olan alanın ne şekilde ve hangi kimlikle yeniden değer-
lendirileceği masaya yatırıldı. 

Deponun bulunduğu alanda yapılan çalıştaya, Beşevler 
ve Konak Mahalle Komiteleri üyeleri, bölge sakinleri ve 
esnaf katıldı. Şehir Plancısı Faruk Göksu’nun modera-
törlüğünü yaptığı çalıştayda değişik fikir ve önerilerin 
yanı sıra mahallenin sorunlarıyla ihtiyaçları da ele alındı.

Çalıştayda vatandaşlardan gelen önerileri ilgiyle dinle-
yen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu alana 
ortak akılla bir kimlik kazandırılacağını ve bölge halkı 
en çok neye ihtiyaç duyuyorsa ve şehir planlaması açı-
sından da burada en verimli olabilecek kimlik neyse 
ona yöneleceklerini ifade etti. 
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nilüfer’den

Olimpik tesis
tadilata girdi
Nilüfer Belediyesi, 2010 yılında hizmete açtığı Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde, 
pandemi sürecini fırsat bilerek tadilat çalışmaları başlattı. 

Olimpik ölçülerde bir açık yüz-
me havuzu ve yarı olimpik ka-
palı yüzme havuzunun yanısıra; 
kondüsyon salonu, fitness salo-
nu, plates salonu, spinnig odası, 
masaj odası, sauna, kafeterya ve 
dinlenme bölümleri olan tesis 10 
yıldır hizmet veriyor. 

Nilüfer Belediyespor Kulübü ta-
rafından işletilen ve yılın her günü 
Nilüferliler’in spor ihtiyacına karşılık 
veren tesis, kış aylarında da yüzmek 
isteyenlerin akınına uğruyordu. An-
cak içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde bu mekanlar kapatılınca, 
Nilüfer Belediyesi de bu süreci de-
ğerlendirerek tesislerde bakım-o-
narım çalışması başlattı.

Havuz platformundaki seramiklerin yenilendiği, ıslak 
hacimlerin revize edildiği, duşlar ve soyunma odala-
rının yenilendiği tesiste; nem alma santrali, ısıtma-so-
ğutma sistemleri de revize edilerek, bütün çelik kons-

trüksiyon yüzeylerin bakımı yapılıyor.

Bugüne kadar Türkiye Yüzme Fede-
rasyonu’nun ulusal organizasyonları 
gibi önemli organizasyonlara da 
ev sahipliği yapan tesisin, Bursa’da 
çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını 
belirten Nilüfer Belediye Başkanı 

Turgay Erdem, bakım-onarım 
çalışmalarının en kısa zamanda 
tamamlanacağını kaydetti.

Yaz-kış çocuklara yüzme eği-
timlerinin verildiği Nilüfer Be-
lediyesi Konak Olimpik Yüzme 
Tesisleri’nden yılda ortalama 20 
bin kişinin faydalandığını söz-
lerine ekleyen Başkan Erdem, 
“Olimpik Yüzme Tesislerimiz-
deki bakım çalışmaları en kısa 

zamanda tamamlanarak hizmete hazır hale gelecek. 
Dilerim bu pandemi süreci de en kısa sürede sona erer 
ve biz de tesislerimizi sağlıklı koşullarda yeniden hiz-
mete açabiliriz” dedi. 
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nilüfer’den

Beşevler’e Olgun Gençlik 
Merkezi yapılıyor

Nilüfer Belediyesi, ilk örneği Altınşehir Mahallesi’nde 
hizmete sunulan ve büyük ilgi gören Olgun Gençlik 
Merkezi uygulamasını yaygınlaştırıyor. 

55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi amacıyla 
açılan ve akademik düzeyde araştırma konusu olarak, 
katılımcılarını yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzak-
laştırdığı ifade edilen Olgun Gençlik Merkezi’nin ikinci-
si, Beşevler Mahallesi’ne kazandırılıyor.

Yaşlı nüfusun giderek arttığı Türkiye’de nitelikli yaşlı 
merkezlerine örnek olan bu modeli yaygınlaştırmaya 
karar veren Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Mer-
kezi’nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek, 
Olgun Gençlik Merkezi’ne dönüştürecek. Yumurta 
Tepe bölgesindeki mevcut yapının 1200 metrekarelik 
bölümünü Olgun Gençlik Merkezi’ne uygun şekilde 
yeniden düzenleyecek olan Nilüfer Belediyesi, binada-
ki tadilat çalışmalarını başlattı. 

Merkezde; resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi 
çalışmaların ve kursların yapılacağı atölyeler, satranç 
ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odaları, 
yoga salonu ve kafeterya gibi bölümler bulunacak.

Alt katında çocuklara yönelik atölye ve bale salonunun 
bulunduğu binadaki tadilat çalışmalarının, 2021 yılında 
tamamlanarak Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nin en 
kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

İlk örneği Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Olgun 
Gençlik Merkezi’nin orta yaş ve üstü bireylerin buluş-
ma noktası olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başka-

nı Turgay Erdem, “Bu merkezde katılımcıları yaşlılık ve 
yalnızlık duygularından arındırıp hayata bağlayan çok 
sayıda etkinlik düzenleniyor. Merkezde üyelere; kağıt 
katlama tekniği ile çanta yapımı, yoga, İngilizce, gitar, 
bağlama, ritim, yağlı boya resim, filografi, karakalem, 
ahşap boyama, çini, örgü, takı, giyim kurslarının yanı 
sıra, çeşitli fiziki ve ruh sağlığını geliştiren farkındalık 
eğitimleri de veriliyor. Sosyalleşmek adına yapılan kül-
türel içerikli gezilere katılan merkez üyeleri, hatırlana-
cağı gibi kendi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 
korolarını da kurmuşlardı. Ancak pandemi nedeniyle 
şu an bu etkinliklere ara verilmiş durumda. Pandemi 
koşulları uygun olduğunda elbette merkezimiz yeni-
den aktif bir şekilde kullanılmaya başlayacak ve aynı 
modeli Beşevler bölgesinde de hayata geçirmiş olaca-
ğız” dedi. 

Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik 
Merkezi’nin kullanılmayan bölümlerini 
tadilattan geçirerek Olgun Gençlik 
Merkezi’ne dönüştürüyor.
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Yoğun bir nüfus akışına sahne olan ve hızlı bir bü-
yüme seyri gösteren Nilüfer’de en çok talep edilen 
hizmetlerin başında yol açılması ve asfaltlama çalış-
maları geliyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri de bu ihtiyacı karşılamak için hava 
şartları elverdiği sürece çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak-
ların boş olmasından faydalanarak, önemli ölçüde 
çalışma gerçekleştiren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri, Nilüfer’in çeşitli noktalarında 80 bin ton mal-
zeme ile 50 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. 

25 bin ton malzeme kullanarak büyük miktarda asfalt 
yama çalışması da yapan ekipler, kentin çeşitli bölge-
lerinde de 25 kilometreyi aşkın yeni yol açtı. Altya-
pısı tamamlanmamış bölgelerde geçici çözümlerle 
ihtiyaca cevap veren ekipler, 40 kilometreye yakın 
sathi-kaplama yaparak sorun teşkil eden bölgelerde 
halka sağlıklı ulaşım olanağı sağladı. 

Nilüfer asfaltta 
hız kesmiyor

Nilüfer’in yol-asfalt ihtiyacını 
karşılamak için çalışan Nilüfer 
Belediyesi, yıl boyunca 50 
kilometre yol asfaltladı.
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nilüfer’de tarih

Gölyazı
Nekropol alanı
açık hava müzesi 
oluyor Nilüfer Belediyesi’nin, Gölyazı’da gerçekleştirdiği 

Nekropol alanı kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan 
buluntuların korunarak gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla hazırladığı 
koruma projesi hayata geçiriliyor. 
Proje tamamlandığında Gölyazı 
nekropol alanı, açık hava müzesi 
olarak ziyarete açılacak.
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Nilüfer Belediyesi, tarihi değerleri geleceğe taşıyacak 
ve kültür turizmine kazandıracak önemli bir çalışma-
yı daha hayata geçiriyor. 2016 yılında Gölyazı’da, Ulu-
dağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle yapılan 
Nekropol alanı kurtarma kazılarında ortaya çıkan tarihi 
mezarların dış etkenlerden korunması ve alanın açık 
hava müzesi olarak düzenlenmesi çalışmaları başladı.

Nekropol alanında yapılan kurtarma kazılarında orta-
ya çıkan 6 farklı tipte 27 mezar ve çok sayıda mezar 
hediyesini kent kültürüne kazandıracak olan “Gölyazı 
Nekropol Alanı Açık Hava Müzesi” için bir süredir masa 
başında yapılan hazırlıklar, nekropol alanında devam 
ediyor. 

Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarların, özellikle 
de Roma Dönemi’nde çok ender görülen kerpiç me-
zarların dış etkilerden korunarak gelecek nesillere ak-
tarılması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla 
Gölyazı’nın doğal dokusuna uygun bir koruma projesi 
geliştiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun onayını beklerken buluntu-
ların zarar görmemesi için alanda geçici koruma ön-

lemleri almıştı. Mezarların üzerine Plywood ismi veri-
len suya ve neme dayanıklı ahşap kasalar yerleştiren 
Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun onayından sonra alandaki çalışmala-
rını başlattı.

Nekropol sahasında sürdürdüğü kurtarma kazıları ile 
bir yandan defineciler tarafından daha önce açılarak 
dağıtılan mezarları toparlayarak alanı koruma altına 
alan Nilüfer Belediyesi, diğer yandan nekropol saha-
sının bir bölümünü düzenleyerek kente başlangıçtan 
günümüze kadar defin ve ölü kültünü anlatan bir ar-
keopark kazandıracak. Gölyazı’daki yerleşimin tarihini 
anlamlandıran çalışmalar tamamlandığında yine doğal 
dokuya zarar vermeden bir peyzaj düzenlemesi yapı-
larak açık hava müzesi ziyarete açılacak.

Arkeopark alanında ölüm ve gömü ritüelini anlatan 
pano ve tabelaların yanı sıra teknolojiden de faydala-
narak simülasyon yöntemiyle bir kurgu içerisinde söz 
konusu ritüelin anlatımı yapılarak ziyaretçilerin alanı 
daha iyi kavraması sağlanacak. 
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nilüfer’de çevre

Yeşil
Nilüfer için
Planlı yapısı, yeşil alanları, parkları, çağdaş kentsel düzenlemeleri 
ile cazibe merkezi olan Nilüfer’e bugüne kadar 303 park 
kazandıran Nilüfer Belediyesi, bir yandan yeni parklar 
yaparken, öte yandan da mevcut parkları revize ederek, ihtiyaç 
duyulan bakım ve yenileme çalışmalarını yapıyor.
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Bir yandan mevcut parklarını 
revize ederken sahip olduğu 
yeşil alan oranını her geçen 
gün artırmaya çabalayan Nilü-
fer Belediyesi, Çamlıca, Ertuğ-
rul ve 29 Ekim mahallelerinde 
yeni park projelerini de hayata 
geçiriyor. 

Çamlıca Mahallesi’nde Çocuk 
Sokağı projesi kapsamındaki 
parkın imalatına başlayan Nilüfer 
Belediyesi ayrıca Ertuğrul Mahalle-
si’nde 6 bin metrekare alanda pek 
çok ihtiyaca yanıt verebilecek bir 
park inşa ediyor. Basketbol sahası, 
koşu parkuru, spor aletleri, topaç 
çevirme alanı, çocuk oyun grubu 
gibi detaylarıyla hem vatandaşla-
rın sportif ihtiyaçlarına, hem de çocukların oyun alanı 
ihtiyacına yanıt verecek olan park 2021 yılında tamam-
lanarak hizmete sunulacak.

29 Ekim Mahallesi’nde 9 bin metrekarelik alanda ça-
lışmaları devam eden park ise, bölgeye her anlamda 
değer katacak. İki adet tenis kortu, iki basketbol saha-
sı, iki adet squash sahası, kay kay pisti, koşu ve yürüyüş 

yolları, spor aletleriyle her kesime 
hitap edecek proje, Nilüfer’in örnek 
parklarından biri olacak. 

Yıllardır yeşil alan oranını artırmaya 
çalışan ve ağaçlandırmaya büyük 
önem veren Nilüfer Belediyesi, 

2020 yılında da binlerce fidanı 
toprakla buluşturdu. 2020 
yılı ağaçlandırma kampanya-
sı kapsamında vatandaşlara 
ücretsiz; limoni servi, leylandi, 
oya, ıhlamur, erguvan türlerin-
den 20 bin adet fidan dağıtan 
Nilüfer Belediyesi okul ve çe-
şitli kurumlarla birlikte ağaç-
landırma kampanyası yaparak 
25 bini aşkın fidanın dikilmesini 
sağladı. 

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
ri, Aralık ayı başından itibaren Nilüfer’deki refüj ve park 
alanlarına fidan dikmeye başladı. Nilüfer Belediyesi bu 
yıl vatandaşa dağıtılan fidanların yanı sıra dikim sezo-
nunda toplam 5 bin fidanı toprakla buluşturarak, daha 
yeşil bir Nilüfer için bir adım daha atmış olacak. 
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nilüfer’den

Çocuk Sokağı’nda 
çalışmalar başladı
6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı Çocuk Sokağı 
Projesi’nde, uygulama aşamasına geçildi.

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocuk ve gençlerin 
ihtiyaçlarını gözeten ve onları geleceğe hazırlayan ça-
lışmalara önem veren Nilüfer Belediyesi, çocuklar ta-
rafından tasarlanan “Oyun Engel Tanımaz Parkı”ndan 
sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan bir sokak ve 
park projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart 
Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışması sonucu hayata 
geçirilecek olan Çocuk Sokağı Projesi’nde bu kez, 6 
yaş grubundaki çocukların hayal gücü sokağa yansıtı-
lacak. 

