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Toprağa düşen tohumun yeşermeye başladığı, güneşin 
içimizi ısıttığı ve doğanın uyandığı şu günlerde, baharı 
sevgiyle kucaklıyor ve bizler de geleceğin tarım kentinin 
tohumlarını ekiyoruz.

“Tarım Yılı” ilan ettiğimiz 2020 yılında Nilüfer’de tarım-
sal üretim konusunda farkındalık yaratacak pek çok ça-
lışmayı gerçekleştirdikten sonra, 2021 yılını da Nilüfer’de 
“Gıda Yılı” ilan ettik. “Herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı 
gıda” sloganıyla yıl boyunca bu tema çerçevesinde et-
kinlikler planladık. Sağlıklı gıda, korkarım ki geleceğin en 
büyük sorunu olacak. Bizler de geleceğe yatırım yap-
mak için; sağlıklı gıdanın üretimi, herkes için eşit ve ulaşı-
labilir olması ve gıda israfının önlenmesi konularında yıl 
boyunca çok yönlü çalışmalar yapacağız. Ve geleceğin 
tarım kentini üreticimizle, yurttaşlarımızla elele vererek 
hep birlikte yaratacağız.

***
Nilüfer Belediyesi olarak en iddialı olduğumuz çalışma 
alanlarımızdan biri olan sosyal belediyecilik çalışmaları-
mız kapsamında bir dizi açılış yaparak, kentimize özel-
likle yaşlı bakımı alanında hizmet verecek 2 güzel tesis 
kazandırdık. Hayırsever katkılarıyla inşa edilen İzzet Şadi 
Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Lions & Ercan Dikencik Al-
zheimer Hasta Konuk Evi’miz CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile hizmete açıldı. Sayın 
Kılıçdaroğlu’na ve katkıda bulunan hayırseverlerimize 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Alanında Bursa’da 
bir ilk olan Alzheimer Hasta Konuk Evi’miz, hem gece, 
hem gündüz bakım hizmeti vererek hasta yakınlarına da 
nefes aldıracak. Nilüfer’in ikinci huzurevi olan İzzet Şadi 
Sayarel Huzurevi ise modern yapısı ve sosyal alanları ile 

konuklarına yaşlılık dönemlerinde keyifli bir yaşam or-
tamı sunacak. Ayrıca yaşlılarla çocukları buluşturacak 
yapısı ile alanında örnek olacak.

Bir diğer açılış heyecanımız ise Kadın ve Çocuk Akade-
mileri oldu. Nilüfer kırsalında kadın ve çocukların eğitimi 
ve sosyalleşmesi için kurduğumuz kadın ve çocuk aka-
demilerinin sayısı 6’ya çıktı. Konaklı ve Fethiye Kadın 
Çocuk Akademileri’ni de hizmete açarak bu bölgelerde-
ki eğitim ve sosyal faaliyetlerimizi de başlattık. Fethiye 
bölgemize ayrıca kapalı pazaryeri ile kodlama ve beceri 
atölyelerini içeren Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nı kazan-
dırdık.

Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, toplumu ilgilen-
diren sorunlara çözüm üretme çabamız sonucu Nilüfer 
Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni de hizmete açtık. İşsizliğin 
en büyük sorunlarımızdan biri haline geldiği günümüz 
Türkiye’sinde girişimciliği desteklemek ve yenilikçi iş 
fikirleri olan, ancak bu fikirleri nasıl hayata geçireceği-
ni bilemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla kur-
duğumuz Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi girişimci 
gençlerimize umut oldu. Türkiye’de sosyal girişimcilik 
merkezi kuran ilk belediye olan Nilüfer Belediyesi, ha-
yatın her alanında toplumsal sorunlara çözüm üretme 
çabasını sürdürecek.

Baharla gelen umut ve coşkunun tüm güzelliğiyle ya-
şamlarımızı sarmalaması dileğiyle…

Yaşadığımız pandeminin de etkisiyle 
ağır bir kış dönemini geride bıraktık ve 
bahar mevsimine ilk adımlarımızı attık. 

başkandan

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı

baskan@nilufer.bel.tr

merhaba
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2020 yılını tarıma adayarak bu alanda farkındalık ya-
ratacak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, 
2021 yılını ise Gıda Yılı ilan 
etti. Yılın temasını 
bir basın toplan-
tısı ile kamuo-
yuyla paylaşan 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay 
Erdem, “Herkes 
için eşit, ulaşıla-
bilir, sağlıklı gıda” 
sloganıyla yıl bo-
yunca belediye-
nin bütün etkinlik 
alanlarında bu 
tema çerçevesin-
de çalışmalar ya-
pacaklarını söyledi.

Nilüfer Barış Meclisi’nde 
düzenlenen basın toplantısında 
Başkan Erdem, dünyanın bir gıda kri-
zi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak; 
“Artık havamız, suyumuz, toprağımız kirli. Do-
layısıyla gıdamız da kirli. Büyük ölçüde topraktan 
beslenen insanlık için bu çok ciddi bir sorun. İnsanlık 

küresel bir gıda krizi ile karşı karşıya ve bugün tüm 
dünya bu krizle nasıl başa çıkacağını konuşuyor” dedi.

Pandemi sürecinde tüm dünya-
nın tarımsal üretim ve sağlıklı 

gıda üretiminin önemini 
farkettiğini ifade eden 

Başkan Erdem, Nilü-
fer Belediyesi’nin 

tarım ve sağlıklı 
gıda alanındaki 
çabalarının hibe 
desteği aldığını 
belirtti. Başkan 

Erdem; “Nilüfer 
Belediyesi, kentsel 

gıda sistemlerinin 
dönüşümünü içeren 

ve kısa adı FUSİLLİ 
olan bir proje ile Avrupa 

Birliği HORİZON 2020 progra-
mından hibe almaya hak kazandı. 
Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım ala-
nındaki çabalarımız takdir görmüş 

olmalı ki, bu projeye Türkiye’den katılı-
mı onaylanan tek belediye de Nilüfer Belediyesi 

oldu. Sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve 

nilüfer’de tarım

Nilüfer’de 
2021 Gıda Yılı
2020 yılını tarıma adayan Nilüfer Belediyesi 2021 yılını da “Gıda Yılı” olarak 
ilan etti.  Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca iyi tarım uygulamalarının yapılacağı 
alanlar oluşturup, halkın sağlıklı gıdaya ulaşımını kolaylaştıracak ve herkesin 
bu konuda daha bilinçli olmasını sağlayacak çalışmalar yapacak. 
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düşük maliyetli gıda sistemlerine geçiş sürecini sağla-
mayı amaçlayan proje kapsamında belediyemiz, 378 
bin Avroluk hibe desteği almaya hak kazandı” dedi. 

Nilüfer’in Gıda Politikası 
oluşturulacak 
Gıda Yılı boyunca Nilüfer’de yapılacak çalışmaları da 
özetleyen Başkan Erdem, öncelikle konunun bütün 
aktörlerini Nilüfer Gıda Meclisi çatısı altında buluş-
turarak Nilüfer’in Gıda Politikasını oluşturacaklarını 
vurguladı. Doğal ve yerel ürünlere aracısız ulaşmayı 
mümkün kılmak üzere Nilüfer Gıda Topluluğunu da 
kuracaklarını belirten Başkan Erdem, sağlıklı gıdanın 
herkes için ulaşılabilir olması amacıyla; ilk olarak İhsa-
niye Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Nilüfer Bostan 
Satış Noktaları’nı yaygınlaştırarak sağlıklı gıdaları halk-
la buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Erdem Gıda Yılı’nda yapılacak diğer çalışmala-
rı da şöyle özetledi: “Nilüfer’de aracısız satışı olanaklı 
kılan üretici pazarlarının sayısı artacak. Nilüfer’de baş-
lattığımız toprak analizlerinin raporları çiftçilerimizle 
paylaşılacak. Meyve bahçeciliği desteklenecek. Bu ara-
da Nilüfer'de bir sahra mutfağı ve aşevi kurulacak. Ye-
rel tohumlarla üretim yapan, sentetik tarım kimyasal-
ları kullanmayan, su tasarrufu yapan çiftçinin ürününe 
Mükemmellik Sertifikası verilecek. Konaklı kırsalında 
planladığımız Ekoçiftlik projemizi etaplar halinde haya-
ta geçiriyoruz. Konaklı’da 117 dekarlık ekilebilir alanda 
uygulanacak Ekoçiftlik’te iyi tarım uygulamaları yapıla-
cak. Burada yetiştirilecek meyve sebzeler ve işlenmiş 
ürünler, haftanın belirli günlerinde burada doğrudan 
satışa sunulacak. Kırsalın dışında kent merkezinde de 
balkon tarımını teşvik için geçen yıl başlattığımız seb-
ze fidesi dağıtım kampanyası bu yıl da tekrarlanacak. 
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Atalık tohumlardan yetiştirilmiş sebze fideleri mayıs 
ayında dağıtılacak. Tohum Takas Şenliği’ni bu yıl şart-
lar elverirse yapmayı planlıyoruz. Ayrıca 500 çeşit bit-
ki tohumundan oluşan Nilüfer Tohum Kütüphanesi’nin 
koleksiyonu için bir Tohum Kataloğu hazırlanacak. İlgi 
uyandıran İhsaniye Mini Bostan uygulaması diğer ma-
hallelere de yayılacak. Buralardaki ekim, dikim, bakım 
ve hasat çalışmalarını, ilgili mahallenin muhtarlık ve 
mahalle komitelerine devretmeyi planlıyoruz. Ayrıca 
mülkiyeti belediyeye ait dernek, muhtarlık, kültür ve 
sanat merkezi gibi binalarda Çatı Tarımı ve Balkon 
Bahçeciliği’ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Çocuklar sağlıklı gıda 
konusunda bilinçlendirilecek 
Gıda ile çevre arasındaki bağlantıyı önemsediklerini 
vurgulayan Başkan Erdem, bu nedenle kompost uygu-
lamasının yaygınlaştırılacağını, 300 hane ve üzeri site-
lerde, site sakinleri tarafından ayrı toplanacak organik 
atıkların komposta dönüştürülmesi ve kendi peyzaj 
alanlarında kullanılmasını teşvik edeceklerini belirtti. 