Ön hazırlıkları 2016 yılında başlayan proje kapsamında 
ilk etapta 6 yaş grubu çocuklara harita, mimari, kent 
planlama, peyzaj ve  estetik konularında bir dizi eğitim 
verildi. Ardından çocukların bu bilgileri de kullanarak 
hayallerini sokağa yansıtmaları ve nasıl bir sokakta oy-
namak istediklerini tasarlamaları istendi. Çocukların 
kenti algılamasını, onu yorumlamasını ve sorunlarına 
çözüm üretmesini sağlayan bu girişimin sonunda, ço-
cuklar oyun odaklı düşündükleri için mekanda oyun 
alanları yaratma konusunda oldukça yaratıcı tutumlar 
sergiledi. Bu çalışmanın sonucunda çocuklar; boyana-
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rak güneş görünümü 
verilmiş rögar kapakları, 

kütük ev, müzik duvarı, du-
vara asılı piyano, korsan gemisi, 

evcilik oyun alanı gibi ilginç tasarımlar 
ortaya çıkardılar. 

Projenin ikinci aşamasında çocukların tasarım-
larının mekana taşınması için, Uludağ Üniver-

sitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün de katkılarıyla ‘Çocuk 
Sokağı Çalıştayı’ yapıldı. Böylelikle son şekli verilen 
Çocuk Sokağı Projesi kapsamında; tanıtım duvarı, bo-
yama duvarı, bisiklet park elemanı, evcilik alanı, müzik 
alanı, kütük oyun ve dinlenme alanı, ahşap kayık, sulu 
kum alanı, korsan gemisi gözlem tepesi, tünel geçişler, 
doğal kayma-tırmanma alanı, aktif oyun alanı, denge 
elemanı, salıncak, trambolin, açık hava derslik alanı, 
çim amfi gibi alanlara yer verildi.

Ayrıca sokak kısmında yapılan düzenlemede özgün 
bir anlayış ele alınarak “yavaşlatılmış sokak uygula-
ması” yapılmasına karar verildi. Yayaların ve araçların 
birinin diğerine üstün olmadan, birbirlerine saygılı ve 
birlikte davranmalarını ifade eden “yavaşlatılmış so-
kak uygulaması” kapsamında; projenin uygulanacağı 
3 sokakta tek yön uygulamasına geçilerek, araç yolu 
genişliği azaltılacak. Alanda mevcut olan rögar kapak-
ları ve yangın hidrantları da çocukların tasarladığı gibi 
boyanacak.

Bu çalışmayla 6 yaş grubundaki çocukların hayalleri-
ni sokağa yansıtacak olan Nilüfer Belediyesi, projenin 
uygulama aşamasını başlattı. Çamlıca Mahallesi Lale 
Sokak, Begonya Sokak, Öğün Sokak ve Övgü Sokak 
ile Çamlık Ormanın doğusunda yer alan park parselini 
kapsayan alanda hayata geçirilecek projenin kazı çalış-
malarına başlandı. 

Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda uygulanacak 
projeyi yakından takip eden ve daha önce düzenlenen 
atölye çalışmalarına da katılan Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem, 6 yaş gibi erken dönem çocuklarının 
tasarladığı bir sokak olarak, bu projenin tüm Türkiye’ye 
örnek olacağını söyledi. Çocuk gözüyle oluşturulmuş 
bu projenin çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan 
Erdem, benzeri olmayan bu çalışma sonucu çocukların 
kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynaya-
bileceklerini kaydetti. 
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nilüfer’de sokak hayvanları

Kediler evsiz 
kalmayacak

Nilüfer Belediyesi sahipsiz kedilere gönüllü olarak ba-
kan ve besleyen vatandaşların talepleri doğrultusunda 
yeni kedi evleri uygulamasını hayata geçirdi.

Sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine yönelik çeşitli çalışma-
lar yürüten Nilüfer Belediyesi, kentteki sahipsiz kediler için oluşturulan 
kedi villaları ve kedi konaklarından sonra şimdi de kedi evleri projesini 
hayata geçirdi.
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Sokakta yaşayan sahipsiz kedilerin bakım ve beslen-
mesini gönüllü olarak yürüten hayvansever vatandaş-
lara destek olmak için kedi evleri yapan  Nilüfer Bele-
diyesi, hazırlanan kedi evlerini vatandaşların talepleri 
doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve uygun görülen alan-
lara monte ediyor. Bu kedi evlerinin bakım ve sorum-
luluğu da yine talepte bulunan vatandaşlara ait oluyor.

Nilüfer’in hayvan dostu bir kent olduğunu belirten Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sahipsiz hay-
vanların korunmalarının sağlanması bizim sorumlulu-
ğumuz. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. 
Belediye olarak gereken çalışmaları yaptığımız gibi 
vatandaşlarımıza da bu konuda destek oluyoruz. Tıpkı 
bu ortak çalışmada olduğu gibi. Bu projemizle sokakta 
yaşayan birçok kedinin daha iyi şartlara kavuşacağına 
inanıyorum. Bu çalışmalarımızda yanımızda olan bütün 
hayvan dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin 
yıl boyunca 4 bini aşkın sahipsiz, hasta ve yaralı sokak 
hayvanına kucak açarak tıbbi müdahalelerle sağlıkla-
rına kavuşturduğunu kaydeden Başkan Erdem, bu yıl 
sokak hayvanları için 28 bölgeye daha mama ve su 
noktası montajı yapıldığını ve pandemi döneminde 
sokak hayvanlarına 37 ton mama dağıtıldığını söyledi.
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Nilüfer
pandemi dönemi 
çalışmalarıyla 
dikkat çekti

nilüfer’de pandemi dönemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde dezenfeksiyon, maske üretimi gibi 
halk sağlığına yönelik çalışmaların yanı sıra, bu sıkıntılı sürecin etkilerini hafifleten sosyal 
destek çalışmaları da yürüten Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün de dikkatini çekti. 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ta-
rafından düzenlenen yıllık iş toplantısı ve Teknik Kon-
feransı’nda Nilüfer Belediyesi’nin pandemi döneminde 
gerçekleştirdiği çalışma-
lar bildiri olarak sunuldu. 
Özellikle pandemi sü-
recinde tek bir vakanın 
bile görülmediği Nilüfer 
Belediyesi İnci ve Taner 
Altınmakas Huzurevi’n-
deki uygulamalar ilgi 
uyandırdı.

Nilüfer Belediyesi, pan-
demi ile mücadelede ye-
rel yönetim olarak alınan 
insiyatif, hızlı karar alma 
süreci, kriz yönetimi ve dirençliliğin artırılması gibi 
faktörler nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün dikka-
tini çekti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehir-

ler Ağı’na üye şehirler paralel oturumlarında sunumu 
yapılmak üzere Nilüfer Belediyesi’nin organizasyona 
gönderdiği “Maske üretim atölyesi ve “Huzurevi’nde 

pandemiye hazırlık” pro-
jelerinin bildiri özetleri 
elemelerden geçerek, 
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından sunu-
ma layık görüldü. Böy-
lece Nilüfer Belediyesi, 
bildirisi kabul edilen tek 
belediye oldu.

Söz konusu bildiriler 
DSÖ Yıllık İş Toplantısı 
ve Teknik Konferansı’nda 
Halk Sağlığı Uzmanı ve 

Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan 
Pala tarafından, örgütün Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye 
temsilcilerine aktarıldı.
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Esnafa destek
Pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara destek olmak için çeşitli çalışmalar 
yürüten Nilüfer Belediyesi, esnafa destek olmak için 
de harekete geçti.

Pandeminin ilk dönemlerinde 16 
Mart-1 Haziran tarihleri arasında es-
nafa destek olmak için 300’ü aşkın 
kiracısından kira almayan, 350’ye ya-
kın kiracısının ödemelerini erteleyen 
Nilüfer Belediyesi’nin esnafa yakla-
şık 3 buçuk milyon liralık bir desteği 
oldu. 20 Kasım’da yayınlanan yeni bir 
genelge ile kahvehane, kıraathane, kır 
bahçesi, internet kafe, bilardo salon-
ları, çay bahçeleri, halı sahalar gibi pek çok işyerinin fa-
aliyetleri durdurulması üzerine, yeni bir karar alan Ni-
lüfer Belediyesi, bu tarihten başlamak üzere pandemi 
süreci bitene kadar belediyenin kiracılarından işyerini 
kapatmak zorunda kalanlardan kira almayacağını, açık 
olan işyerlerinden ise kira bedelinin yüzde 50’sini ala-
cağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, pandeminin başladığı tarih-

ten buyana, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini ha-
fifletmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli 
çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Nilüfer’de yaklaşık 
9 bin kişiye günlük erzak dağıtımı yapılırken, ihtiyaç 
sahibi olduğu tesbit edilen 900’ü aşkın vatandaşın da 
Halk Kart uygulamasından faydalanarak temel gıda 

maddelerine bedelsiz ulaşması sağlandı. 
Öte yandan yine ihtiyaç sahibi vatan-
daşların evlerine, pandemi döneminde 
52 bin 714 sıcak yemek dağıtımı yapıldı. 
Pandemi döneminde gerek kendisi üre-
terek, gerekse satınalma yoluyla temin 
ederek 3 milyonu aşkın maske dağıtan 
Nilüfer Belediyesi, sadece Pazar esna-
fına 550 bin maske dağıttı. 

Pandemi sürecinde Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğre-
nim Kız Öğrenci Yurdu’nda sağlık çalışanları için 2211 
konaklama hizmeti verildi. Nilüfer Belediyesi ayrıca 
pandemi döneminde görevlerini fedakarca sürdüren 
sağlık çalışanlarına, çalıştıkları hastanelerde aşure ikra-
mında bulunurken, yine bu süreçte yine 7/24 görevleri 
başında olan polis memurlarına çalışma bölgelerinde 
sıcak çorba ikramı gibi dayanışma duygularını pekişti-
ren çalışmalar yaptı. 
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nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi alınan meclis kararıyla Görük-
le’deki bir binasını Nilüfer Nüfus Müdürlüğü’ne 
tahsis etti. Bölgede kurulacak şeflikle merkezdeki 
yoğunluğun azaltılması ve yerinde kaliteli hizmet 
verilmesi hedefle-
niyor.

Kent nüfusunun hız-
la artması nedeniyle 
Nilüfer Nüfus Mü-
dürlüğü’nde yaşanan 
yoğunluğa çözüm 
üretmek üzere ha-
rekete geçen Nilüfer 
Belediyesi, Nilüfer 
Kaymakamlığı ’nın 
talebi üzerine mül-
kiyeti Nilüfer Bele-
diyesi’ne ait Görük-
le Mahallesi’ndeki 

yapıyı Nilüfer Nüfus Müdürlüğü’ne tahsis etti. Nilüfer 
Nüfus Müdürlüğü’nün bu mekanda kuracağı şeflikle 
merkezdeki yoğunluğun azaltması ve hizmet kalitesi-
nin artırılması hedefleniyor.

Meclis toplantısın-
da alınan kararla 
Görükle Çeşme 
Caddesi üzerindeki 
yaklaşık 130 metre-
karelik yapıyı 25 yıl-
lığına Nilüfer Nüfus 
Müdürlüğü’ne tahsis 
eden Nilüfer Beledi-
yesi, ayrıca yapının iç 
tefrişatına da destek 
oldu. 

Vergi dönemlerinde vatandaşların vergi ödeme-
lerini kolaylaştırmak için; belediye binalarındaki 
vezneler, kentin çeşitli noktalarındaki akıllı vezne 
sistemleri, belediyenin web sitesi üzerinden, pos-
ta çeki ile ya da ATM’lerden vergi ödeme gibi pek 
çok seçenek sunan Nilüfer Belediyesi, pandemi dö-
neminde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların vergi 
ödemelerini kolaylaştırmak için Mobil Vezne siste-
mini devreye soktu.

Uygulama kapsamında 65 yaş üstü ve evden çıkama-
yan, kronik hastalığı olan vatandaşlar için mahallelerde 
tahsilat yapacak şekilde mobil vezne hizmeti başlatıldı. 
Böylece pandemi döneminde belediyeyi arayarak ya 
da muhtarlıklar kanalıyla talepte bulunan vatandaşlar 
için mobil vezneler adrese gönderilerek vergi tahsilatı 
yapıldı. Uygulama vatandaşlarda büyük memnuniyet 
yarattı.

Nüfus Müdürlüğü’ne bina tahsisi

Nilüfer’de mobil vezne kolaylığı
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Nilüfer enerjisini
boşa harcamıyor
Nilüfer Belediyesi, yerel yönetimler ala-
nında bir ilke daha imza attı. Türkiye’de ilk 
kez bir yerel yönetimde enerji yönetim bi-
rimi kuruldu ve birim faaliyetlerini içeren 
yönerge Bakanlık tarafından onaylandı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2014 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Enerji Bürosu  2017 
yılında başlattığı İS0 50001 Enerji Yönetim 
Sisteminin meyvelerini toplamaya devam 
ediyor. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi’nin 
onayı ile pilot belediye olarak seçilen Nilüfer Be-
lediyesi’nin hazırladığı yönerge, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanlığı’ndan onay aldı ve Nilüfer Bele-
diyesi meclis toplantısı kararı ile hayata geçirildi.

Böylece Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetimde uy-
gulanmaya başlanan “Belediye Enerji Yönetim Birimi 
Yönergesi”  Nilüfer Belediyesi adına hazırlanmış oldu. 

Nilüfer Belediyesi’nce uygulanan söz konusu yöner-
ge ile enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, 
enerjinin etkin ve verimli kullanılması, israfın önlene-
rek, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yü-
künün azaltılması, çevrenin korunması için verimliliğin 
artırılması hedefleniyor. Yönergede ayrıca, Bursa Vali-
liği Enerji Yönetim Birimi’ne bağlı çalışacak Nilüfer Be-
lediyesi Enerji Yönetim Birimi’nin kurulması ve enerji 
yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar 
da yer alıyor. 