Okullarda yemek festivalleri, doğada ekoloji kampları 
ve ürün yetiştirme deneyimi gibi çalışmalarla özellikle 
çocukları sağlıklı gıda konusunda bilinçlendirmek is-
tediklerini ifade eden Başkan Erdem, gastronominin 
Nilüfer’de bir turizm değerine dönüşmesi yönünde ça-
lışmalar yapacaklarını vurguladı.  Erdem “Nilüfer’deki 
yerel lezzet festivalleri bu bakış açısıyla yeniden kur-

gulanacak. Kenti gastronomi açısından çekici hale ge-
tirmek için bir tat haritası hazırlanacak” dedi. 

Başkan Erdem,  kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
da gıda yılı temasına uygun etkinlikler organize edile-
ceğini belirterek, “ Gıda atıklarının azaltılması, israfın 
önlenmesi, sağlıklı beslenme menüleri oluşturulması 
konularında yıl boyunca eğitimler, atölyeler düzenle-
necek. Hazır gıda tüketmek yerine yemek pişirmenin 
öğrenildiği, sağlıklı yiyeceklerin hazırlandığı topluluk 
mutfakları kurulması teşvik edilecek. Ve bütün bu ça-
lışmaları yaparken NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi 
paydaşlarımız olacak. Tüm Nilüferlilerin, tüm Bursalı-
ların bu çabamıza ortak olmasını diliyorum. Sağlıklı bir 
gelecek yaratmak hepimizin ortak çabasıyla mümkün” 
diye konuştu. 
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Tarım yılında yapılanlar 
sergide anlatıldı 
Nilüfer Belediyesi Tarım Yılı’nda yapılan çalışmaların 
anlatıldığı bir sergiyi de vatandaşlarla buluşturdu. Ni-
lüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Mey-
danı’nda açılan sergide 2020 yılı boyunca tarım adına 
yapılan çalışmalar, fotoğraflarla paylaşıldı.  

FUSILLI Projesi devam ediyor 

Nilüfer Belediyesi’nin,  ortağı olduğu ve Avrupa Bir-
liği HORİZON 2020 programından hibe almaya hak 
kazanan “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living 
Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” 
(FUSİLLİ) projesine ilişkin çalışmalar başladı. 

4 yıl sürecek proje kapsamında yapılacak faaliyetle-
rin planlanması amacıyla İtalya, İspanya, Danimarka, 
Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Hırvatistan, Nor-
veç, Ukrayna ve Yunanistan’dan 32 proje ortağının 
katılımıyla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildi. 

Yerel yönetim, teknoloji merkezi, üniversite, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin 
katılımcı olarak yer aldığı toplantıda, projeye Türki-
ye’den katılan tek yerel yönetim olan Nilüfer Bele-
diyesi de bir sunum yaptı. Arge ve İnovasyon Büro 
Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş yaptığı sunumda, 
Nilüfer Belediyesi’nin, Avrupa Birliği politikaları içe-
risinde yer alan kentsel gıda sistemleri konusundaki 
eylemlerini anlattı. 

Toplantıda,  genel amacı sağlıklı, sürdürülebilir, gü-
venli, kapsayıcı, adil ve düşük maliyetli gıda sistem-
lerine güvenli ve bütünsel bir geçiş süreci sağlamak, 
Avrupa Birliği FOOD 2030 politikalarının öncelikleri 
doğrultusunda uygulanabilir kentsel politikalar ge-
liştirmek olan proje aracılığıyla; üretime ve gıda isra-
fına yönelik tek-
noloji odaklı ve 
yenilikçi uygula-
maların hayata 
geçirileceği ifa-
de edildi. 



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
4

 
 

 
N

İ
S

A
N

 
2

0
2

1

6 7

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak, üre-
ticileri tarıma teşvik etmek amacıyla çok sayıda pro-
jeyi hayata geçiren ve bu amaçla 2021 yılını “Gıda Yılı” 
ilan eden Nilüfer Belediyesi, farkındalık yaratan çalış-
malar da gerçekleştiriyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli ritim eğitmeni Akın 
Togay, bu kapsamda farkındalığı artırmak amacıyla 
çeşitli sebze ve bakliyatları kullanarak müzik yapan 
bir orkestra oluşturdu. “Nilüfer Sebze Orkestrası” adı 
verilen orkestra, ilk konserine hummalı bir şekilde ha-
zırlanıyor. 

Su kabağı, pırasa, havuç, beyaz turp, patlıcan, biber ve 
çeşitli bakliyatlar kullanarak davul, keman, flüt, cow-
bell, shaker gibi enstrümanların seslerini elde eden Ni-
lüfer Sebze Orkestrası, şimdiden büyük ilgi görmeye 
başladı.   

Nilüfer Sebze Orkestrası’nı “Gıda Yılı”ndan ilham ala-
rak oluşturduklarını belirten Nilüfer Belediyesi ritim 

eğitmeni Akın Togay, “Orkestramız, 6 müzik öğretme-
ninden oluşuyor. Çalışmalarımız, ağırlıklı olarak ritim 
üzerine sürüyor. Bunun yanında birkaç şarkıyı da uyar-
lıyoruz. Daha önce de kova, plastik bardak, basketbol 
topu gibi çeşitli materyalleri kullanarak müzik yaptık. 
Bu kez, enstrümanlarımız sebze ve bakliyatlar olacak. 
Tarım ve sağlıklı gıda konusuna dikkat çekmek iste-
dik. Çeşitli etkinliklerde sahne alarak, performansımızı 
sergileyeceğiz” diye konuştu.

Bu orkestranın 
entrümanları sebze 

Nilüfer Belediyesi’nin “Gıda Yılı”ndan ilham alan müzik 
öğretmenleri, “Nilüfer Sebze Orkestrası”nı kurdu. Orkestra 

sanatçıları, su kabağı, pırasa, havuç, patlıcan gibi sebzeleri 
kullanarak yaptıkları müzikle büyük ilgi topladı.  
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nilüfer’den

Nilüfer 
Bostan 
ürün 
çeşitliliğini 
artırıyor
Nilüfer Belediyesi’nin halkı sağlıklı gıda ile buluşturduğu ve büyük ilgi ile karşılanan 
Nilüfer Bostan’da, ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. 21 kooperatif ve derneğin 132 
çeşit ürününün satışa sunulduğu Nilüfer Bostan’da, ari sertifikalı çiğ süt satışı da başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen Nilüfer Bostan 
ürün çeşitliliğini arttırarak kali-
teli ürünü halkla buluşturuyor. 
İlk satış noktası İhsaniye Mahal-
lesi’nde Nilüfer Belediyesi Halk 
Evi yanında açılan Nilüfer Bos-
tan’da başta Bursa’daki koope-
ratifler ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye’nin 
farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler 
ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da ürettirilen gıda 
maddeleri satışa sunuluyor. 

Nilüfer Bostan’da, Bursa başta olmak üzere Türki-

ye’nin farklı illerinden 21 koo-
peratif, dernek ve üreticinin 132 
çeşit ürünü satışa sunuluyor. Sa-
tışa sunulan ürünlere son olarak 
ari sertifikalı çiğ inek sütü de ek-
lendi. Sağımdan doluma kadar 
el değmemiş, GDO’suz, katkısız 
ve hiçbir işleme tabi tutulmamış 

şekilde ve litresi 6 liradan satışa sunulan çiğ süt, va-
tandaşlardan büyük talep gördü.

Haftada yaklaşık bir buçuk ton sütün satıldığı Nilüfer 
Bostan’ın ürünleri yoğun ilgi görüyor ve ürün çeşitlili-
ği de her geçen gün artıyor.
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Ekoçiftlik projesine 
ilk adım
İyi tarım uygulamalarının yapılacağı 
117 dönüm arazi üzerinde sulama 
havuzu ve seralar kurularak, 
Ekoçiftlik projesine ilk adım atıldı.