Enerji verimliliği kanunu ve 2019 Ağustos ayında ya-
yınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Türki-
ye’de bu tarihten sonra kamu kurumları enerjiyi doğru 
kullanmak için enerji yönetim birimlerini kurmaya baş-
ladı. Oysa bu alandaki çalışmalarına 2014 yılında Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Enerji Bü-
rosu kurarak başlayan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında 
İS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını almış 
ve kamu binalarında, kent bostanı, park gibi kamu 
alanlarında güneş enerjisi kullanılması yönünde çalış-
malar başlatmıştı. Yapılan düzenleme ile mevcut Ener-
ji Bürosu, Nilüfer Belediyesi Enerji Yönetim Birimi’ne 
dönüştürülerek Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile 
koordineli bir şekilde çalışacak.



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
3

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
1

28

nilüfer’den

Örnek projeler
Nilüfer’e ödül getirdi

Nilüfer Belediyesi hayata geçirdiği 
örnek projelerle, 2020 yılında 5 
ayrı ödüle değer görüldü.

Uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye ör-
nek olan Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında da ödülleriyle 
adından sözettirdi..

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen, 
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri’n-
de, Nilüfer Belediyesi, 102 proje arasından iki ödül bir-
den aldı. Nilüfer Belediyesi’nin “Kompost Ünitesi” ile 
“Geleceğe Katılın” projesi ödülle taçlandı. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin İzmir’de Suat Taner 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. 

4 kategoride düzenlenen yarışmada Nilüfer Beledi-
yesi, “Çöpe atmıyoruz toprağa kazandırıyoruz” adıyla 
hayata geçirdiği “Kompost Ünitesi” ile “Sağlıklı Çevre” 
kategorisinde birincilik ödülüne değer görüldü. 

Nilüfer’e ikinci ödül de  “Sosyal sorumluluk” kategori-
sinde geldi. Nilüfer Belediyesi bu kategoride de genç-
lerin öncülüğünde yürütülen, yerel yönetimler açısın-
dan katılım ve stratejik planlama konularında ulusal bir 

model haline gelen “Geleceğe katılın” projesiyle jüri 
özel ödülünün sahibi oldu.

İki projeye Altın Karınca Ödülü
Marmara Belediyeler Birliği’nin yetkin yerel yönetimler 
ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluştur-
maya katkı sağlamak adına düzenlediği  ‘Altın Karınca 
2020 Ödülleri’nde de Nilüfer Belediyesi iki ayrı ödüle 
değer görüldü. 

381 projenin başvuruda bulunduğu yarışmada Nilüfer 
Belediyesi “Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz” 
sloganıyla hayata geçirdiği Kompost Üretimi ve “Kırsal 
Kalkınma İçin yenilikçi Yaklaşımlar” projeleri ile ‘Çevre 
ve Atık Yönetimi’ ile ‘Yerel Kalkınma’ kategorilerinde 
Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı. 

Nilüfer Belediyesi ayrıca,  Özel Kalem Dergisi 2019 yılı 
Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında da İRD – Kırsal 
Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar projesiyle “Ulusla-
rarası İşbirliği” kategorisinde ödüle değer bulundu. 
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Çevrimiçi 
eğitimlere 
yoğun ilgi
Nilüfer Belediyesi’nin, düzen-
lediği atölye ve seminerlere 

katılan gençler, yaratıcılık, 
girişimcilik, problem çözme 

ve üretkenlik gibi becerilerini 
geliştiriyor. Pandemi nedeniyle 
çevrimiçi gerçekleştirilen 16 
eğitim ve seminerlere, yaklaşık 
bin kişi katıldı.

Düzenlediği atölye, eğitim ve seminerlerle her yaştan 
insanın yaratıcılık, girişimcilik, problem çözme ve üret-
kenlik gibi becerilerini geliştirmesine katkıda bulunan 
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle 
bütün atölyelerini, dijital ortama taşıdı. Nilüfer Beledi-
yesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki Nilü-
fer İnovasyon Merkezi’nin pandemi dönemi boyunca 
gerçekleştirdiği eğitim ve seminerlere, katılım her ge-
çen gün artıyor. 

Nilüfer Belediyesi’nin, çocukları ve gençleri geleceğe 
hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği “Nilüfer Kodlama 
Atölyesi” kapsamında düzenlediği “Kodlama”, “3D Ya-
zıcı ve Modelleme”, “Bilgisayar Oyunu Yapma”, “Web 
Sitesi Oluşturma”, “Oyun Yapma” “Proje Proje Excel”, 
ve “Temel Elektronik” eğitimlerine katılan gençler, bu 
alanlarda temel bilgileri öğrenerek, kendilerini geliş-
tirme fırsatı buldu.  Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi 
tarafından verilen “Etkini Bil, Yönet, Anlat Sosyal Etki”, 
“Etkili Sunum Yöntemleri”, “Sosyal Medya ve Teknoloji 
Kullanımı”, “Odak Grup Çalışmaları”, “Sosyal Sorun Ha-
ritalama” ve “Tasarım Odaklı Düşünme” eğitimleri de, 
katılımın yoğun olduğu diğer eğitimler oldu. 

Eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilen “Geleceğin Yük-
selen İş Modeli: Sosyal Girişimcilik İ ve İİ” panelleri ile 
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Girişimciliğe Gi-
riş Semineri”nde de, sosyal girişimciliğin Türkiye’deki 
yükselişi, sosyal girişimciliğin önemi, yarattığı ekono-
mi, sosyal girişimcilere verilen destekler, patent alma 
süreçleri, işbirlikleri ve Nilüfer’de sosyal girişimcilik ala-
nındaki gelişmeler konuşuldu. 

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin pandemi dönemi bo-
yunca çevrimiçi gerçekleştirdiği 13 eğitim ve 3 semi-
nerden, yaklaşık bin kişi faydalandı.
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Uzaktan eğitime 
kesintisiz destek

Nilüfer Belediyesi, pandemi nedeniyle 
eğitimlerini uzaktan sürdüren ancak 
tableti, bilgisayarı ya da interneti 
olmayan öğrenciler için çözüm üreterek 
eğitimlerine destek veriyor.

nilüfer’de eğitim

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 
uzaktan eğitim gören ancak bilgisayar, tablet ve 
interneti olmadığı için eğitimlerini sürdüremeyen 
öğrencilere destek veriyor. Nilüfer Belediyesi’nin, 
tablet sahibi olmayan öğrenciler için “Eğitime Destek 
Olun! Eksik Olmayın” sloganıyla başlattığı kampanya, 
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nilüfer’de eğitim

dayanışmanın en güzel örneklerinden biri haline gel-
di. Nilüfer Belediyesi ekipleri, kampanya kapsamında 
toplanan kulaklık ve tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin 
evlerine giderek, öğrencilere ulaştırıyor. Nilüfer’de 
yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailele-
re verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, 
uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, 
evlerinden takip edebiliyor. Nilüfer Belediyesi, bilgisa-
yar ve internet sahibi olmayan öğrenciler için de dijital 
çözüm projesini hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi Bilgi 
İşlem Müdürlüğü, Çalı ve Kültür Mahallesi’nde bulunan 
Kadın ve Çocuk Akademileri’nde, sosyal mesafe kural-
larına uygun bilgisayar sınıfları oluşturdu. Kültür Kadın 
ve Çocuk Akademisi’ne 5 kişilik bir sınıf, Çalı Kadın 
ve Çocuk Akademisi’ne de 3’er kişilik iki sınıf oluştu-
rulurken, pandemi nedeniyle bu sınıflardan aynı anda 
sınırlı sayıda kişi faydalanabiliyor. Uzaktan eğitim için 
gereken tüm altyapı ve donanımların yer aldığı sınıfla-
ra gelen öğrenciler, burada hem uzaktan eğitimlerini 
kesintisiz sürdürüyor hem de ihtiyaç duydukları araş-
tırmaları yapabiliyor. Nilüfer Belediyesi bunun yanı sıra, 
kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere ücretsiz inter-
net olanağı sağlamak için de, kablosuz internet istas-
yonları kuruyor. İlk olarak Konaklı Mahallesi’nde hayata 
geçirilen ücretsiz internet istasyonu, kentin 17 kırsal 
mahallesinin tamamında oluşturulacak. Kırsal mahal-
lelerde internete erişimi olmayan öğrenciler, bu proje 
sayesinde uzaktan eğitimlerini sürdürebilecek.
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nilüfer’den

Engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde 
aktif rol alması, tüm hizmetlerden eşit bir 
şekilde faydalanabilmesi için çalışmalar 
yapan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev En-
gelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 
pandemi döneminde de eğitici ve öğre-
tici atölyelerini aralıksız sürdürdü.

Pandemi nedeniyle evlerinde daha fazla zaman ge-
çirmek zorunda kalan engelli bireyler, Bizim Ev’in 
düzenlediği çevrimiçi atölyelerle zamanlarını verimli 
geçirerek, pandemi dönemini fırsata çeviriyor. Bizim 
Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi 
eğitmenleri, okuma grubu, sanat atölyeleri 
ve farkındalık çalışmalarına katılan engelli 
bireylerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında düzenlenen çevrimiçi etkin-
likte buluştu. Engelli bireylerin pandemi 
döneminde eğitim, sağlık, toplu ulaşım 
gibi alanlarda yaşadığı sorunlar ile bu 
süreçte alınması gereken önlemle-
rin paylaşıldığı buluşmada, engelli 
bireylerin bu dönemde dikkat et-
meleri gereken konular da konu-
şuldu. 

15 Ekim Dünya Beyaz Baston 
Körler ve Güvenlik Günü’n-
de Bizim Ev Engelliler Sosyal 
Yaşam Destek Merkezi’ndeki 
görme engelli vatandaşlarla 
bir araya gelen Nilüfer Bele-

diye Başkanı Turgay Erdem, onların günlük yaşamda 
karşılaştıkları sorunları dinledi. Kadın ve Çocuk Akade-
mileri’nin görme engelli bireyler için hazırladığı beyaz 
baston kılıflarını, görme engelli katılımcılara armağan 
eden Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin en-
gellilere yönelik yaptığı çeşitli çalışmalarla yıl boyunca 
yaklaşık 3 bin 500 engellinin hayatına dokunduğunu 
ve sorunların çözümünde her zaman engellilerin ya-
nında olacaklarını ifade etti.

Her yıl KPSS sınavı öncesinde engellilere ücretsiz kurs 
düzenleyerek eğitim desteği veren Nilüfer Belediyesi, 
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın yapıldığı gün 
engellilere ulaşım desteği de verdi. Sınava katılacak 

olan bireyler, yapılan duyuru üzerine 
sınav öncesinde Nilüfer Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü’nü arayarak, servis talebinde 
bulundu. Sınav günü Nilüfer Be-
lediyesi Bizim Ev Engelliler Sos-
yal Yaşam Destek Merkezi’nin 
özel donanımlı araçları ve görevli 
personel de, belirlenen saatler-

de engelli bireyleri evlerinden 
alarak, Nilüfer’in yanı sıra di-
ğer ilçelerde de yer alan sınav 
merkezlerine ulaştırdı. Sınavın 
ardından merkezlerden alınan 

engelli bireyler, sorunsuz bir 
şekilde tekrar evlerine götürül-

dü. Servis hizmeti sayesinde ula-
şım stresi yaşamadıklarını belirten 
vatandaşlar, sağlanan destek için 
Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.  

Engelli dostu Nilüfer
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Susurluk Belediyesi ile kardeş kent protokolü im-
zalayan Nilüfer Belediyesi, yeni kardeşine bir de 
araç hibe etti. Susurluk Belediyesi’nde gerçekle-
şen imza töreninde konuşan Başkan Turgay Er-
dem, “Partilerimiz farklı olsa da, hizmet aşkımız ve 
ideallerimiz aynı” dedi.

Millet İttifakı çatısı altında girdikleri seçimden başarıyla 
çıkan CHP’li Nilüfer Belediyesi ile İYİ Partili Susurluk 
Belediyesi, yerel yönetimler düzeyinde güzel bir da-
yanışma örneği sergiledi. Yurt içinde ve yurt dışındaki 
kardeş kentleriyle bağlarını her geçen gün güçlendiren 
Nilüfer Belediyesi, Balıkesir’in Susurluk Belediyesi ile 
kardeş kent oldu. Nilüfer Belediyesi, Susurluk Beledi-
yesi’ne ilk günden bir de destek sağlayarak, daha önce 
Nilüfer’de kullanılan, şehir içi ve şehirlerarası cenaze 

naklinde olanak sağlayacak şekilde tasarlanan tam do-
nanımlı ve soğutma sistemine sahip cenaze nakil ara-
cını, Susurluk Belediyesi’ne hibe etti.

Susurluk Belediyesi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem’in, Susurluk Belediye Başkanı 
Nurettin Güney ile imza koyduğu protokolle birlikte, 
Nilüfer ve Susurluk kardeşliği resmileşti. Yapılan araç 
desteğinin sembolik bir bağış olduğunu vurgulayan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,, “Asıl önemli 
olan deneyim paylaşımımızdır. Bizler halk tarafından, 
geleceğin kentlerini yaratmak için görevlendirildik. 
Ve görev süremiz boyunca güçlerimizi birleştirerek, 
kaynaklarımızı doğru kullanarak, ihtiyaçlarımızı daya-
nışma içinde karşılayarak bu süreci en verimli şekilde 
tamamlayacağız. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan 
sevgimiz aynıdır. Atatürk’e duyduğumuz saygımız ve 
Cumhuriyet sevdamız aynıdır” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. 

Her yıl okulları ziyaret ederek öğretmenlere o yılın ya-
zarının bir kitabını hediye eden Başkan Erdem, bu yıl 
da geleneği bozmadı. Başkan Erdem, bu yıl Doğanköy 
İlkokulu ve Ortaokulu’na giderek, okul müdürü Nilüfer 
İşyar ve öğretmenlerin bu özel günlerini kutladı. 

Eğitim, evlerden online olarak devam ettiği için bu sü-
reçte sembolik olarak bir okulu ziyareti yapan Başkan 
Erdem, öğretmenlere armağan olarak 2020 yılının 
yazarı seçilen Fakir Baykurt’un “Eşekli Kütüphaneci” 
isimli kitabını verdi. Nilüfer Belediyesi Öğretmenler 
Günü anısına Nilüfer’deki 10 bin 500 öğretmene Fakir 
Baykurt’un “Eşekli Kütüphaneci” kitabını armağan etti. 

Nilüfer-Susurluk kardeşliği

Öğretmenlere anlamlı armağan
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nilüfer’de kültür-sanat

Arabalı 
Sinemayı 
sevdik

Koronavirüs salgını sürecinde, pandemi 
kurallarına uygun şekilde sanatseverleri 
kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturan 
Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı arabalı 
sinema etkinliği ilgi çekti.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle 
tiyatro, film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler gibi 
birçok etkinliğini açık alanda ve dijital ortamda ger-
çekleştiriyor. Bu dönem gündemimize giren ve büyük 
ilgi gören etkinliklerden biri de Arabalı Sinema etkin-
liği oldu.

Haziran ayından bu yana Balat Atatürk Ormanı’nda 
meraklılarına arabalı sinema keyfi yaşatan Nilüfer Be-
lediyesi haftanın üç günü farklı temalarla birbirinden 
değerli yapımları film tutkunlarıyla buluşturdu. Balat 
Atatürk Ormanı’nda düzenlenen etkinliklerde ekim 
ayında; “Romantik Pazartesi” teması altında “Karı-
şık Kaset”, “Gönül Yarası”, “İkimizin Yerine” filmleri, 
“Korkunç Çarşamba” temasında “Dracula”, “Korku 
Seansı” filmleri ve “Neşeli Cuma” teması altında ise 

“Sevimli Canarvarlar”, “Komşum Totoro” isimli film-
ler gösterime sunuldu. 

Kasım ayında da film gösterimleri “Kırmızı 
Kaplumbağa”, “Yukarı Bak”, “Yerdeniz Öy-
küleri”, “Coco” ve “Ruhların Kaçışı” filmle-

riyle devam etti. Nilüfer Belediyesi’nin film tutkunla-
rına nostalji yaşattığı Arabalı Sinema etkinliği, Ercan 
Kesal’ın “Nasipse Adayız” filminin gösterimiyle sona 
erdi. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle önlemler alınarak 
gerçekleştirilen Arabalı Sinema etkinliğine sinemase-
verler, bilet.nilufer.bel.tr üzerinden ücretsiz davetiye 
alarak katıldı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki etkinlikte 
katılımcılar hem sosyal mesafe kurallarına uydu, hem 
de film gösterimi boyunca araçlarını terk etmedi. 
Film tutkunlarının güvenli bir ortamda keyifli vakit 
geçirdiği toplam 21 film gösteriminin yapıldığı arabalı 
sinema etkinliğine, toplam 3 bin 500 izleyici katıldı. 
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Nilüfer 
Caz Tatili 
Avrupa 
Caz Ağı'na 
katıldı
Nilüfer Belediyesi’nin beş yıldır düzenlediği 
ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nilüfer 
Caz Tatili, Avrupa Caz Ağı’na katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana “İyi bir 
şey” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Uluslararası Caz 
Tatili, 5 yıl içinde kentteki kültür hayatına yeni bir so-
luk getirdi. Festival, aynı zamanda giderek daha geniş 
bir kitlenin takip ettiği bir organizasyona dönüştü. 
Her yıl uluslararası saygınlığı olan birçok caz sanat-
çısını ve genç yeteneği ağırlayan festival, kentin yerel 
çeşitliliğini cazın evrenselliği ile buluşturdu.

Farklı kültürlerden, farklı ses ve yorumların yer aldığı 
Uluslararası Nilüfer Caz Tatili Festivali’nin, Kopenhag 
Caz Festivali ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı ül-
keden organizasyonların, kuruluşların ve girişimcile-

rin olduğu Avrupa Caz Ağı’na başvurusu kabul edildi.

Konserlerin yanı sıra panel ve atölyelerle cazın usta-
larının müzikseverlere farklı deneyimler de yaşattığı 
Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, Avrupa'nın uluslararası 
caz festivalleri takvimine girerek, kültürlerarası pay-
laşıma katkıda bulunma imkânına sahip oldu.

Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, bilgi ve deneyim alış-
verişinin yapıldığı, çalışan değişim programlarıyla kül-
türlerarası diyaloğun ve hareketliliğin desteklendiği 
Avrupa Caz Ağı içinde yer alarak vizyonunu ve dene-
yimini paylaşma zemini de bulmuş olacak.
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nilüfer’de müzeler

Bursa’nın
ilk müzik müzesi 
kapılarını açmaya 
hazırlanıyor
Bursa’nın müzik alanındaki ilk müzesi olacak, “Nilüfer 
Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstrümanları Müzesi” yakında açılıyor.

Kültür-sanat alanında Bursa’ya Şiir Kütüphanesi, 
Edebiyat Müzesi gibi “ilk”leri kazandıran Nilüfer Bele-
diyesi, şimdi de Bursa’nın ilk Müzik Müzesi’ni açmaya 
hazırlanıyor.

Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden 256 
adet enstrümanın yer alacağı müze, son yıllarda 
kentin sosyal yaşamının en yoğun noktalarından biri 
haline gelen Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi 
üzerinde ziyarete açılacak. Genç kuşakların hiç tanı-
madığı tarihi enstrümanların da yer alacağı müzenin 
envanter çalışmaları tamamlandı.

2015 yılında aramızdan ayrılan tıp doktoru ve sanat 
gönüllüsü Hüseyin Parkan Sanlıkol’un adını yaşatacak 
olan müzenin, çok yakında ziyarete açılması hedefle-
niyor.

Nilüfer Belediyesi ile Sanlıkol ailesi arasında 2016 
yılında imzalanan iş birliği protokolünün ardından 
müzenin hazırlıklarına başlanmıştı. Sanlıkol ailesinin 
bağışladığı enstrümanların sergileneceği müzenin 
öyküsünü ise, Sanlıkol çiftinin Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde bulunan müzisyen oğulları Mehmet Ali 
Sanlıkol oluşturdu.
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Tarihi enstrümanların, sensörlü görsel ve işitsel ziya-
ret modelleri ile sergileneceği müze, enstrümanların 
yerleşim planı ile de dikkat çekiyor. Ait oldukları coğ-
rafyaya ve benzerliklerine göre; 7 kıtayı, Türkiye’yi 
ve farklı coğrafi bölgeleri temsilen oluşturulan sergi 
adacıkları ile ziyaretçilere etkileyici bir teşhir planı su-
nacak olan müzede, arşiv odası, atölye ve dinleti alanı 
gibi farklı bölümler de yer alıyor.

Kente değer katacak bu projeye hız verdiklerini belir-
ten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer 
Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrü-
manları Müzesi”nin Türkiye’nin alanındaki en özel ve 
en etkileyici müzesi olacağını söyledi.

Başkan Erdem “Ülkemizin müzik kültürünün yanı 
sıra, dünyanın farklı noktalarından, birbirinden farklı 
müzik kültürlerini, enstrümanların nitelikleri ve tarihi 
özellikleri ile birlikte ziyaretçilere sunmak istiyoruz. 
Sanlıkol Ailesi ve Etnomüzikoloji 
Derneği ile birlikte belirledi-

ğimiz müze içeriği ve etkinlik programlarıyla, 850 
metrekarelik bir alanda ziyaretçilerimize yaşayan bir 
müze mekanı yaratarak, onlara dünyanın müziğini 
sunmayı amaçladık. Teknolojinin tüm imkanlarından 
faydalanarak oluşturduğumuz sergileme teknikleri 
sayesinde ziyaretçiler, cep telefonlarından okuttuk-
ları kare kod ile önünde durdukları enstrümanın icra 
edildiği tınıları dinlerken, o çalgı aletinin özellikleri, 
ortaya çıktığı coğrafya ve tarihi hakkında da bilgi sa-
hibi olabilecekler. Bu mekanda çeşitli atölye çalışma-
ları ve müzik dinletileri de organize edeceğiz. Zaman 
zaman da dünyaca ünlü müzisyenleri müzemizde 
sanatseverlerle buluşturacağız. Amacımız, Nilüfer’de 
sanatın, kültürün, müziğin hayatın içinde daha fazla 
var olmasını sağlamak. Tüm bunları yaparken beledi-
yemizin müzik eğitim çalışmalarına da katkıda bulun-
muş olan Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un adını yaşat-
maktan da ayrı bir mutluluk duyacağız” dedi.  
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nilüfer’de müzik

Müzik
Yaşasın” 
diye

“

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen 
müzisyenlere destek olmak için “Müzik 
Yaşasın” etkinliği başlatan Nilüfer Belediyesi, 
yeni yılda sosyal medya hesaplarını sahneye 
çevirerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri 
sanal ortamda buluşturacak.
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Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen birçok 
sektöre destek veren Nilüfer Belediyesi, bu süreçten 
en fazla etkilenen kesim olan müzisyenler için de yeni 
bir etkinliği hayata geçiriyor. Zor zamanlarda herkesi 
bir araya getiren, ilham ve umut sağlayan kültürel ha-
yatı canlı tutan sanatçıları desteklemek için harekete 
geçen Nilüfer Belediyesi “Müzik Yaşasın” diyerek 2021 
yılı Ocak ayında yeni bir etkinlik başlatıyor. 

Pandeminin, kaynakları iyice sınırlandırdığı bir dönem-
de müzisyenlerin yanında olmak amacıyla başlatılacak 
olan yeni etkinlik dizisinde, Bursalı müzisyenler ile din-
leyicileri sanal ortamda bir araya gelecek. 

Müzik İnsanları Derneği ile ortak gerçekleştirilecek 
etkinliğe yapılan başvuruları, Müzik İnsanları Derneği 
ve Nilüfer Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşacak 
seçici kurul değerlendirecek. Belirlenen müzisyenler 
cuma akşamları Nilüfer Belediyesi’nin youtube ve fa-
cebook kanallarından online konser verecekler. 

Başvuru koşulları
Etkinlikte yer almak isteyenlerin  www.nilufer.bel.tr/
yasasinmuzik  adresindeki başvuru formunu doldur-
maları gerekiyor. “Müzik Yaşasın” etkinliği, pandemi 
dolayısıyla iş kaybına uğrayan, profesyonel olarak mü-
zik yapan ya da müzik bölümünde eğitim alan öğrenci 
ve mezun kişi ile gruplara açık.

Başvuru yapanların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 
Bursa merkez sınırları içinde ikamet etmeleri gereki-
yor. Sahnede performans için gerekli ses ve ışık dü-
zeni Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak ancak 
sanatçılar sahne performansları sırasında kendilerine 
ait enstrümanları kullanacaklar. 

Dinletiler esnasında Nilüfer Belediyesi canlı yayın yap-
ma, kayda alma ve sosyal medya hesaplarından etkinli-
ği paylaşma hakkına sahip olacak ve her müzisyen tek 
bir etkinlikte yer alabilecek.
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nilüfer’den

Çocuklara yönelik sanat atölyeleriyle 
küçük yaşta yeteneklerin ortaya çıkma-
sı ve geliştirilmesine olanak sağlayan 
Nilüfer Belediyesi, bu alandaki çabaları-
nın meyvelerini ulusal ve uluslar arası 
ödüllerle topluyor.

2011 yılında Beşevler Gençlik Merkezi’nde eğitim ver-
meye başlayan Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi, 
2020 yılında da başarılarına öğrencilerinin kazandığı 
yeni ödülleri ekledi. Pandemi şartlarına rağmen, eği-
timlerine uzaktan, çevrim içi olarak devam eden öğ-
renciler Nilüfer’i aldıkları ödüllerle gururlandırdı. Ödül-
lere doyamayan atölyede bu yıl 34 öğrenci daha ulusal 

ve uluslararası yarış-
malarda ödül aldı.

Karikatür Atölyesi’n-
de bu güne kadar 
1000’den fazla öğren-
ci karikatür sanatıyla 
tanıştı, farklı bakış 
açıları kazanarak, ka-
rikatür çizmeyi öğ-

rendi. Her yıl 
34 haftalık 
p ro g ra m l a 
eğitim veren 
a t ö l y e n i n 
2020 eğitim 
p r o g r a m ı , 
Mart ayından 
itibaren pan-
demi tedbirle-
ri kapsamında 

uzaktan eğitimle tamamlandı. Ulusal ve uluslararası 
karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ile 
adından sıkça söz ettiren Nilüfer Belediyesi’nin Karika-
tür Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, yurt içi ve yurt 
dışında çeşitli derecelerde 200’den fazla ödül kazandı.

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür 
Atölyesi’nin 2020 yılında aldığı ödüller şöyle;

Ödüllere doymayan atölye 

• 11. Uluslararası Turizm Karikatür Yarışması’n-
da Birincilik Ödülü: Ümmühan Zeynep Akyürek

• 25. Nehar Tüblek Karikatür Yarışması’nda 
Başarı Ödülü: Adahan Erötcü, Ayşen Çelebi, 
Bora Kılıç, Can Atay, Demir Tırpan, İnanç Efe 
Çınar, Mete İlhanlar, Serdar Kaya, Zeynep Bur-
cu Sever

• Muğla Belediyesi " GÖÇ" konulu karikatür 
yarışmasında Başarı Ödülü: Toprak Efe Pehli-
van

• 13. Yaratıcı Çocuklar Derneği " İnsan ve 
Doğa" konulu karikatür yarışmasında;

Birincilik: Canan Ezgi Ayan, Zeynep Burcu Se-
ver, Mir Ali Baydaş, Meriç Özkan, Yasemin Güler

İkincilik: Mete İlhanlar, Kuzey Kaygın, Osman 
Çetin Dizdaroğlu

Üçüncülük: Duru Yavuz, Ece Kalender, Yavuz 
İlhanlar

Mansiyon: Furkan Ezen, Mustafa Nasuh Aşık, 
Derin Salihoğlu, Nisa Çağla Çalışkan, Tufan 
Berk Aktaş

Sergileme: Kayra Çakmak, Cihan Alp Coşkun, 
İpek Mira Ballı, Toprak Efe Pehlivan, Adahan 
Erötcü, Ayşen Çelebi, Bora Kılıç
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Kültür sanat etkinliklerini pandemi 
tedbirleri altında sürdüren Nilüfer Be-
lediyesi, son dönemde birbirinden gü-
zel 3 sergiye ev sahipliği yaptı.