Tarım kenti Nilüfer’e yakışır bir projenin hazırlıklarını 
yapan Nilüfer Belediyesi, bu dönem Konaklı Mahalle-
si’ndeki tarım arazileri üzerinde bir “Ekoçiftlik” proje-
sini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Konaklı’da toplam 117 dönüm arazi üzerinde kurul-
ması planlanan Ekoçiftlik projesi, meyve-sebze bah-
çeleri, seralar, tıbbi-aromatik bitkiler merkezi, arıcı-
lık, destilasyon, soğuk sıkım, bitki kurutma üniteleri, 
zeytin ve zeytinyağı işlikleri, konserve ve turşu, salça, 
sos, meyve sebze suyu yapım atölyeleri, sabun ve 
krem yapım atölyesi, agroekoturizm kampı gibi bö-
lümleri içeriyor. 

NİLKOOP üyesi çiftçilerle birlikte tamamen ekolo-
jik tarım koşullarında üretim yapılacak Ekoçiftlik’te 
üretilen ürünlerin satışı da NİLKOOP aracılığıyla ya-

pılacak. İyi tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği 
Konaklı Ekoçiftlik projesinin ilk adımı da bölgedeki 
sulama sorunu çözülerek atıldı. Konaklı’da 117 de-
karlık ekilebilir alanda hayata geçirilecek Ekoçiftlik 
projesi kapsamında alandaki sulama sıkıntısını aşmak 
için 1500 tonluk sulama havuzu inşa edildi. 

Nilüfer Belediyesi ayrıca Ekoçiftlik alanının 960 met-
rekarelik bir bölümde de 6 adet sera kurarak, Park 
Bahçeler Müdürlüğü’nün kent içinde kullanacağı süs 
bitkilerinin üretimi için çalışmalara başladı.
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Patates 
üreticisine 
destek
Nilüfer Belediyesi 
ürünlerini satmakta 
zorlanan çiftçilere destek 
olmaya devam ediyor. Bu 
defa patates üreticisinden 
100 ton patates alarak 
destek olan Nilüfer 
Belediyesi, patatesleri 
vatandaşlara ücretsiz 
olarak dağıttı.

Tarımsal üretimi destekleyen, çift-
çiyi üretime teşvik etmek için çeşitli 
projeleri hayata geçiren Nilüfer Be-
lediyesi, her fırsatta üreticinin yanında 
yer alıyor. Nilüfer Belediyesi, ürünleri elin-
de kalan çiftçilere de destek veriyor. Bu amaçla daha 
önce ürünlerine pazar bulamayan enginar ve soğan 
üreticilerine yardım eden Nilüfer Belediyesi bu defa 
da ürünlerini satamayan patates yetiştiricilerine des-
tek verdi. 

Nilüfer Belediyesi, düşük fiyat politikası ve yüksek 
maliyet nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan 

patates üreticilerini yalnız bırakmadı. 
Çiftçilerin değerlendirmekte zorlan-

dığı 100 ton patatesi satın alan Nilüfer 
Belediyesi, bu ürünleri vatandaşlara üc-

retsiz olarak dağıttı. 

Minareliçavuş Mahallesi’nde başlayan dağıtımlarda 
10’ar kilogramlık patates çuvalları vatandaşlara veril-
di. Nilüfer Belediyesi’nin bu desteğinin hem üreticiyi 
hem de vatandaşı memnun ettiğini söyleyen Minare-
liçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal, vatandaşlar 
adına Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. 
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Yolçatı ve Gökçe’de
tapu sevinci

Nilüfer Belediyesi 1/1000 ölçekli Yolçatı ve Gökçe Uygulama İmar Planı’ndaki 
şuyulandırma çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını dağıttı.

Nilüfer Belediyesi yıllardır süren Yolçatı Mahallesi’n-
deki imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2014 yılında 
başlanan Yolçatı’daki Uygulama İmar Planı çalışmala-
rı tamamlanarak, bölge yapılaşmaya uygun hale ge-
tirildi. 800 parselde 2 bin 400 hak sahibinin tapuları 
düzenlenen törenle dağıtıldı. 

Gökçe Mahallesi’nde yapılan şuyulandırma çalışma-
sında ise, 244 parselde işlem yapılarak, 232 kişiye 
imarlı tapuları dağıtıldı.

Bu uygulama ile her 2 mahallenin imar planı dahilin-
deki bütün parsellerin, imar parseli haline getirilerek 
ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirildi-
ğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
ayrıca imar planı içerisindeki yollar ve kamusal alanla-
rın da resmiyet kazandığını ve bu bölgelere yapılacak 
hizmetlerin de önünün açıldığını kaydetti. 

Resmi tapuların hayırlı olması dileğinde bulunan 
Başkan Erdem, vatandaşlardan, kaçak yapılaşmayla 
mücadele konusunda belediye ile dayanışma içinde 
olmalarını istedi.
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nilüfer’den

Nilüfer’in
iki dev yatırımı
hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle kente 
kazandırdığı İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi 
ile Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk 
Evi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
katılımı ile açıldı.

İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi
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nilüfer’den

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile öne çıkan Nilüfer 
Belediyesi, kente Alzheimer hastalarının gece-gün-
düz bakımını üstlenecek bir Hasta Konuk Evi ile 103 
yataklı bir huzurevi kazandırdı. Her ikisi de belediyeye 
ait arsalar üzerine hayırsever katkısıyla yapılan İzzet 
Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Lions & Ercan Di-
kencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir törenle 
hizmete açıldı.

Çamlıca Mahallesi’nde 2 blok şeklinde inşa edilen ve 
toplam 7 bin metrekare alana sahip olan İzzet Şadi 
Sayarel Huzurevi ve Kreşi’nde; toplam 103 oda, spor 
salonu, müşahede odaları, TV ve dinlenme salonları, 
atölyeler, idari ofisler, teras cafe, mutfak ve yemek-
hane gibi birçok özel ve sosyal alanlar bulunuyor. 
Binanın bir bölümünde de 4 sınıf ve 2 idari ofisten 
oluşan ve 50 çocuğa hizmet verebilecek kapasitede 
bir kreş bulunuyor.

Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi
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nilüfer’den

Yaşlılarla çocukları biraraya getirecek uygulamanın 
özellikle yaşlılara iyi geleceği ve bu alanda örnek bir 
model oluşturacağı öngörülüyor. Yaklaşık 15 milyon 
523 bin liraya mâlolan projenin 6 milyon 800 bin liralık 
bölümü, hayırsever işadamı İzzet Şadi Sayarel tarafın-
dan karşılandı. 

Nilüfer Belediyesi’nin demans ve Alzheimer hastaları 
için projelendirdiği Lions & Ercan Dikencik Alzheimer 
Hasta Konuk Evi ise, Özlüce’de bulunuyor. 2 blok ve 3 
kat şeklinde inşa edilen ve toplam 3 bin 500 metreka-
re alana sahip olan tesiste; 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, kon-
ferans salonu ile teknik servis yer alıyor. Uluslararası 
Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Fede-
rasyonu ile hayırsever Tülin Terzioğlu ve Edip Diken-
cik’in katkılarıyla yapılan Hasta Konuk Evi’nde; hem 
gece, hem gündüz bakım hizmeti verilecek.
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Toplu açılış töreninde her iki tesisin de yapımına kat-
kıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, 2 tesisin temelini atan 
önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de 
teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Nilüfer Be-
lediyesi’nin kente çok değerli iki tesis kazandırdığını 
belirterek, “Bu hizmete katkı veren iş insanlarına, ai-
lelere yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün amaç daha 
güzel bir Bursa’yı inşa etmektir. Belediye başkanımızı, 
ekibini ve bu iki güzel tesise katkı veren aileleri yürek-
ten kutluyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi 
Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin 
yapımına verdikleri katkı nedeniyle Uluslararası Lions 
Dernekler Yönetim Çevresi Federasyonu adına Dursun 
Özbek ile huzurevinin yapımına verdiği destek nede-
niyle hayırsever işadamı İzzet Şadi Sayarel’e plaket ve-
rerek teşekkür etti. 
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Fethiye'ye
sosyal yaşam alanı
Nilüfer Belediyesi; 
kapalı pazar alanı, 
kadın ve çocuk 
akademisi, kadın 
derneği, kodlama ve 
beceri atölyelerini 
içeren Fethiye Sosyal 
Yaşam Alanı’nı 
hizmete açtı.