Fotoğraf sanatının usta isimlerinden Ersin Alok’un 
“Benim meskenim dağlardır” sergisi Nilüfer Belediye-
si Fotoğraf Müzesi’nde, Neon ve ışığın çağdaş sanata 
yansıması “Parla” sergisi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, 
‘Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları’ sergisi de Nilüfer 
Edebiyat Müzesi’nde izlenime açıldı.

Aynı zamanda belgesel film yapımcısı-yönetmeni, dağ-
cı ve yazar olan fotoğraf sanatının usta isimlerinden 
Ersin Alok, fotoğraflarını Mysia Fotoğraf Müzesi’nde 
izlenime sundu. Küratörlüğünü Engin Özendes’in yap-
tığı “Benim Meskenim Dağlardır” isimli sergide; Ersin 
Alok’un 60 yıl içinde, dünyanın farklı ülkelerinde çek-
miş olduğu dağ manzaraları ve aynı zamanda Türki-
ye’de dağ gezileri sırasında görüntülediği kaya fotoğ-
rafları yeraldı. Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nin 
3. kuruluş yıldönümüne denk gelen serginin açılışına, 

sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay ile eşi Le-
man Dorsay da konuk oldu.

5 sanatçının neon ve ışık bağlamında, toplumun bas-
kın konularını eleştirel olarak gözden geçiren çağdaş 
eserleri ise, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatsever-
lerle buluştu. Neon ve ışığı çeşitli form ve kavramsal 
yöntemlerle sanatsal malzeme olarak kullanan sanat-
çıların eserleri ilgiyle izlendi. Küratörlüğünü Marcus 
Graf’ın yaptığı “Parla” isimli sergide; Ardan Özmenoğ-
lu, Fırat Engin, Ramazan Can, Saliha Yılmaz ve Zafer 
Akşit’in çalışmalarından oluşan toplam 13 eser yer aldı. 

‘Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları’ sergisi ise, Nilüfer 
Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Posta 
pulunun icadından ve ülkemizdeki serüveninden ke-
sitler sunan sergi ilgiyle izleniyor. Maske ve mesafe ku-
ralları çerçevesinde sergiyi gezen sanatseverler, posta 
pullarının sınırları aşan kültür taşıyıcıları ve her şeyden 
önce ekonomik değerken, nasıl eski zaman imgesine 
dönüştüğünün hikâyesine de tanıklık ediyorlar.   “Zarf 
Üstünde Sanat: Posta Pulları” sergisi, 20 Şubat 2021 
tarihine kadar ziyarete açık olacak. 

Fark 
yaratan 
sergiler
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Nilüfer Belediyesi’nce düzenlemesi yapılan, birçok yürüyüş ve doğa 
sporları parkurlarından oluşan Mysia Yolları, sonbahar aylarında da 
doğa tutkunlarını ağırladı.

Mysia Yollar’ında 
sonbahar rotaları

Nilüfer Belediyesi’nin 
doğa, tarih ve kültür ro-
talarını içeren, Bursa’nın 
en uzun, en düzenli yü-
rüyüş ve doğa sporları 
parkurlarından oluşan 
Mysia Yolları sonbahar-
da da doğaseverlerin 
ilgi odağı oldu.  Nilüfer’in 
dağ köylerini de içi-
ne alan yürüyüş ve bisiklet yolları, atlı doğa sporları 
parkurları, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’ndeki kamp 

karavan alanı, Fadıllı 
Mahallesi’ndeki Nilü-
fer Belediyesi Havacılık 
Tesisleri ve rotalar üze-
rinde yer alan akarsu-
lar, göletler, mağaralar, 
kamp ve piknik alanla-
rıyla şehrin yanı başın-
da kent insanına doğa 
sporları ve alternatif 

turizm destinasyonu yaratan Mysia Yolları, doğase-
verleri kendisine çekmeye devam ediyor. 

nilüfer’de alternatif turizm
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Doğaseverler Nilüfer Belediyesi’nce Ekim ve Kasım 
aylarında düzenlenen yürüyüşlere büyük ilgi gösterdi. 
Unçukuru Mahallesi’nde başlayan ilk yürüyüşün katı-
lımcıları,  rehberler eşliğinde öncelikle Kazanpınar 
rotasını takip etti. Ormanlık alanda patika yollarda 
devam eden yürüyüş, katılanlara büyük keyif yaşattı.

Kazanpınar’daki  molanın ardın-
dan Ayvaini Mağarası’nın önün-
den geçilerek Ayvaköy’e kadar 
yürüyüş devam etti. Rota bo-
yunca sonbaharın eşsiz güzellik-
lerine tanık olan katılımcıların bir 
sonraki durağı Fadıllı Mahallesi 
oldu.

20 kilometrelik yürüyüşü burada 
tamamlayan doğaseverler için 
Nilüfer Belediyesi Fadıllı Hava-
cılık Tesisleri’nde, O Ses Türkiye 
Şampiyonu Alkan Dalgakıran mini 
konser verdi. Sanatçı seslendirdi-
ği parçalarla, gün boyu yürüyen 
doğaseverlerin bütün yorgunlu-
ğunu aldı. 

Doğaseverler, “Kasım’da Mysia 
Yolları” isimli yürüyüşte ise Kad-
riye Mahallesi ile İnegazi Mahalle-
si arasındaki 8 kilometrelik parkur için yola koyuldu. 
Katılım, küresel salgın nedeniyle sınırlı tutulurken; 
maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen 
gösterildi.

Renkleri değişen ve dökülen yapraklarla birlikte, son-
bahar mevsiminin doğada rengârenk bir atmosfer 
oluşturduğu yürüyüşe katılanlar, Kadriye Mahallesi 

başlangıcı ardından Mysia Yol-
ları P12 parkurunu takip ederek 
Deliktaş Mağarası’na ulaştı. Do-
ğaseverler, buradaki dinlenme 
alanında verdikleri mola sonrası 
rehberlerin refakatinde, Mysia 

Yolları’nın eş-
siz manzarası 
eşliğinde, parkurun bitiş noktası 
olan İnegazi Mahallesi Meydanı’n-
da yürüyüşü tamamladı.

27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisik-
let ve 5 adet atlı yürüyüş rotası 
olmak üzere, toplam 50 rota ola-
rak tasarlanan Mysia Yolları’nda 
düzenlenen yürüyüş etkinlikleri 
özellikle pandemi sürecinde ken-
dini doğanın iyileştirici gücüne 
teslim etmek isteyenler için şe-
hirden kaçış güzergahı oluyor. 
Doğaseverler, Nilüfer Belediye-
si’nin organize ettiği yürüyüşle-
rin yanı sıra 2016 yılında hayata 
geçirilen “Mysia Yolları” projesi 
kapsamında hazırlanan kitapçık-
lar, haritalar ve parkurlarda yer 

alan yön tabelaları üzerindeki QR kod yönlendir-
meleri sayesinde kendi rotalarını oluşturabiliyor.   

Proje, yeni turizm destinasyonları ve doğa sporları 
rotaları oluşturmak ve var olanları geliştirmek adına 
başka kurumlara da örnek oluyor. Son olarak İzmit 
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek Mysia 
Yolları hakkında bilgi aldı.

Mysia Yolları ile ilgili daha 

detaylı bilgi almak ve rota-

ları incelemek için, üstteki 

QR kodu akıllı telefonunuz-

la okutabilirsiniz.
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2017 yılında Misi’de açılan ve geçtiğimiz yıl Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan “özel müze” statüsü alan Mysia 
Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Belediye-
si’ne ödül getirdi. 

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sine-
ma Amatörleri Derneği) 2020 Yılın 
Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödü-
lü’nü, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf 
Müzesi’ne verdi.

İFSAK, 1984 yılından itibaren, Tür-
kiye’de fotoğraf ve sinema alanın-
da başarılı çalışmalar yapan ve bu 
kültürün yaygınlaşmasını, daha çok 
insana ulaşmasını sağlayan kişi ve 
kurumlara, üyelerinin önerilerini de 
değerlendirerek ödül veriyor.

Türkiye’de fotoğraf konusunda çok ihmal edilen bir 
alan olan fotoğraf müzeciliği konusunda bir adım ata-

rak Bursa’nın ilk fotoğraf müzesini açan Nilüfer Bele-
diyesi, bu mekanda yapılan sergi ve diğer etkinliklerle 

tüm Türkiye’deki fotoğraf meraklı-
ları için bir ilgi merkezi yarattığı için 
ödüle değer bulundu.

Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesi 
olan Mysia Fotoğraf Müzesi, açıldı-
ğı günden beri çok sayıda sergi ve 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzede; 
Felix Nadar, Ahmet Elhan, Jochen 
Proehl, Othmar Pferschy gibi dün-
ya ve Türk fotoğrafından çok de-
ğerli koleksiyonlar sergilendi. Ziya-
retçilerin kullanımına açık interaktif 
görsel arşiv ile “Fotoğrafın Öyküsü” 
ve “Türk Fotoğrafı” bölümlerinin de 

yer aldığı Mysia Fotoğraf Müzesi’nde, çeşitli atölye ve 
fotoğrafçılığa ilişkin eğitimler de düzenleniyor. 

Mysia 
Fotoğraf 
Müzesi’ne 
ödül
İFSAK 2020 Yılın Kültür ve Sanata 
Katkı Kurum Ödülü’nü, Nilüfer 
Belediyesi Fotoğraf Müzesi’ne verdi.
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Türk tiyatrosu 
yeni eseler 
kazandı
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Mitos 
Boyut Yayınları iş birliğiyle bu yıl 
dördüncüsünü düzenlediği Sahne 
Eseri Yazma Yarışması’nda Türk 
tiyatrosu yeni eserler kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin, oyun yazarlığı konusunda Türk 
tiyatrosuna nitelikli eserler kazandırmak, genç yazar-
ları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu 
repertuarını zenginleştirmek amacıyla her yıl Mitos 
Boyut Yayınları iş birliği ile düzenlediği Sahne Eseri 
Yazma Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreni Nilüfer 
Belediyesi Barış Meclisi’nde gerçekleştirildi. 146 eserin 
başvurduğu yarışmada, başvuru kriterlerini karşılayan 
133 eser arasından 13’ü finale kalmaya hak kazandı. 

Finale kalan eserler arasından “Geç Kalan Akşam Ye-
meğinin Hezimeti” adlı eseriyle Cenap Hakan Akgül 
birinciliğe değer görülürken, “Yansıma” adlı eseriyle 
Evrin Araç ikinci, “M.Ali_Bir Varoş Nidası” adlı eseriyle 
Turgay Korkmaz da üçüncü oldu. 

Yarışmada iki isim de özel ödüle değer görüldü. “Dil 
Ağacı” adlı eseriyle Ali Cüneyd Kılcıoğlu ve “Ses” adlı 
eseriyle Şirin Gürbüz özel ödülün sahibi oldu.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, diğer sanat dalları gibi tiyatronun da herkes için 
ulaşılabilir olması amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti. 
Erdem , “Tiyatroyu ulaşılabilir kılmakla kalmayıp, sanat 
dünyasına nitelikli eserler kazandırmak ve genç yazar-
ları tiyatro yazarlığına teşvik etmek için de çabalıyo-
ruz” dedi.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından ödül töreni-
ne geçildi. Dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Bele-
diye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, gazeteci ve tiyatro 
eleştirmeni Bahar Çuhadar ve Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem verdi. 

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönet-
meni Ali Düşenkalkar da, ödül alan oyunların Mitos Bo-
yut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacağını 
ve Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahneleneceğini 
söyledi. 



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
3

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
1

46

nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer’de
radyo tiyatrosu 

tadında 
buluşmalar

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverlere radyo 
tiyatrosu keyfi yaşatacak. Seslendirmesi yapılan 16 oyun, 
internet üzerinden tiyatroseverlere ulaşacak.
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi dönemin-
de sanatseverleri tiyatrodan mahrum bırakmayacak 
çalışmalara imza atıyor. 

Bu amaçla pandeminin ilk dönemlerinde, sahnelediği 
oyunları dijital platformda izlenime açan Nilüfer Be-
lediyesi Kent Tiyatrosu, yaz döneminde ise açık ha-
vada ve pandemi kurallarına uyarak tiyatroseverleri 
oyunları ile buluşturmuştu. Şimdi de “Tiyatro’dan” 
projesini hayata geçirmeye hazırlanan Nilüfer Kent 
Tiyatrosu, toplam 16 tiyatro eserinin okumasını ya-
parak, bu oyunları radyo tiyatrosu tadında internet 
üzerinden dinleyicilerle buluşturacak. 

Bu eserlerden biri 2020 yılının yazarı Fakir Bay-
kurt’un eserlerinden derlenen tiyatro oyunu ola-
cak. Süreyya Karacabey tarafından Fakir Baykurt'un 
eserlerinden tiyatroya uyarlanan “Orda Bir Köy 
Vardı Uzaktı” adlı eser, Nilüfer Belediyesi Kent Ti-
yatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar 
süpervizörlüğünde seslendirmesi yapılarak, tiyatro-
severlerle buluşacak. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyat-
rosu oyuncularından Oğuzhan Ayaz'ın yönetmenli-
ğindeki oyunun bestelerini ise Gürkan Çakıcı yaptı.  

“Tiyatro’dan” projesi kapsamında ayrıca Nilüfer Be-
lediyesi ve Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle düzen-
lenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye 
giren eserler de dinleyici ile buluşacak. 

2017 yılından bu yana düzenlenen Sahne Eseri Yaz-
ma Yarışması dereceye giren; “Kraliçe Gece”, “Sava-
şın Son Günü”, “Delik”, “Rüya Zaman”, “Toz Duman” 
, “Misafir”, “Derin Mutsuzluklar Anatomisi”, “Aynalı 
Kambur”, “Kutu Kutu Pense”, “Taş”, ” Geç Kalan Ak-
şam Yemeğinin Hezimeti”, “Yansıma”,  “M. Ali (Bir Va-
roş Hikayesi)”, “Dil Ağacı” ve “Ses” isimli eserler proje 
kapsamında seslendirilerek, yayına hazırlandı.

Oyunların seslendirmesi; Ali Düşenkalkar, Adem Mü-
lazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, 
Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Yamanar-
da , Mert Tiryaki, Mesut Özsoy , Zeynep Çelik Küreş, 
Oğuzhan Ayaz ve Pınar Hande Ağaoğlu tarafından 
yapıldı.

Radyo tiyatrosu keyfi yaşamak isteyen sanatseverler, 
"Tiyatro'dan" kayıtlarına www.niluferkentiyatrosu.
com üzerinden ve internet üzerinden ses yayını ya-
pan dijital platformlardan ücretsiz olarak ulaşabile-
cek. 
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Yılın Yazarı etkinlikleri 
sempozyumla 
noktalandı

Nilüfer Belediyesi’nin “Yılın 
Yazarı Fakir Baykurt” etkin-

likleri, çevrimiçi düzenle-
nen “Bozkırın Rengini 
Değiştiren Yazar Fakir 
Baykurt Sempozyumu” 
ile sona erdi. Türki-
ye’den ve yurt dışından 
binlerce kişinin takip 
ettiği sempozyum, bu 
yönü ile Türkiye’de 

gerçekleştirilen en 
büyük çevrim içi 
edebiyat organi-
zasyonlarından 

biri oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 7 yıldır 
sürdürdüğü “Yılın yazarı” etkinlikleri, 2020 yılında da 
bir edebiyat gündemi oluşturarak daha çok insanı ki-
tapla ve edebiyatla buluşturdu. 2020 yılını genç bir 
köy öğretmeni olarak Anadolu’yu bir baştan bir başa 
dolaşıp köy insanlarının, toprağın, göçün ve arada kal-
mışlığın hikâyelerini anlatan Fakir Baykurt’a adayan 

Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca pandemi koşullarına 
uygun etkinlikler yaptı. Çevrim içi düzenlenen yazı ve 
okuma atölyelerinden söyleşilere, okuma ve tanışma 
etkinliklerine, Yılın Yazarı Öykü Ödülü ve Liselerarası 
Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na kadar pek çok et-
kinliğe yüzlerce kişi katıldı. 
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Yıl boyunca katılımcıları Fakir Bay-
kurt’un edebiyatıyla ve farklı yön-
leriyle tanıştıran 21 etkinlik yapan 
Nilüfer Belediyesi, yılın yazarı etkin-
liklerini “Bozkırın Rengini Değiştiren 
Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu” 
ile noktaladı. İki gün boyunca çevrim 
içi yayından ve sosyal medya plat-
formlarından verilen sempozyumu,  
binlerce edebiyat tutkunu ve yazarın 
hayranları ilgiyle takip etti. Sempoz-
yum katılımcı, takipçi sayısı ve yayın 
süresi bakımından Türkiye’nin en 
büyük çevrim içi edebiyat organizas-
yonlarından biri oldu.

Sempozyum kapsamında iki gün 
boyunca 5 ayrı oturum düzenlendi. 
Başkanlığını Turhan Günay’ın yaptığı 
“Köy Enstitüleri ve Edebiyat” oturu-
munda katılımcılar Adnan Binyazar, 
Nesrin Tanç, Niyazi Altunya ve Feyza 
Hepçilingirler, Fakir Baykurt ile anıla-
rını ve Baykurt’un Türk edebiyatına 
katkılarını anlattılar. “Edebiyatta Köy 
ve Kırsal İzleri” isimli ikinci oturuma 
katılan, Ahmet Ümit, Erkan İrmak ve 
Behçet Çelik de Baykurt ile ilgili bildi-
rilerini paylaştılar. 

Sempozyumun ikinci günü Özge 
Şahin’in başkanlığında, Adnan Özyal-
çıner, Tahir Şilkan, Bengü Vahapoğ-
lu’nun katılımıyla yapılan oturumda 

Fakir Baykurt’un edebiyatımızdaki 
yeri tartışılırken, Feridun Andaç, Şa-
ban Akbaba ve Nilüfer İnceman Ak-
gün’ün katıldığı bir başka oturumda 
“Fakir Baykurt’un Yazı Serüveni” 
ele alındı. Sempozyumun son otu-
rumunda “Fakir Baykurt’un yaşa-
mından izlenimler” başlığı, Yalçın 
Armağan’ın kolaylaştırıcılığında ka-
rikarürist, çizer Semih Poroy ve şair 
Haydar Ergülen’in, yazar ile olan kişi-
sel anıları ve aile tarihlerindeki etkile-
ri üzerinden değerlendirildi. 

Sempozyumun kapanış konuşma-
sını yazar ve şair Kemal Varol yaptı. 
Baykurt’un köy enstitüsü mezunu bir 
eğitimci ve yazar olarak edebiyatın 
gücünü gösterdiğini ifade eden Varol 
“Edebiyatımızda köy ile kent arasın-
da güçlü bir bağ kurmuş, politik du-
ruşu olan, ülkenin tarihsel arka planı 
ile birlikte edebiyatta kendi ekolünü 
oluşturan aydınlık bir dünyaya özlem 
duyan bir eylem adamıydı, ulu bir çı-
nardı. İyi ki yaşadın, iyi ki yazdın Fakir 
Baykurt” dedi.

Webinar sistemi ile çevrim içi ve sos-
yal medya platformları üzerinden eş 
zamanlı olarak binlerce kişinin takip 
ettiği sempozyum yayını, Baykurt’un 
çok sevdiği “Allı Turnam” türküsü ile 
sona erdi. 

Anılar Tanıklar Söyleşisi ve Işık Baykurt
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“Barış 
Çöreği” için 
en iyi kapak 
tasarımı 
Dalbudak’ın
Nilüfer Belediyesi’nin Fakir Baykurt’un 
“Barış Çöreği” isimli kitabı için düzenlediği 
Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda Visal 
Dalbudak’ın çalışması birinci seçildi. 

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 Yılın Ya-
zarı Fakir Baykurt etkinlikleri çerçe-
vesinde düzenlediği Liselerarası Kitap 
Kapağı Tasarım Yarışması’nda kaza-
nanlar ödüllerini aldı. 

Fakir Baykurt’un dil ve üslûbunu, 
eserlerini farklı disiplinlerde incele-
mek, yazarın genç kuşak tarafından 
daha yaygın biçimde tanınmasını 
sağlamak, eserlerinin genç zihin-
lerde oluşturduğu görsel algıyı 
belgelemek amacıyla düzenlenen 
yarışmada, dereceye girenlerin 
ödülleri düzenlenen sempozyu-
mun sonunda sahiplerine 
verildi. 

Usta yazar 
Fakir Bay-
kurt’un “Ba-
rış Çöreği” 
isimli kitabının 
kapak tasarımı 

için düzenlenen yarışa lise öğrenci-
leri 110 eser ile başvuruda bulundu. 
Jürinin titiz değerlendirmesi sonu-
cunda  “Barış Çöreği” isimli kitap için 
hazırlanan kapaklardan Visal Dalbu-
dak’ın çalışması birinci seçildi. Mel-
tem Kapan’ın çalışması ikinci, Sezen 

Tosun’un çalışmasının da üçüncü 
olarak belirlendiği yarışmada 

Jüri Özel Ödülü Elif İpek Şa-
hin’in oldu. Selen Mitmit ve 
Cengiz Ferhat Alioğlu’nun 
çalışmaları da mansiyona 
değer görüldü. 

Ödül kazanan eser-
lerin yanında sergi-
lenmeye değer bu-
lunan kitap kapağı 
tasarımlarının da 
dijital bir sergiyle 
izlenime sunula-
cağı belirtildi.

Visal Dalbudak ve 1. olan çalışması

2. Meltem Kapan

3. Sezen Tosun

Jüri Özel Ödülü,

Elif İpek Şahin

Mansiyon Ödülü,
Cengiz Ferhat Alioğlu
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Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yılın Yazarı Fa-
kir Baykurt Öykü Ödülü”nün sahibi “Uzun Düz Çiz-
giler” isimli öyküsüyle Vildan Külahlı Tanış oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamın-
da düzenlediği Öykü Ödülü Yarışması bu yıl da büyük 
ilgi gördü. Halkın Fakir Baykurt’u yakından tanıması, 
ondan ilhamla yeni eserler üretmesi amacıyla düzen-
lenen  “Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü”ne 245 
kişi 490 eserle başvurdu.  Seçici kurulu oluşturan Ayşe 
Sarısayın, Feyza Hepçilingirler, Kemal Varol, Nahit Ka-
yabaşı ve Şafak Baba Pala eserleri titizlikle inceledi.

Yapılan değerlendirme sonrasında Vildan Külahlı Tanış 
“Uzun Düz Çizgiler” isimli öyküsüyle büyük ödüle de-
ğer görüldü. Ayrıca,  Ayla Burçin Kahraman’ın “Köse”, 
Saliha Ferşadoğlu İlhan’ın  “Sokak Beni Deliliğe Çağırı-
yor”, Aslı İlgın Uyurkulak’ın “ Leydi Göl”, Aysun Ündal’ın 
“Nöbet”, Meral Adalı’nın “Kadın Tuzluğu”,  Serkan Gül-
pınar’ın “Mızrap”,  Onur Akbaba’nın “İmece Sessizliği”, 
Sevim Çiçek’in “Civan Buradadır Nasıl Geleyim” isimli 
eserleri mansiyona değer görüldü.  

Ödül töreni pande-
mi koşulları gereği 
çevrimiçi olarak yapıldı. Ödül 
töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, “Pandeminin yol açtığı bütün olumsuz koşul-
lara rağmen bu yıl Öykü Ödülü’ne gösterilen yoğun 
ilgiden çok mutlu olduk. Tüm yarışmacılara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Büyük ödülün sahibine 3 bin TL, mansiyon alanlara da 
1000’er TL ödül verildi. Ayrıca ödüle başvuran eser-
lerden 13’ü de yayınlanmaya değer bulundu. Gencay 
Çubuk’un  “Toy Tozu”, Hale Çelik’in “Sus”, Asuman 
Ali’nin “Donmuş Sesler”,  Meryem Şahin’in “Bekleyiş”,  
Ceren Sağdıç Özhan’ın  “Bilindik Hikaye”, Pelin Er-
gül’ün “Asma Ağladı”, Duygu Harmancık Karagülle’nin 
“Hayriye”, Sevil Günay Varol’un “Maşenka”, Deniz Çağ-
lar’ın “Hamama Yılan Girmiş”, Ufuk Nergiz’in  “Sandık”, 
Şeyma Yol Kara’nın “Beklenmeyen Bir Anın Hızla geli-
şi”, Hakan Karakoca’nın “ Bay Pino Yaşamalı” ve Üzeyir 
Karahasanoğlu’nun “Bavul” isimli eserleri de Nilüfer 
Belediyesi tarafından yayınlanacak. 

Nilüfer Belediye-
si‘nin, çağdaş Türk 
şiirinin en önemli 
eleştirmenlerin-
den Mehmet H. 
Doğan anısına dü-
zenlediği “Meh-
met H. Doğan 
Ödülü”nün 2019 

yılındaki sahibi, “İmgenin İcadı” adlı eseriyle 
Yalçın Armağan oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
Mehmet H. Doğan Ödülü, pandemi koşullarında sahi-
bine verildi. Şiir, inceleme ve eleştiri türünden eserle-
rin katıldığı Mehmet H. Doğan Ödülü için bu yıl 10 eser 
incelemeye alındı. Metin Celal, Orhan Alkaya, Gültekin 

Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu’ndan olu-
şan Seçici Kurul Üyeleri, bu yıl, “İmgenin İcadı” adlı 
eseriyle Yalçın Armağan’ı, Mehmet H. Doğan Ödülü’ne 
değer buldu. 

Seçici Kurul Üyeleri ayrıca oy birliğiyle aldığı kararla, 
Murat Gülsoy ve Olcay Akyıldız’ın editörlüklerinde ha-
zırlanan “Şiir Dünyadan İbaret” adlı eseri de, akademik 
eleştirinin gücünü ortaya koyan bir derleme olması 
nedeniyle, “Anılmaya Değer” eser olarak seçti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mehmet H. 
Doğan Ödülü’nü alan Yalçın Armağan’ı, Halk Evi’ndeki 
makamında ağırlayarak ödülünü verdi.  Nilüfer Bele-
diyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın ve Se-
çici Kurul Başkanı Metin Celal’in de  katıldığı törende 
Başkan Turgay Erdem, seçici kurul üyelerine de ayrıca 
teşekkür etti. 

Fakir Baykurt Öykü 
Ödülü Tanış’ın oldu

“İmgenin İcadı”na ödül
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Yaşamı boyunca bilimsel düşünce ve araştırma kültü-
rünü önemseyip yaygınlaştırmaya çalışan ve Bursa’nın 
kent kültürüne önemli değerler kazandıran merhum 
gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç anısına düzenle-
nen Bursa Araştırmaları 2019 yılı Ödülleri, 
sahiplerini buldu. 10. kez düzenlenen 
ödüller için salgın nedeniyle tören dü-
zenlenemedi. Ödüller sahiplerine, Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 
tarafından makamında verildi.