Nilüfer Belediyesi Fethiye Mahal-
lesi’ne hareketlilik getirecek ve 
pek çok ihtiyacı aynı anda karşıla-
yacak Fethiye Sosyal Yaşam Alanı 
projesini tamamlayarak törenle 
hizmete açtı. Açılışa Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem, CHP 
Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, 
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardım-
cıları, meclis üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye Mahallesi’nin merhum 
muhtarı Hüseyin Ormanlı’nın da 
anıldığı açılış töreninde konuşan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, “Nilüfer’de pazaryerleri-
mizi daha sağlıklı hale getirmek 
amacıyla yenileme çalışmaları ya-
pıyor ve her mahalleye çok işlevli 
kapalı pazaryerleri kazandırmaya 
çalışıyoruz. Bu çalışma kapsamın-
da daha önce Fethiye açık pazar 
alanı olarak kullanılan bu bölgede, 
toplam 14 bin metrekare alanda 
yapılan düzenlemeyle, bölgeye 4 
bin 500 metrekarelik alanda daha 
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modern bir kapalı pazar alanı kazandırdık. Böylece Ni-
lüfer’in on birinci kapalı pazar alanını burada yapmış ve 
hem vatandaşlarımıza, hem pazarcı esnafımıza yazın 
sıcaktan, kışın yağışlı hava koşullarından koruyacak, 
düzenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sağlamış olduk. 
Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hiz-
met veren Fethiye Kapalı Pazar Alanı, böylelikle böl-
gede yaşanan otopark sorununa da çözüm oldu” dedi. 

Kapalı pazar alanın üzerinde 722 metrekarelik alanda 
inşa edilen sosyal tesisin ise bölgeye hareket getire-
ceğini kaydeden Başkan Erdem, “Burada eğitim-ino-
vasyon atölye salonları, ofis, kafeterya, sergi salonu 
ile kadın ve çocuk akademisi olarak kullanılacak me-
kanlar oluşturduk. Nilüfer’in ikinci Kodlama Atölyesi’ni 
burada hizmete açıyoruz. Burada çocuklarımız tekno-
lojinin dilini öğrenerek geleceğe hazırlanacaklar. Bu 2 
katlı mekanda ayrıca Nilüfer’in altıncı kadın ve çocuk 
akademisini hizmete açıyoruz. Bu akademiler bizim 
gözümüzde; kadın ve çocuklar temel alınarak toplum-
sal dönüşüme katkı sağlamaya yönelik merkezlerdir. 
Kültür, Çalı, Hasanağa, Büyükbalıklı ve Konaklı 
mahallelerinden sonra şimdi de Fethiye ma-
hallemizde hayata geçirdiğimiz kadın 
ve çocuk akademisinde çok farklı 
kurslarla kadınlar ve çocuk-
ların eğitimine destek 

vereceğiz. Ayrıca umuyorum ki burada ilkokul ve or-
taokul öğrencilerinin okul hayatında eğitimlerine katkı 
sağlayacak çalışmalarla da fark yaratacağız. Akademi-
ye gelen kadınların 3-6 yaş arası çocukları için de bi-
lişsel gelişimi destekleyici atölyeler ve eğlenceli oyun 
etkinliklerimiz olacak” diye konuştu. 

3 bin 500 metrekarelik park alanı ve açık teras alanı 
bulunan proje kapsamında 70 araçlık bir açık otopar-
kın da bulunduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Fethi-
ye Sosyal Yaşam Alanı’nda Fethiye Kadın Derneği’ne 
de mekan kazandırdık. Umarım en kısa zamanda iş-
levsel olacaktır. Ben Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nın 
bölgeye, kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca 
projenin oluşmasında büyük emeği olan merhum 

muhtarımız Hüseyin Or-
manlı’yı da saygıyla 

anıyorum” dedi.
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nilüfer’den

Nilüfer’e Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

Nilüfer Belediyesi’nin, girişimciliği desteklemek ve yenilikçi iş fikirleri olan, ancak 
bu fikirleri nasıl hayata geçireceğini bilemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla 
kurduğu Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi açıldı.  Başkan Turgay Erdem, Türkiye’de 
sosyal girişimcilik merkezi kuran ilk belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, BEBKA 2019 yılı Girişimcilik Mali 
Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kaza-
narak hayat geçirdiği “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Mer-
kezi” faaliyete geçti. 

Karaman Mahallesi’nde 500 
metrekarelik alanda yapılan 
ve 5 bölümden oluşan merke-
zin açılışı törenle yapıldı. Açı-
lışa Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, BEBKA Genel 
Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Du-
rak, İYİ Parti Nilüfer İlçe Baş-
kanı Levent Öncü ve sivil top-
lum örgütlerinden temsilciler 
katıldı. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, girişimciliği 
desteklemek için böyle bir çalışmayı hayata geçirdik-
lerini söyledi. Türkiye’de toplumun büyük kesimini ilgi-

lendiren ekonomik kriz ve işsizliğe dikkat çeken Baş-
kan Erdem, yerel yönetim olarak toplumdaki bütün 
sorunlara çözüm üretme çabasında olduklarını ifade 

etti. Başkan Turgay Erdem, 
“Böyle bir süreçte girişimcili-
ği desteklemek ve yenilikçi iş 
fikirleri olan, ancak bu fikir-
leri nasıl hayata geçireceğini 
bilemeyen vatandaşlarımıza 
destek olmak da bizim gö-
revimizdir. Bizler Nilüfer’de 
2017 yılından bu yana sosyal 
girişimcilik odağında çalışma-
lar yapıyoruz. Bursa’da sosyal 
girişim potansiyelini geliştir-
meyi ve sosyal sorunlara kalıcı 

çözümler getirmeyi hedefleyen bu projemizi, Uludağ 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle yürüt-
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meye başladık ve projemiz BEBKA tarafından da des-
teklenmeye hak kazandı. Nilüfer Sosyal Girişimcilik 
Merkezi bundan böyle; sosyal fayda yaratacak yenilikçi 
iş fikirleri olan girişimcilere çeşitli eğitimlerle rehber-
lik edecek, kurulması planlanan melek yatırımcı ağı ile 
fon bulmalarına da destek olacak” dedi. 

Herkese açık bir merkez 
Merkezin Bursa’da farklı paydaşları bir araya getirerek 
bir çatı kuruluş fonksiyonunu da yerine getireceğini 
söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Merkezimiz, eğitim 
ve etkinlik alanı, atölye, paylaşımlı ofis alanı, sosyal-
leşme alanı ve idari ofisler olmak üzere 5 bölümden 
oluşuyor. Ayrıca bir adet toplantı salonu bulunuyor.  
Bu merkezin çalışmaları sonucu; birbirinden parlak iş 
fikirleri olan geleceğin sosyal girişimci adaylarının bu-
rada yetiştirilmesini umuyoruz. Bu merkez, Bursa’da 
sosyal girişimcilik konusunda kendini geliştirmek iste-

yen herkese açık bir merkezdir. Bu merkezin açılma-
sıyla Nilüfer Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirerek 
Türkiye’de sosyal girişimcilik merkezi kuran ilk beledi-
ye oldu” diye konuştu. 

“Bursa girişimciliğin  
merkezi olacak”
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da 
Bursa’yı girişimciliğin merkezi yapmayı hedefledikleri-
ni belirterek, “Nilüfer Belediyesi’nin yürüttüğü 509 bin 
252 TL toplam bütçeli Nilüfer Sosyal Girişimcilik Mer-
kezi’ne ajans olarak 381 bin 939 TL destek sağladıkla-
rını ifade etti. Durak, “Toplumun bütün paydaşlarının 
bu merkezde yararlı çalışmalar yürüteceğine inanıyo-
rum. Girişimcilikle ilgili çalışmalarımız, desteklerimiz 
devam edecek. Bursa’yı girişimciliğin, inovasyonun 
merkezi haline getirmek istiyoruz. Bursa’nın bu konu-
da öne çıkmasını sağlayacağız” dedi. 
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Nilüfer’de kış
Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri kış aylarında alarma 
geçerek karla kaplı yolları ulaşıma açtı. 
Ekipler kış boyunca 10 bin kilometre yol 
açarken, 2 bin ton da tuz kullanarak ulaşımı 
elverişli hale getirdi. Kış koşullarında sokak 
hayvanları da unutulmadı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Nilü-
fer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler de bu kış yoğun bir çalışma temposuna girdi. 
İki vardiya halinde, 24 saat süre ile görev başında olan 
ekipler, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının yo-
ğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama makinala-
rıyla çalışma yaparak, yolları ulaşıma elverişli hale ge-
tirdi. 100’ü aşkın personel, Güngören, 
Unçukuru, Maksempınar, Kadriye, Ku-
ruçeşme, Atlas, İnegazi başta olmak 
üzere yoğun kar bulunan bölgelerdeki 
yolları ulaşıma açarken, merkez ma-
hallelerde de cadde ve sokaklar-
da tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve buzlanmanın ulaşımı aksatmasına fırsat verme-
yen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kış sezonu 
boyunca 10 bin kilometre yol açarken, 2 bin ton da tuz 
kullanarak ulaşımı elverişli hale getirdi. Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü persone-
linden oluşan 300 kişilik bir ekip de, kış sezonunda yü-
rüyüş yollarında, kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yaya-

ların yoğun olduğu bölgelerde 
tuzlama ve kar temizleme 
çalışması yaptı.
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Can dostlar aç kalmadı 

Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanları için yaptığı çalış-
maları kış döneminde de sürdürdü. Kentte oluşturu-
lan 47 beslenme odağı ve 37 kedi evine düzenli olarak 
mama ve su bırakan ekipler, dezenfeksiyon çalışmaları 
da yaptı. Kar yağışı görüldüğü dönemde sokakta ya-
şayan can dostların yiyecek bulma sıkıntısının artması 
üzerine Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri de seferber oldu. Ekipler başta kırsal alanlar 
olmak üzere kent merkezinin de çeşitli noktalarına 
düzenli aralıklarla mama bıraktı. Atlas, Kadriye, Koru-
başı, Unçukuru, Maksempınar, Gölyazı, Ayvaköy, Yol-
çatı ve Akçalar Mahalleleri’ne daha sık aralıklarla giden 
ekipler, çeşitli noktalara mama bırakarak can dostlara 
destek oldu. Ekipler sokak hayvanlarının aç kalmaması 
için, 2021 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 4 ton mama da-
ğıttılar.
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nilüfer’den

Gökçe’ye 
meydan 
ve hizmet 
binası

Nilüfer Belediyesi Gökçe Mahallesi’nin birçok ihtiyacı-
na cevap verecek olan meydan düzenlemesi ve hizmet 
binasını törenle açtı. Mahalle halkının talepleri doğ-
rultusunda yıkılan eski köy kahvesinin yerine yapılan 
Gökçe Mahallesi meydan düzenlemesi ve hizmet bina-
sının açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in 
katılımıyla gerçekleşti. 

Törende konuşan Gökçe Mahalle Muhtarı Raif Alınca 
hayata geçirilen projenin bölgenin birçok ihtiyacına 
karşılık vereceğini söyledi. 

Bu yılın “Gıda Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu dönem 
kırsal nitelikli bölgelerde daha aktif çalışmalar yürüte-
ceklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem ise, projenin Gökçe Mahallesi’ne çok yakıştığını 
söyledi. Gökçe Mahallesi meydan düzenlemesi ve hiz-
met binasının uzun zaman önce tamamlandığını ancak 
pandeminin yükselmesi nedeniyle açılışın ertelendiği-
ni kaydeden Başkan Erdem, “Mahalle halkının isteği 
üzerine eski köy kahvesini yıkarak burada yaklaşık 500 
metrekarelik alanda bir meydan düzenlemesi yaptık. 
Oturma grupları ve banklar yerleştirerek Gökçe’ye ye-

şillikler içinde keyifli bir buluşma ortamı, bir dinlenme 
alanı kazandırdık. Meydanın bir köşesine 115 metreka-
relik alan üzerine inşa ettiğimiz hizmet binası ile Gökçe 
Mahallesi’ne yeni kahvehanenin yanı sıra, muhtarlık ve 
Mahalle İletişim Merkezi yaptık” dedi. 

Nilüfer’de kadın derneklerine verdikleri önemi vur-
gulayan Başkan Turgay Erdem, “Binanın alt katında 
kadınların kullanmasını arzu ettiğimiz bir bölüm var. 
Bilindiği gibi biz özellikle kırsal nitelikli mahallelerimiz-
de kadınların bir dernek çatısı altında buluşup, üretim 
yapmalarını ve emeklerini ekonomik değere dönüş-
türmelerini destekliyoruz. Gökçe’de henüz bir kadın 
derneği yok ama biz burada da kadınların örgütlenip 
dernekleşmelerini ve bu mekânı ihtiyaç duydukları 
alanlarda eğitim ve üretim için kullanmalarını istiyo-
ruz” dedi.

Bölgede imam evi yapılması yönünde talep geldiğini 
de sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Buranın şuyu-
landırma çalışmalarında sorun çıktığı için biraz aksa-
dı. O sorun da çözülünce gerekeni yapacağız” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Nilüfer Belediyesi tarafından Gökçe Mahallesi’ne yapılan meydan ve hizmet binası 
törenle açıldı. Projenin birçok ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Başkan Turgay 
Erdem, kırsal mahallelerdeki eksikleri gidereceklerini belirtti.
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Sağlık çalışanlarının adı
bu parkta yaşatılacak

Nilüfer Belediyesi kente, pandemi sürecinin görev şe-
hitlerini her zaman hatırlatacak bir park alanı kazan-
dırıyor. 29 Ekim Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı 
Bulvarı üzerindeki alanda hayata geçirilecek olan park, 
koronavirüs pandemisi döneminde hayatını kaybeden 
sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak. Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, yaklaşık 3 bin metrekare alan-
da yapılacak park düzenlemesinin detaylarını, Bursa 
Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın da 
katıldığı basın açıklamasında paylaştı.

İnsanlık tarihinin olağanüstü dönemlerinden birinin 
yaşandığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, toplum sağlığı için topyekûn bir savaşın için-
de mücadele eden sağlık emekçilerine olan şükran 
duygularını ifade etmek için 29 Ekim Mahallesi’nde bir 
park yapılacağını ifade etti. Başkan Erdem, “İşini ya-
parken virüse yakalanan 400'ü aşkın sağlık emekçisi 
hayatını kaybetti. Bu sürecin savaşçıları diyebileceği-
miz sağlık emekçileri, çok büyük özveriyle çalışıyorlar. 
Bu özverinin, onlara duyduğumuz minnetten ve sevgi-
den başka karşılığı yok. Bu park alanında yapılacak bir 
anıta, bizim için birer ‘görev şehidi’ olan sağlık emek-
çilerinin adlarını yazarak, tarihe bir not düşmek ve 

onların adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Yapacağımız 
Sağlıkçılar Parkı ve burada oluşturacağımız anıt, tarih 
boyunca insan sağlığına yaşamını adayan tüm hekim-
lere ve sağlık emekçilerine teşekkürlerimizin bir ifade-
si olsun” şeklinde konuştu. 

Parka verilecek ismi de sağlıkçılarla birlikte belirledik-
lerini kaydeden Başkan Erdem, “Parkın ismini, Bursa 
Tabip Odası’nın önerisiyle Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar 
Parkı olarak belirledik. Böylece, Cumhuriyet dönemi-
nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın ismi de, parkı-
mızda yaşatılacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, zorlu süreçte verdiği büyük des-
teği, bu projeyle taçlandırdığını söyleyen Bursa Tabip 
Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan da; “Zor gün-
lerden geçiyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve görü-
nen o ki, bu sıkıntılar sürecek. Çok sağlık çalışanını kay-
bettik. Nilüfer Belediyesi ilk günden beri Bursa Tabip 
Odası’nı hep destekledi ve yanımızda oldu. Bu projeyle 
de desteğini taçlandırmış oldu. Kendilerine minnetta-
rız. Nilüfer Belediyesi’ne, Başkan Turgay Erdem’e ve 
ekibine sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını 
yaşatmak üzere bir park projesini hayata geçiriyor. Parkta yapılacak anıtta, pandemide 
hayatını kaybeden yüzlerce sağlık emekçisinin adı yaşatılacak. 
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nilüfer’den

Nikâh maliyetleri 
düşürüldü

Yap-işlet-devret modeliyle kente kazandırılan ancak 
özel sektörün uyguladığı fiyatların yüksekliği nede-
niyle zaman zaman vatandaşların eleştirilerine konu 
olan Nilüfer Nikâhevi‘ni kamulaştıran Nilüfer Beledi-
yesi, fiyatlarda indirim uygulayarak nikâh maliyetleri-
ni yüzde 88’e varan oranlarda düşürdü.

Açıldığı günden bu yana Nilüferliler’in en mutlu gü-
nüne ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Nikâhevi, 
yenilenen hizmet anlayışıyla konuklarını ağırlıyor. 
İhsaniye Mahallesi’nde kente değer katan modern 
Nikâhevi’nde, konukların en mutlu günlerini keyifli ve 
sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için tüm detaylar 
düşünüldü. Nilüfer Belediyesi, işletmesini aldığı 2021 

yılı itibariyle Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’ndeki salon 
ücretlerinde de, yüzde 88’e varan indirim uyguladı. 
Hafta içi, hafta sonu ve seçilen salonun kapasitesi-
ne göre 25 TL ile 1190 TL arasında değişen fiyatlarla 
hizmet veren Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’nde, 5 adet 
salon bulunuyor. Düğün, nişan ve nikahların yapıldığı 
toplam 2 bin kişilik dört kapalı salon ile bir üstü açıla-
bilir salona sahip Nilüfer Belediyesi Nikâhevi’nde, ge-
lin odaları, açık ve kapalı araç otoparkı, fuaye alanları, 
fotoğraf stüdyosu ve kafeterya da yer alıyor. Ferah 
ve modern salonlarıyla konuklarını ağırlayan Nilüfer 
Belediyesi Nikâhevi, toplantı, kokteyl, balo ve çeşitli 
etkinliklere yönelik de hizmet veriyor. 