Akkılıç Ödülleri’nin kent kültürüne de-
ğerli katkıları olduğunu belirten

Başkan Erdem, “2010 yılında kaybettiği-
miz merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç 
anısına düzenlenen Bursa Araştırmaları Ödülleri 
kapsamında ödüle değer bulunan araştırmalar kitap 
haline getirilerek kent kültürüne kazandırılıyor. Ödül 
alan katılımcıları kutluyorum. Kent adına araştırma, 
belgeleme çabalarının sürmesini diliyorum ve bu ve-
sile ile sevgili Yılmaz Akkılıç’ı da bir kez daha sevgi ve 
özlemle anıyorum” dedi.

Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener 
Akkılıç da, 10 yıl boyunca Bursa araştırmalarından olu-
şan müthiş bir arşiv oluştuğunu belirtti. 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne; 
2019 yılında doktora, yüksek lisans ve 

akademi dışı alanlarda olmak üzere 
toplam 56 yapıt aday olmuştu. Bu 
yapıtlar arasından doktora dalında 
“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bursa’da 
Mimarlık Ortamı” çalışmasıyla ödüle 
değer bulunan Hüseyin Gürsel Bil-

miş’e, “Bursa’da Kitapçıların Son 100 
Yılı” çalışması akademi dışı alanda ödül 

alan Uğur Ozan Özen’e ve “Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra 

Budunç” başlıklı yüksek lisans tezi özel ödül alan Mine 
Döğer’e ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi.

“Bursa Keles İlçesi Gelemiç Kırsal Yerleşmesi Gele-
neksel Mimari Dokusunun İncelenmesi” başlıklı çalış-
masıyla yüksek lisans dalında ödüle değer bulunan Fa-
dime Yıldız’ın ödülünü ise kendisi yurtdışında olduğu 
için ailesi aldı.

Akkılıç ödülleri
kent kültürüne katkı sağlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesi ile birlikte düzenle-
diği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2019 Ödülleri” sahiplerini buldu.
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2019 yılı Temmuz ayında başlayan ve bu yıl pandemi 
nedeniyle çevrim içi düzenlenen Misi Akademi’nin 
Ekim ve Kasım aylarındaki atölyeleri ilgiyle takip edil-
di. Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen et-
kinliklere Ekim ayında Uzman Psikolog Reyhan Algül 
konuk oldu. Algül, “Kitaplar Eşliğinde Kendimizle Olan 
İlişkimiz” başlıklı atölyede, öz şefkat ve psikolojik daya-
nıklılık kavramları üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Misi Akademi’nin bir diğer konuğu ise, yazar Nil Sak-
man oldu. Sakman, “20. Yüzyılın İlk Yarısı-Kadın Yazı-
nına Poetik Yaklaşımlar” konulu söyleşide, edebiyatta 
poetikanın gelişimini, kamusal ve özel alan arasındaki 
ifade biçimlerini ele aldı.

Yazar Feridun Andaç ise, “Zamanın Tanıklığında Bir Ya-
zar: Fakir Baykurt” konulu atölye ile Misi Akademi’nin 
konuğu oldu. Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında ya-

pılan buluşmada Andaç, usta yazarın edebi yönlerinin 
yanı sıra kişisel yaşamını ve fikirlerini de akademiye 
katılanlarla paylaştı. Fakir Baykurt’u yakından tanıyan 
Andaç, farklı şehirlerden çok sayıda okurun katıldığı 
çevrim içi buluşmada, Baykurt ile anılarını anlattı, ro-
manlarındaki bakış açısına değindi.

Misi Akademi’de son olarak “Okuma ve Yazma Ekse-
ninde Acının İyileştirici Gücü” başlıklı bir atölye düzen-
ledi. Yazar Nihan Kaya,  atölyede kitapları üzerinden 
acının iyileştirici gücü ve yaşanan sorunların çözümü-
ne ışık tutacak çalışmalara değindi.

Bursa dışından da katılımcıların yer aldığı atölyede, Ni-
han Kaya, psikanaliz ve klinik psikoloji profesörü olan 
Annie G. Rogers'ın hikayesi ile söylemleri üzerinden 
“Yaralı şifacı” kavramı üzerine konuştu. Kaya, psikote-
rapi hakkında doğru bilinen yanlışları irdeleyip, katılım-
cıları “Yazma Cesareti” kitabının alt başlığı olan "Acının 
Yaratıcılığa Dönüşümü" hakkında bilgilendirdi. 

Misi Akademi’de ayrıca 9-11 yaş aralığındaki çocuklar 
için çevrim içi “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi” düzenlen-
di. Çocukların ilgisini çeken atölyede eğitmen Müjgan 
Özçay; insan, doğa ve kirlilik kavramlarını çocuklarla 
birlikte interaktif olarak ele aldı. 

Nilüfer Belediyesi, farklı okuma ilgileri-
ne yönelik düzenlediği Misi Akademi 
atölyelerini, pandemi döneminde inter-
net ortamına taşıdı.

Misi akademi 
çevrim içi oldu
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Edebiyat 
dünyasına 
ilham 
dokunuşu
Edebiyat, bilim, kültür ve sanat 
alanında çalışmalar yürüten 
konuklarına dingin bir ortamda 
projelerini yürütme olanağı 
sunan Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi, 
2021 yılında dünyanın dörtbir 
köşesinden yazarları ağırlayacak.
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Nilüfer Belediyesi’nin edebiyat ve sanat dünyasına 
armağanı olan Göl Yazıevi ile Misi Yazıevi, Türkiye 
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden konuklarını ağırla-
maya devam ediyor.

Yazar, şair, çevirmen, akademisyen ve araştırmacı-
ların çalışmalarını sakin ve ilham veren bir atmos-
ferde sürdürmesine ve tamamlamalarına olanak 
sağlayan yazıevleri, sadece yurtiçinde değil, yurtdı-
şından da yazarlardan büyük ilgi görüyor. 

2021 yılında Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İran, Ar-
jantin, Arnavutluk gibi dünyanın çeşitli ülkelerin-
den konuklar ağırlayacak olan Göl Yazıevi ile Misi 
Yazıevi’ne, bu yıl 28 başvuru kabul edildi. 

İki yazıevine şimdiye kadar 50’yi aşkın yazar, araş-
tırmacı ve akademisyen konuk olarak üretimlerini 
gerçekleştirdi. 2020 yılında Göl Yazıevi ve Misi Ya-
zıevi’nde toplam 7 yazar, şair, çevirmen, akademis-
yen ve araştırmacı kalarak çalışmalarını yürüttü.  

Yeni sezonda ise, Misi Yazevi’nin ilk konukları yazar 
Levent Turhan Gümüş ile çizer Betül Sinanoğlu, 
Göl Yazıevi’nin konuğu da Ayşe Aldemir oldu. 

Çalışmalarını Misi Yazıevi’nde sürdüren Gümüş 
ile Sinanoğlu, zamanlarını çok verimli bir şekilde 
değerlendirdiklerini belirtti. Misi’nin, atmosferi-
nin kendisine ilham verdiğini dile getiren Gümüş, 
“Burada doğa ve kuş sesleri eşliğinde çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bu dinginlik sizi yazmaya teşvik 
ediyor. Efsanesi olmayan köy yoktur. Bunları düşü-
nünce bana, ‘Misi Masalları Efsanesi’ çalışması yap-
ma isteği geldi” şeklinde konuştu.  

Gümüş, “Bu mekân çok keyifli. Her şey en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüş. Yazıevlerinin çoğal-
masını diliyorum” dedi.

Levent Turhan Gümüş’ün “Güneşli Bahçe” adlı 
eseri üzerine çalıştığını belirten çizer Betül Sina-
noğlu da, Misi Yazıevi’nin sunduğu ortam sayesin-
de, kişinin sadece işine odaklandığını söyledi. Si-
nanoğlu, “Gelir gelmez hemen çalışmaya başladık. 
Burada insan sadece işine yoğunlaşıyor. Nilüfer 
Belediyesi’ne böyle bir projeyi hayata geçirdiği için 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi Kü-
tüphane Müdürlüğü’nün 
şiir tutkunlarını, değerli 
şairlerle buluşturduğu 
“Şairin Şiir Evreni” et-
kinliği 2020 yılında da 
yine büyük ilgi altında 
gerçekleşti. Pandemi 
öncesi yüzyüze yapılan 
etkinliklere Şükrü Erbaş 
ve Turgay Fişekçi konuk 
olurken, pandemi koşul-
larında çevrimiçi yapılan 
ilk buluşmaya ise; şairli-
ğinin yanı sıra senarist ve 
yönetmenliğiyle de bü-
yük başarılar elde eden 
Barış Pirhasan konuk 
oldu.

Şair, yazar ve çevirmen Turgay Fişekçi’nin sorularıy-
la gerçekleşen buluşmaya Bursa ve farklı illerden şiir 
meraklıları katıldı. İlgiyle takip edilen söyleşiye Alman-
ya’nın Berlin kentinden katılan Barış Pirhasan, 1983 

yılından sonra sinemaya da yöneldiğini ancak yine de 
şiirin hayatındaki yerinin hep ayrı olduğunu söyledi.  

Senaryo yazmaya devam ettiğini belirten Pirhasan, 
“Bazen sabahlara kadar senaryo yazıyorum ama şiir 
dosyamı açmadığım tek bir gecem olmuyor, iyi geliyor 
bu bana” diye konuştu.

Şairlerle 
şiir üzerine 
sohbetler
Nilüfer Belediyesi “Şairin Şiir Evreni” etkinliklerinde şiirseverleri şairlerle buluşturma-
ya devam ediyor. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan son etkinliğe katılan şair, se-
narist ve sinema yönetmeni Barış Pirhasan, şiirin hayatındaki yerini anlattı.
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2013 
yılından bu yana “Edebî Kazılar” başlığı altında düzen-
lediği buluşmalar, okuru, yazara ve kitabına dair bilin-
meyeni arama yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor. 

Yazarın edebiyat-yaşam ilişkisini kendi duruşuyla ak-
tardığı buluşmalar 2020 yılında da büyük ilgiyle ger-
çekleşti. Edebi Kazılar buluşmalarının ilki 2020 yılı 
Ocak ayında pandemi öncesinde Hüsnü Arkan’ın katı-
lımı ile yüzyüze gerçekleşti. Sanatçı ve yazar kişiliğiyle 
ön plana çıkan çağdaş Türk edebiyatının değerli ismi 
Hüsnü Arkan, Akkılıç Kütüphanesi’nde okurlarla keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle Edebi Kazılar 
yeni dönemde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye baş-
landı. Çevrimiçi etkinlikler Bursa dışından da isteyen-
lere söyleşilere katılma olanağı verdi. Edebi Kazılar’ın 
çevrimiçi düzenlenen ilk etkinliğine çağdaş edebiyatın 
önemli isimlerinden Başar Başarır katıldı. Moderatör-
lüğünü Deniz Yüce Başarır’ın üstlendiği söyleşide,  Ba-
şar Başarır, 2017 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü aldığı 
son romanı “Sibop” ile ilgili soruları da yanıtladı. Edebi 
Kazılar’a çevrimiçi etkinlikte katılan bir diğer yazar da 
Ayşegül Devecioğlu oldu. Yazar ve akademisyen Se-
val Şahin’in sorularıyla yön verdiği söyleşide Ayşegül 
Devecioğlu, son kitabı “Güzel Ölümün Öyküsü”nü 
anlattı.“Güzel Ölümün Öyküsü”nde sokakta yaşayan 
çocuklar ve kent 
yoksulluğu temasını 
ele alan Devecioğ-
lu kitabın kurgusu, 
karakterleri, geçtiği 
mekan ve zamana 
ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Edebi Kazılar’da 
edebi yolculuklar
Türkiye’nin dört bir yanından edebiyat meraklıları Nilüfer Belediyesi’nin çevrimiçi 
olarak düzenlemeye başladığı Edebi Kazılar etkinliklerinde değerli yazarlarla söyleşi 
imkanı buluyor.
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nilüfer’den

Nilüferli kadınlar, 1999 yılında kadına yönelik şiddete 
karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla BM 
Genel Kurulu kararı ile ilan edilen “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”n-
de, bir araya gelerek bu konudaki mücadeleyi sürdüre-
ceklerini haykırdılar. 

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi’nin Mor Fidan Kadın Ormanı’nda düzenlediği etkin-
lik, pandemi nedeniyle sınırlı katılımla yapıldı. Buluşma-
da, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer 
ile Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz 
Döner, kadına şiddetle mücadele konusunda konuşma 
yaptı. 

25 Kasım’ın, şiddetin her türlüsüne karşı mücadelenin 
tarihi, dayanışmanın ve kararlılığın simge günü olduğu-
nu söyleyen Nergiz Döner, “Haklarımızdan ve hayatı-
mızdan vazgeçmiyoruz’ diyerek çıktık sokaklara” diye 
konuştu. Kadınların haklarına ve hayatlarına yönelik 
saldırıların sistematik bir biçimde devam ettiğini söyle-
yen Döner, özellikle koronavirüs pandemisi dönemin-
de katledilen kadın sayısında ciddi bir artış yaşandığına 
dikkat çekti. 2020 yılının başından bu yana 353 kadının 
katledildiğini belirten Nergiz Döner şöyle devam etti: 
“Katledilen kadınların hesabını bir kez daha soruyoruz. 
Bizler gerçek adaleti istiyoruz. Yaşadığımız her türlü 
erkek – devlet şiddeti karşısında kadın dayanışmasıyla 
kazanacağımızı biliyoruz.”