Nilüferliler’in en mutlu gününe ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Nikâhevi, yenilenen 
hizmet anlayışıyla konuklarını ağırlıyor. Nilüfer Belediyesi, 2021 yılı itibariyle işletmesini 
devraldığı Nikâhevi’nin, salon ücretlerinde de yüzde 88’e varan indirim uyguladı. 
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Nilüfer’in
araç parkı büyüdü
Daha önce taşeron firmalara yaptırılan bazı hizmetlerde değişikliğe giden Nilüfer 
Belediyesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına araç parkını 
genişleterek, bu hizmetleri kendi bünyesinde vermeye başladı. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde 
kullanılmak üzere; kamyonet, iş makinası, damperli çift 
kabin kamyon, yana devirmeli damperli kamyon, cena-
ze nakil aracı, otobüs, motosiklet ve hasta nakil am-
bulansı olmak üzere toplam 98 adet araç alımı yapıldı. 

Satın alınan 6 adet sulama tankeri ile parkların sulan-
ması işini kendi bünyesinde çözen Nilüfer Belediyesi, 
böylelikle park sulamanın yanısıra, daha önce araç ki-
ralama yoluyla yapılan diğer çalışmalardan da büyük 
ölçüde tasarruf sağladı. Yapılan düzenleme ile yıllık 7 
milyon 226 bin lira tasarruf sağlandı.
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nilüfer’den

Nilüfer’e
“Atık Getirme Merkezi”
Geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yıllardır başarılı çalışmalar yürüten 
ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Nilüfer Belediyesi, 14 tür atığın ayrı toplandığı 1. Sınıf 
Atık Getirme Merkezi’ni kurarak bu alanda bir adım daha attı. 

Çevrenin korunması ve çevre bilincinin oluşması adına 
önemli çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sı-
fır Atık’ projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Mer-
kezi’ni hayata geçirdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bur-
sa’daki ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, düzenlenen tö-
renle açıldı. Alaaddinbey ek hizmet birimlerinin olduğu 
yerleşkede kurulan Atık Getirme Merkezi’nin açılışına, 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Çevre ve 
Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın da katıldı. 

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, 1995 yılından beri geri dönüşebilir atıkları topla-
yan Nilüfer Belediyesi’nin, 2007 yılında Çevre Yönetim 
Sistemi’ni kurup, yatırımlarını yaparken de “Yaşam 
Döngüsü” bakış açısını uygulayan bir kurum olduğu-
nu vurguladı. Projelerin çevresel etkilerini önceden 
hesaplayarak, yatırımlara da bu doğrultuda yön ver-
diklerini belirten Başkan Erdem, “Biz, Nilüfer’de yılda 

yaklaşık 12 bin ton geri dönüşüm atığını vatandaşların 
evlerinin önünden topluyoruz. Kağıt, plastik, metal ve 
cam atıkları bundan sonra da toplamaya devam ede-
ceğiz. Ancak burada oluşturduğumuz birinci sınıf Atık 
Getirme Merkezi’miz de, bu 4 kalemin dışında kalan 
atıklar için bir toplanma merkezi olacak. Faaliyete ge-
çirdiğimiz Atık Getirme Merkezi’miz çevre sağlığı adı-
na önemli bir adımdır ve bizleri ‘Sıfır Atık’ hedefimize 
bir adım daha yaklaştıracaktır” dedi. 

14 ayrı türde atığın toplanacağı merkezin, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından onay alan Bursa’daki ilk 
Atık Getirme Merkezi olduğuna dikkat çeken Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje hakkında şu 
bilgileri verdi: “Burada; kâğıtlar, plastikler, metaller, 
camlar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller 
ve akümülatörler, flüoresan lambalar ve diğer cıva 
içeren lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, 
ilaçlar, yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve evler-
den kaynaklı tehlikeli atıklar toplanacak. Ve bu atıklar 
lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü 
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sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf 
edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Vatandaş-
larımız, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, merkeze ken-
dileri getirerek teslim edecek.” 

Nilüfer’e Sıfır Atık Belgesi
Nilüfer Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamın-
da 20 Ocak 2021 tarihinde  ‘Sıfır Atık Belgesi’ni de aldı. 

Nilüfer Belediyesi’ne Sıfır Atık Belgesi,  atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun en-
gellenmesi veya minimize edilmesi, yeniden kullanıma 
öncelik verilmesi, kaynakların daha verimli kullanılma-
sı, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı ve 
etkin toplama sisteminin kurulması ve geri kazanımı-
nın sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile 
yerine getirmesi nedeniyle verildi. 

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-

lüğü tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsa-
mında belediyenin 54 hizmet binasına sıfır atık belgesi 
alındı.  Bu kapsamda hizmet binalarına yerleştirilen 
atık kutuları ile atıklar ayrı olarak toplanıyor ve Bakan-
lığın atık bilgi sistemine veri girişleri sağlanıyor.

Atık ilaçlar eczanelerde de 
toplanıyor 
Atık ilaçların toplanması için Bursa Eczacılar Odası 
ile iş birliği yapan Nilüfer Belediyesi, yeni açılan Atık 
Getirme Merkezi’nin yanısıra, bu ilaçların anlaşmalı 
eczanelerde de toplanması için çalışma başlattı. Ya-
pılan girişimler sonucu Nilüfer‘deki 43 eczanede atık 
ilaç toplama noktaları oluşturuldu. İsteyen vatandaş-
lar evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi 
geçmiş ilaç atıklarını bu eczanelere götürerek sıfır atık 
projesine katkıda bulunuyorlar. Eczanelerde biriken 
ilaçlar Nilüfer Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde 
toplanıyor.
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nilüfer’den

Su tasarrufuna 
katkı

İklim değişikliği nedeniyle dünyada kuraklık tehlike-
si giderek artarken, Nilüfer Belediyesi su tasarrufuna 
katkıda bulunmak için önemli bir çalışma yaptı. Nilüfer 
Belediyesi evlere 46 bin adet musluk aparatı dağıtarak 
vatandaşların su tasarrufuna katkıda bulunmasını sağ-
ladı. Musluklara kolaylıkla takılabilen su aparatı sayesin-
de yüzde 67 oranında tasarruf sağlanıyor.  

Nilüfer Belediyesi, aparatları 64 mahalle muhtarlı-
ğı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdı.   

Dünya ve Türkiye koronavürüsle mücadele 
ederken uzmanların asıl büyük felaket olarak 
gösterdiği susuzluk tehlikesine dikkat çeken Nilü-
fer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüferliler’e ve 
Bursalılar’a su tasarrufu çağrısında bulundu. Başkan Er-
dem, sadece musluk aparatlarını kullanarak bile tasar-
rufa büyük katkı sağlanacağına dikkat çekti. 

İklim değişikliği ve su rezervlerinin yakından ilişkili oldu-
ğunu hatırlatan Başkan Erdem “Bilim insanlarına göre 
iklim değişikliğinin en önemli etkileri su döngüsünün 
bozulması ve su kalitesinin değişmesiyle kendini göste-

riyor. Günlük yaşamın ve planların su sistemlerine göre 
düzenlendiği dikkate alınarak, iklim değişikliğinin içme 
suyu kaynakları, halk sağlığı, gıda ve enerji üretimi üze-
rindeki etkilerinin anlaşılması büyük önem taşıyor. Bu 
süreçte her bireyin su tasarrufu yapması zorunlu. Hem 

evlerde, hem de iş yerlerinde yapılabilecek küçük 
hamlelerle büyük tasarruflara ulaşılabiliriz” dedi. 

Meteoroloji verilerine göre Bursa'da son 100 
yılın en kurak 5'inci yılının yaşandığını sözlerine 

ekleyen Başkan Erdem; “Çok basit önlemlerle 
kuraklık tehlikesi ile başa çıkabiliriz. Örneğin, 20 

saniyelik bir el yıkama sırasında, yaklaşık 1 litre suyu 
boşa harcıyoruz. Gerekmediğinde musluğu kapa-

talım, düşük tüketimli musluk başları kullanalım. Tesi-
satlarımızda kaçak ve sızıntı olmadığından emin olalım. 
Dakikada 60 damla sızdıran bir musluk, ayda 800 litre 
su ve yılda 9.200 litre su israf edecektir. Yani sızdıran 
bir musluğu onarmak sandığınızdan çok daha fazla su 
tasarrufu sağlayabilir. Artık duştan bulaşığa kadar su ile 
ilgili tüm alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz” dedi. 

Nilüfer Belediyesi su tasarrufuna katkı amacıyla Nilüfer’de 
46 bin adet musluk aparatını vatandaşlara dağıttı. 
Aparatları evlerinde kullanan vatandaşlar, yüzde 67’ye 
varan oranda su tasarrufu sağlıyor.
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15 bin ton budama 
atığı değerlendirildi

Nilüfer Kent Bostanları’nda kurduğu Kompost Ünite-
si’nin ardından budama atıklarını kompost gübreye dö-
nüştürmek üzere harekete geçerek çevre için bir adım 
daha atan Nilüfer Belediyesi, ilk kez bu yıl başlattığı uy-
gulama kapsamında 15 bin ton budama atığını toplaya-
rak değerlendirdi.

1 Kasım 2020-15 Mart 2021 tarihleri arasında ev, site 
ve bahçelerden çıkan budama atıklarını toplayacağını 
duyuran Nilüfer Belediyesi, vatandaşların da duyarlılık-
la katıldıkları bu uygulama sonucu belirlenen tarihler 
arasında yaklaşık 15 bin ton budama atığını toplayarak 
işlemden geçirdi.

Kentin tüm mahallelerinden toplanan budama atıkları, 
Alaaddinbey Mahallesi’nde oluşturulan atık sahasında 
bir araya getirildi. Toplanan atıklar, yonga makinesin-
den geçirilip toprağın altına gömülerek, organik içeriğe 
sahip kompost gübreye dönüşmeye başladı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayından 
itibaren toplanan budama atıklarından 75 ton sıcak 
kompost elde edilirken, yaklaşık 300 ton kompost güb-

reye dönüşmek üzere soğuk kompost halinde bekleti-
liyor.

Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygula-
madan elde edilen kompost gübreler, kent genelindeki 
park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılıyor. Nilüfer Be-
lediyesi, proje sayesinde ekonomik olarak da tasarruf 
elde ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ayrıca, vatandaşların 1 Kasım- 15 Mart tarihle-
ri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin 
sağlanması amacıyla da, site yöneticileri bilgilendiriliyor. 

Nilüfer Belediyesi, budama mevsiminde ev ve site bahçelerinden çıkan budama 
atıklarını toplayıp organik gübreye dönüştürerek, peyzaj çalışmalarında kullanıyor.
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Nilüfer Belediyesi’nin, 2015 yılında hizmete açtığı Te-
kerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin hayatı-
nı kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelli bireylerin 
bozulan tekerlekli sandalyelerinin tamirinin ücretsiz 
yapıldığı tamirevi, artık yeni yerinde hizmet veriyor. 
Alaaddinbey Mahallesi’ndeki yerinden, Konak Mahal-
lesi’ndeki erişimi ve ulaşımı kolay bir noktaya taşınan 
tamirevi, bundan böyle kent merkezinde hizmet vere-
cek. Sadece Nilüfer’de yaşayanlara değil Bursa’da ya-
şayan bütün engelli bireylere ücretsiz hizmet verilen 
tamirevinde, akülü ve aküsüz elektrikli sandalyelerin 
bakım ve onarımı ücretsiz yapılıyor.

Araçların, akü ve tekerlek değişimlerinin yanı sıra 
elektronik, motor, şarj cihazı ve döşeme gibi her türlü 
tamirinin yapıldığı atölye sayesinde, araçlar ilk günkü 
yeniliğine kavuşuyor. 

Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamirevi çalı-
şanları, talep edilen adrese mobil araçları ile giderek 
önce aracın arıza tespitini yapıyor. Arıza durumuna 
göre işlemler ya yerinde ya da Tekerlekli Sandalye 
Tamirevi’nde yapılıyor. Atölyede bakım ve onarımı 
yapılan tekerlekli sandalyeler, ardından tekrar alındığı 
adrese teslim ediliyor. 

Verdiği hizmetle ulaşımda engelleri ortadan kaldıran 
Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamirevi, açıldı-
ğı günden bu yana 883’ü Nilüfer’de, 1623’ü Bursa’nın 
diğer ilçelerinde olmak üzere toplam 2506 tekerlekli 
sandalye tamir işlemi gerçekleştirdi. 

nilüfer’den

Tekerlekli sandalye tamirevi 
Konak Mahallesi’ne taşındı
Nilüfer Belediyesi’nin, 
engelli bireylerin 
tekerlekli sandalye 
araçlarına yönelik 
ücretsiz bakım ve 
onarım hizmeti verdiği 
Tekerlekli Sandalye 
Tamirevi, artık Konak 
Mahallesi’ndeki yeni 
yerinde hizmet veriyor.

Akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye 
bakım ve onarım hizmetinden 

yararlanmak isteyenler 444 16 03 veya 
245 34 46 numaralı telefonu arayarak 

arıza kaydı yaptırabiliyor.
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nilüfer’den

Camilerde
bahar temizliği
Nilüfer Belediyesi, 2003 yılında başlattığı ibadethane temizliğini sürdürüyor.  
Nilüfer’deki 116 ibadethane, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla 
yıkanarak aynı zamanda dezenfekte edildi. 

Nilüfer Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte bu yıl da 
ibadethanelerde temizlik çalışması yaptı. Nilüfer Be-
lediyesi’nin 2003 yılından bu yana yaptığı ibadethane 
temizliği yüksek teknolojik sistemle hijyenik şekilde 
gerçekleştirildi. 

Pandemi sürecinde bu tür alanlarda dezenfeksiyon 
çalışmalarına büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, 
vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini 
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilçe merkezi 
ve kırsal mahallelerde çoğunluğu cami olmak üzere 
toplam 116 ibadethanede, detaylı temizlik çalışması 
yaptı.

Yıllardır cami ve cemevlerinin temizliğini yapan Nilü-
fer Belediyesi, her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında 
bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları, 90 
dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjan-
la, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama 

işlemiyle gerçekleştiriliyor. Dezenfekte özelliği de 
taşıyan deterjanlarla yıkanan halılar, insan sağlığına 
zararsız özel parfümlerle de ferahlatılıyor. Nilüfer Be-
lediyesi bu yıl ilkbahar döneminde 116 ibadethanede 
toplam 70 bin metrekare halının temizliğini yaptı. 
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nilüfer’den

Kadın ve Çocuk 
Akademileri 
yaygınlaşıyor
Nilüfer kırsalında kadın ve çocukların eğitimi ve 
sosyalleşmesi için kurulan kadın ve çocuk akademilerinin 
sayısı 6’ya çıktı. Bu dönem Hasanağa’dan sonra Konaklı ve 
Fethiye Kadın Çocuk Akademileri de hizmete açıldı.

Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi
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Özellikle kırsal bölgelerde kadın ve ço-
cuk eğitimine büyük önem veren Ni-
lüfer Belediyesi, kırsaldaki kadınların 
çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri ve 
farklı sınıflarda, farklı alanlarda eğitim 
alıp sosyalleşebilecekleri yapılar oluştu-
ruyor. Bu amaçla açılan kadın ve çocuk 
akademilerine bu dönem Hasanağa, Ko-
naklı ve Fethiye Kadın ve Çocuk Akade-
mileri de eklendi.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda 
konumlarını güçlendirmek, çocukların 
sosyal, sportif ve bilişsel gelişimlerini 
desteklemek amacıyla kurulan akade-
milerin sayısı, daha önce kurulan Çalı, 

Kültür ve Büyükbalıklı mahallelerindeki 
akademilerle birlikte 6’ya çıktı.

Bursa Tophane Rotary Kulübü’nün des-
teğiyle yapılan Konaklı Kadın ve Çocuk 
Akademisi’nin açılış töreninde konuşan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
her mahallede, özellikle kadınlar için ih-
tiyaç duydukları alanlarda eğitim çalış-
maları yaptıklarını ve onların örgütlenip, 
üretimde bulunmalarına destek verdik-
lerini ifade etti. 

Erdem konuşmasına şöyle devam etti: 
“Kadınların ve çocukların sosyal hayat-
taki konumlarının ve seslerinin güç-
lenmesini desteklemek için attığımız 
adımlardan biri de kadın ve çocuk aka-

demileri. Burada açacağımız el sanatları, 
hobi atölyelerimize, kişisel, mesleki ve 
akademik gelişime yönelik eğitimle-
rimize mahalledeki kadınların ilgisini 
bekliyoruz. Burada ayrıca çocuklarımı-
zın okul derslerine yardımcı çalışmalar, 
bilişsel gelişimi destekleyici atölyeler ve 
eğlenceli oyun etkinliklerimiz de olacak. 
Sportif etkinliklerin düzenleneceği spor 
salonumuz aynı zamanda cemiyetleriniz 
için de kullanabileceğiniz bir alan olarak 
hizmetinizde olacak.”

Bugüne kadar 4 mahallede bulunan 
akademilere toplam 2509 kadın ve 
1147 çocuğun kayıt olduğunu söyleyen 

Başkan Erdem, “Yeni akademilerimizi 
açarak bu sayıyı çok daha yukarılara ta-
şımak istiyoruz” dedi.

Proje destekçisi olarak mekanın iç tefri-
şat maliyetlerini üstlenen Bursa Topha-
ne Rotary Kulübü Başkanı Dinçer Tom-
ruk da akademinin bölgede kültürel ve 
ekonomik gelişime katkı sağlayacağına 
inandıklarını ifade etti.  Konuşmaların 
ardından akademinin açılışı yapıldı. Baş-
kan Turgay Erdem ve beraberindekiler 
açılışın ardından akademi bünyesindeki 
spor salonunu ve diğer birimleri gezdi. 