Nergiz Döner, Nilüfer Kent Konseyi ve Kadın Meclisi 
olarak, ekonomik krizin ve şiddetin mağduru olan ka-
dınlarla dayanışmak için “Kız kardeşlik köprüsü-kadın 
dayanışma ağı” oluşturmak için çalışma başlattıklarını 
belirtti. Nergiz Döner kadınlar olarak, yetkililerden ka-
dına yönelik şiddete karşı taleplerini de, “İstanbul Söz-
leşmesi’ni ve 6284’ü etkin uygulayın. Toplumsal cin-
siyet eşitliğini tanıyın. Kadın sığınaklarının yeterliliğini 
sağlayın. Şiddeti izlemeyin müdahale edin, cezasızlığa 
son verin. Ekonomik haklarımızı güvence altına alın. 
Kadınlara yönelik sosyal politikaları ‘Aileyle’ sınırlan-
dırmayın, nafaka hakkımıza dokunmayın” diyerek dile 
getirdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de 
kadın cinayetlerinin katlanarak arttığını ve bu şiddetin 
toplumdaki tepkisizlikten beslendiğini ifade ederek, 
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Kanun, İstanbul Sözleşmesi’nin 
bir getirisidir ve mutlaka uygulanmalıdır” dedi.

Şiddete karşı
seslerini duyurdular

Nilüfer Belediyesi ve 
Nilüfer Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’nin 
düzenlediği etkinlikte 
buluşan kadınlar, “Hak-
larımızdan ve hayatı-
mızdan vazgeçmiyoruz” 
diyerek seslerini bir kez 
daha herkese duyurdu.



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
3

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
1

58 59

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme”nin imzalanmasının ardından dünya-
da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanan 
Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Nilü-
fer Kent Konseyi Çocuk Meclisi bir etkinlik 
düzenledi. İhsaniye Mahallesi’ndeki “Oyun 
Engel Tanımaz Parkı”nda yer alan Nilüfer Kent 
Konseyi Çocuk Meclisi Evi’nde gerçekleştirilen et-
kinliğe, Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Etkinlikte, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Mec-
lisi adına Meclis Başkanı Eda Türkmen, 
bildiri okudu. “Çocukların haklarını öğ-
renmesi, ihlal edildiği durumlarda hakla-
rını koruyabilme bilinci bakımından çok 
önemli” diyen Türkmen, çocuk hakları 
sözleşmesinde öne çıkan dört temel ilke-
yi hatırlattı. 

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin bu ilkeler 
çerçevesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Türkmen, 
Çocuk Meclisi’nin bugüne kadar ürettiği projelerde 
çocuk katılımının öncelendiğini söyledi. Çocuk Mecli-
si’nin öncülüğünde şekillenen ödüllü proje “Oyun En-
gel Tanımaz Parkı” ve Çocuk Meclisi Evi’nin de Nilüfer 
Belediyesi’nce çocukların katılımı ile oluşturulduğunu 
ifade eden Türkmen, “Şimdi burada daha çok çocuğa 
sesimizi duyurmak, kentin çocuk diline ortak olmak, 

yeni alanlar yaratmak için akranlarımızla bir ara-
ya gelip projeler üretmek istiyoruz” dedi.

Türkmen’in ardından bir konuşma yapan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, 
Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak, 

kurumsal olarak yeni nesli, çocuk ve genç-
lerin fikirlerini önemseyen ve onları 

karar alma süreçlerine dâhil eden bir 
politikayı benimsediklerini söyledi. 

Çocuk Meclisi Evi’nin aktif kullanımı 
ve bu amaçla çocukların üreteceği 

her projeye gereken desteğin sağla-
nacağı sözünü veren Erdem, “Bizler her 

çocuğun temel hak ve özgürlüklere sahip ve 
fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve refah için-
de bir hayat sürmesini diliyoruz” dedi.

Erdem’in ardından kürsüye gelen çocuklar ise, 
pandemi sürecinde çocuk hakları ihlalleri ve bu 

süreçte yaşadıkları zorlukları anlattılar. Konuşmala-
rın ardından çocuklar ve ebeveynleri için düzenlenen 
atölyelere geçildi. Çağdaş Drama Derneği tarafından 
düzenlenen atölyelerde Remziye Kekeç, çocuklara 
çağdaş drama eğitimi verirken, psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik eğitmeni Zafer Algül ise ebeveynlerle bir-
likte pandemi sürecinde çocuk hakları üzerine “Ama 
çocuklar haklı” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleş-
tirdi.

Nilüfer’de Dünya
Çocuk Hakları Günü

Nilüfer Kent Konseyi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 
etkinlikte, çocukların karar süreçlerine katılımının önemi vurgulanarak, bu amaçla Ço-
cuk Meclisi Evi’nin daha aktif kullanılacağı ifade edildi.
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nilüfer’den

Bursa’da sivil toplumun kalbi olan Nilüfer Dernekler 
Yerleşkeleri, 8 yılı geride bıraktı. 5 Aralık Dünya Gö-
nüllüler Günü’nde açılan Dernekler Yerleşkesi, bugü-
ne kadar yüz binlerce katılımcıyla gerçekleştirilen on 
binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Her yıl 5 Aralık’ta 
coşku içinde kutlanan Nilüfer Dernekler Yerleşkele-
ri’nin kuruluş yıl dönümü ve Dünya Gönüllüler Günü, 
bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi dü-
zenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi 
ve Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinlikte, yeni 
süreçte sivil toplumun durumu 
ve katılımcılık konusu ile yerel 
yönetimlerle sivil toplum ara-
sındaki iş birliğini geliştirmenin 
yolları ele alındı. 

Nilüfer Belediyesi’nin Facebook 
sosyal medya hesabı üzerinden 
canlı yayınlanan söyleşide, si-
vil örgütlenmeyi ve çoksesliliği 
desteklemek amacıyla 2012 
yılında Konak Mahallesi’nde Ni-
lüfer Dernekler Yerleşkesi’ni hayata geçirdiklerini be-
lirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa 
genelinde gönüllülük esasıyla çalışan tüm sivil toplum 
örgütlerinin, bu mekanda buluştuğunu kaydetti. Yo-
ğun talep nedeniyle ikinci yerleşkenin de Karaman’da 
açıldığını kaydeden Başkan Erdem, “Sivil toplum kuru-

luşlarının gelişimine katkıda bulunan yerleşkelerimiz-
den 8 yılda 537 sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları, 
üniversiteler, sivil insiyatif ve yurttaş girişimi yararlandı. 
358 bin 576 katılımcı ile 21 bin 856 etkinlik gerçek-
leştirildi. Ancak pandeminin gündeme geldiği 2020 
yılında bu rakamlar da çok azaldı elbette. Bulaş ortamı 
yaratmamak için biz yerleşkelerimizdeki bütün etkin-
likleri iptal ettik. 2020 yılında sadece 1169 etkinlik ya-
pıldı. Mart ayından bu yana tüm buluşmalar ve etkinlik-
ler dijital platformlara taşındı” dedi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gü-
nü’nü de kutlayan Başkan Er-
dem, yaşadığı kente gönüllü 
katkı sunan tüm sivil toplum ör-
gütlerine ve tüm gönüllülere de 
teşekkür etti.

Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirilen etkinlikler kap-
samında Gönüllü Hareketi Der-
neği Başkanı Sertaç Şipka “Gö-

nüllülük ve Dayanışma”, Mor Salkım Kadın Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Üzümcüler “Sa-
vunuculuk”, Kültür Eğitim ve Proje Derneği Başkanı 
Arzu Kırayoğlu da “Fırsat ve Kaynak Yaratma” alanla-
rında andemi döneminde yapılan çalışmaları katılımcı-
larla paylaştı.

Nilüfer Dernekler 
Yerleşkeleri 8 yaşında

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin kuruluşunun 8’inci yıl dönümü ve Dünya Gönüllü-
ler Günü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Turgay Erdem, yerleşkelerde 8 
yılda 358 bin 576 katılımcı ile 21 bin 856 etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.
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Sporun ve sporcunun dostu Nilüfer’de yeni bir 
proje daha hayata geçti. Nilüfer Belediyesi, Nilü-
fer Belediyespor ve futbolcu Sercan Yıldırım iş 
birliğiyle hayata geçirilen “Nilüfer Belediyespor 
Sercan Yıldırım Futbol Akademi”, kapılarını açtı. 
5-12 yaş arası çocukların katıldığı akademi, sun-
duğu olanaklarla Bursa’da futbol altyapısına 
yepyeni bir soluk getirdi. Sadece erkek çocuk-
ların değil, kız çocuklarının da katıldığı akademi, 
ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Nilüfer’deki 
kız ve erkek çocukların futbol yeteneğinin keş-
fedileceği, geleceğin yıldız futbolcularını önce 
Bursaspor’a, ardından Türk futboluna kazandır-
mayı hedefleyen akademide, yaklaşık yüz kişi, 
uzman kişilerden futbol eğitimi alıyor. Sercan 
Yıldırım’ın yeşil sahalarda ve Milli Takım’da edin-
diği bütün futbol tecrübelerini çocuklara aktar-
dığı akademide, kadın ve erkek antrenörler gö-
rev alıyor. Antrenman programlarının tamamen 

bilimsel metotlara dayandığı akademide, genç 
sporculara futbolun yanı sıra beslenme, çocuk 
psikolojisi ve futbol terimlerine yönelik İngilizce 
eğitimler de veriliyor. Akademiye katılan genç 
yetenekler, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor 
Tesisleri’ndeki profesyonel çim saha üzerinde, 
pandemi koşullarına uygun önlemler alınarak 
haftanın üç gününde eğitimlerini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve futbolcu Sercan Yıldırım iş birli-
ğiyle kurulan “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademisi” kapı-
larını açtı. İlk günden büyük ilgi gören akademide, kız-erkek yaklaşık 100 
kişi futbol eğitimi alıyor. Akademide, futbolun yanı sıra beslenme ve çocuk 
psikolojisi eğitimleri de veriliyor. 

Geleceğin
yıldız futbolcuları
bu akademiden çıkacak

nilüfer’de spor
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nilüfer’de spor

Nilüfer’in sultanları 
lige damga vurdu
Nilüfer Belediyespor, başarısıyla misli.com Sultanlar Ligi’ne damga vuruyor. Güçlü 
rakiplerini hem evinde hem deplasmanda mağlup eden Nilüfer’in Sultanları, 
Eczacıbaşı Vitra’yı da tarihinde ilk kez yenmeyi başardı.
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Nilüfer’i ve Bursa’yı voleybolda başarıyla temsil eden 
Nilüfer Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi’nde fır-
tına gibi esiyor. Sezon öncesi yaptığı nokta transfer-
lerle takımı güçlendiren Nilüfer Belediyespor Kadın 
Voleybol Takımı, aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz 
ettiriyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 2020-2021 
sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet ve 27 puanla 5. sırada 
tamamlayan Nilüfer’in Sultanları, ligin ikinci yarısına da 
galibiyetle başladı. Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu 
yönetimindeki Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol 
Takımı, misli.com Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe ve 
Beşiktaş gibi güçlü rakipleri karşısından galibiyetle ay-
rıldı. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin ikinci yarısında ayrıca 

tarihi bir zafere de imza attı. Eczacıbaşı Vitra takımıyla 
deplasmanda karşılaşan Nilüfer Belediyespor, sahadan 
3-2’lik skorla galip ayrılarak, Eczacıbaşı Vitra’yı tarihin-
de ilk kez mağlup etti. Bu sezon oynadığı 24 maçın 
17’sinde sahadan galibiyetle ayrılan Nilüfer’in Sultanla-
rı, 7 maçtan ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Nilüfer Bele-
diyespor, mağlup olduğu maçlardan da hanesine puan 
yazdırmayı bildi. 3 maçta rakiplerine 3-2 mağlup olan 
Nilüfer Belediyespor, kaybettiği bu maçlarda da hane-
sine 1’er puan yazdırmayı başardı. Nilüfer Belediyespor 
Kadın Voleybol Takımı, 24 maçta topladığı 51 puanla, 
Avrupa Kupası yolunda da emin adımlarla yürüyor. 

Dehrioğlu’ndan fair-play örneği 
Nilüfer Belediyespor’un başantrenörü Dehri Can Deh-
rioğlu, Kuzeyboru ile deplasmanda oynadıkları erte-
leme maçında fair-play örneğine imza attı. İlk maçın 
oynanacağı tarihte Kuzeyboru takımının kadrosunda 
yer almayan bir oyuncunun, lisansının sonradan çıkar-
tılarak erteleme maçında oynatılacağını gören Dehri-
oğlu, rakip takımın antrenörünü uyardı. Dehrioğlu, bu 
hareketiyle Kuzeyboru takımını 3-0 hükmen mağlup 
olmaktan kurtardı. Nilüfer Belediyespor, yanlışın dü-
zeltilmesinin ardından oynadığı maçtan, 3-0 galip ay-
rıldı. Dehrioğlu’nun fair-play örneği, spor camiasından 
da büyük alkış aldı.  



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
3

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
1

64

nilüfer’de spor

Oynadığı 10 maçtan 8 galibiyet elde eden Nilüfer Be-
lediyespor, en yakın takipçisi Beykoz Belediye Gençlik 
Spor Kulübü’yle berabere kalırken, evinde ağırladığı 
Beşiktaş maçından ise mağlubiyetle ayrıldı. Güneysu, 
Köyceğiz Belediyespor ve Göztepe maçlarında da 
aldığı galibiyetlerle zirveyi yakından takip eden Ant-
renör Selim Muti idaresindeki Nilüfer Belediyespor 
Erkek Hentbol Takımı, bir maçı eksik Beykoz Belediye 
GSK’nin ardından averaj farkıyla 17 puanla ikinci sırada 
yer alıyor. 

Nilüfer Belediyespor’dan 
zirveye yakın takip 

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Erkek 
Hentbol Takımı, lige seri galibiyetlerle başladı. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin ilk 
beş haftasında oynadığı Antalyaspor, MYK Hentbol Spor Kulübü, Ümitköy 
And. İhl. Başkent Akademi, İzmir Büyükşehir Belediye GSK ve İstanbul 
Üniversitesi Spor Birliği maçlarından galibiyetle ayrıldı.
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