Konaklı’dan sonra Nilüfer’in 6. kadın ço-
cuk akademisi ise Fethiye Sosyal yaşam 
Alanı projesi kapsamında hizmete açıldı.
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nilüfer’den

Kadın ve 
çocuklara
renkli 
atölyeler
Nilüfer Belediyesi 
Kadın ve Çocuk 
Akademileri yarıyıl tatilinde 
çocuklara yönelik düzenlediği 
çeşitli atölyelerde, zamanlarını
verimli bir şekilde geçirmelerini sağladı. 

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akade-
mileri, yarıyıl tatilinde etkinlikleri artırdı. Akademilerde 
hem yüz yüze hem de çevrimiçi etkinlikler düzenlenerek, 
çocukların tatillerini daha verimli geçirmeleri sağlandı.

Pandemi şartlarına uyularak Kültür, Hasanağa, Çalı ve 
Büyükbalıklı Kadın ve Çocuk Akademileri’nde düzen-
lenen yüz yüze atölyelerde çocuklar, “Akıl Zeka Kutu 
Oyunları” oynadılar. Ayrıca eğitmenler eşliğinde fen bi-
limleri ve sosyal bilimler alanlarında “Yanardağ deneyi”, 
“Güneş sistemi”, “Peri bacaları”  ve “Dünyanın katmanla-
rı” başlıklı etkinliklere katıldılar. 

Çevrimiçi olarak düzenlenen atölyelerde de çocuklar 
oyun hamuru yapımını, kukla yapımını, oyuncak yapımını 
ve mono baskı yapmayı öğrendiler. Ayrıca düzenlenen 
ritim ve marakas atölyesi ile de çocukların keyifli vakit 
geçirmeleri sağlandı. 

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Akademi-
leri, Psikoloji Seminerleri dizisi de başlattı. Psikolog Dam-
la Dedeoğlu ile başlayan “Çocuklarda Güvenli Bağlanma” 
seminerinin ardından Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’n-
den psikologlar çeşitli konu başlıklarında katılımcılarla bir 
araya gelerek paylaşımlarda bulunuyor. Nilüfer Belediye-
si Kadın ve Çocuk Akademileri’nin düzenlediği Psikoloji 
Seminerleri’ne katılmak isteyenlerin, 452 78 71 ya da 
482 30 03 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması 
gerekiyor. 

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Aka-
demileri mahallelerdeki çocuklara yönelik online okula 
yardımcı ders atölyelerine de devam ederken, kadınlar 
için çevrimiçi Yoga Atölyesi de düzenleyerek katılımcıları 
evlerinde sportif faaliyetlerde bulunmaya teşvik ediyor. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutan ve bu alan-
da önemli çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu yön-
deki bütün çalışmalarını taahhüt altına almak ve gele-
cekte daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir adım 
attı.

Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenen bir törenle Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Avrupa Yerel Yaşam-
da Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı imzaladı.

İmza törenine, Nilüfer Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri, 
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Kent Kon-
seyi Başkanı Neslihan Binbaş ile Nilüfer Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner de katıldı.

Yerel yöneticilerin bütün yerel politika ve uygulamalar-
da, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, bütünlükçü bir 
yaklaşımı benimsemeleri ve hizmetlere bunu yansıtma-
ları gerektiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, bu kapsamda Nilüfer Belediyesi’nde 
Eşitlik Birimi’nin varlığına dikkat çekti. Başkan Turgay 
Erdem, “Eşitlik anlayışının toplumda yer etmesi en te-
mel konu. Eşitlik Birimi’nin çalışmalarıyla toplumsal 
cinsiyet eşitliğini yerleştirmeyi hedefleyen eğitim çalış-
maları yapıyor, bu alandaki politikaları belirlerken kadın 
örgütleriyle iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların deva-
mı olarak, “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği 
Şartı”nın imzacısı olduklarını vurgulayan Başkan Turgay 
Erdem şöyle konuştu: “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın 
Erkek Eşitliği Şartı, Nilüfer Belediyesi’nin bugüne kadar 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yaptığı 
tüm çalışmaların gelecekte daha da büyütülmesi ve 
güçlendirilmesinin bir taahhüdü olacaktır.”

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından ha-
zırlanan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği 
Şartı”nın, kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini 
güvence altına almayı hedeflediğinin altını çizen Başkan 
Erdem, “Toplumsal eşitlik kültürünün oluşturulması, 
kurumsallaştırılması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla 
attığımız imzanın gereği, günlük yaşamda ve yerel yö-
netim politikalarında kadın-erkek eşitliğini geliştirmek 
için 2 yıl içerisinde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’mızı oluş-
turacağız. Bu planı oluşturma aşamasında ve uygulama 
aşamasında tüm ilgili sivil toplum örgütleriyle, kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız. Kadınlara yöne-
lik eğitim, istihdam, şiddetle mücadele, katılım, kentsel 
hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirleyerek 
hayata geçireceğiz” diye konuştu. 

Eşitliğe imza

Nilüfer Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yapılan bütün 
çalışmaların gelecekte daha da büyütülmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan 
“Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı imzaladı.
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nilüfer’den

Nilüfer’de
8 Mart 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
Nilüfer’de bir dizi etkinlikle 
kutlandı. Nilüfer Belediyesi 
ve Nilüfer Kent 
Konseyi orga-
nizasyonuyla 
Nilüfer Cumhuri-
yet Meydanı’nda 
toplanan 135 ka-
dın, mor şemsiyelerle “Kadın 
Sembolü” oluşturdu. 
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Nilüfer Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri, Nilüfer Kent 
Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Nilüfer Belediyesi’nin 
kadın çalışanları, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
karşı kadın dayanışmasına dikkat çekmek amacıyla, Halk 
Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. 
Meydanda belirlenen noktalarda ellerindeki mor şemsi-
yelerle duran 135 kadın, aynı anda şemsiyelerini açarak 
“Kadın Sembolü” oluşturdu. Kadınlar, kadın hakları mü-
cadelesine dikkat çekerek “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, 
“Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı.

Nilüferli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ayrıca 
bir basın açıklaması yaparak kadınların beklentilerini dile 
getirdi. 

Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi 
ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile düzenlenen basın açıkla-
masına çok sayıda kadın katıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen basın 
açıklamasını Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı 
Nergiz Döner yaptı. Emeği ve yaşamı üreten kadınların, 
eşit ve özgür bir dünya istediklerini ifade eden Nergiz 

Döner, “Biz kadınlar,  yüzyıllardır şiddetin her türlüsünü, 
yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, savaşı, ırkçılığı, gerici-
liği, cinsiyet ayrımcılığını en yoğun ve en ağır biçimde ya-
şayanlarız. Biz kadınlar bu yıl da tüm bunlara ‘dur’ demek, 
kadın dayanışmasını büyütmek için bir araya geldik.Top-
lumsal cinsiyet eşitliğini tanıyın. Şiddeti izlemeyin mü-
dahale edin, cezasızlığa son verin. Ekonomik haklarımızı 
güvence altına alın. Tacizin, tecavüzün, kadın cinayetleri-
nin olmadığı, kadın beyanının esas alındığı, cinsel yönelim 
ve cinsel beyanı ile ilgili kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, 
kazanılmış haklarımızın tartışma konusu yapılmadığı eşit 
ve adil bir dünya istiyoruz. Barıştan yana, adaletten yana, 
eşitlikten yana olan umudumuzu kaybetmeyeceğiz” 
dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de ka-
dınlara yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadınların yalnız 
olmadığını ve birbirinden güç aldıklarını belirten Sibel 
Özer, “Kadınlar haklarını biliyor ve hayatın her alanında 
olmak istiyor. Ötekileştiren ve yoksullaştıran her düşün-
ce ve sisteme karşı duruyoruz. Eşit ve adil bir dünya ku-
rana kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu. 
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Kız kardeşlik köprüsü
İnsanların eve kapandığı pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin arttığı 
gerçeğinden yola çıkarak, kadınlar arasında bir dayanışma ağı oluşturan Nilüfer 
Kent Konseyi, “Kız Kardeşlik Köprüsü” projesini hayata geçirdi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Dünya Kadın-
lar Günü etkinlikleri kapsamında “Kız Kardeşlik Köprüsü” 
isimli projeyi de başlattı. 

“Kız Kardeşlik Köprüsü” projesinin tanıtım toplantısı, 
Nilüfer Kent Konseyi’nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’n-
daki binasında gerçekleşti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı 
Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Baş-
kanı Nergiz Döner ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı 
Sibel Özer’in katıldığı toplantıda projenin detayları payla-
şıldı. Proje sayesinde, kadınların birbirlerine sağlayacağı 
destekle birlikte eşit ve özgür yaşamın ortak paydaşları 
olmasının hedeflendiği belirtildi.

Özellikle pandemi sürecinde aile içinde, evde kaldıkları 
zamanlarda kadınlara yönelik baskı, şiddet ve ölüm oran-
larının yükseldiğine dikkat çeken Nilüfer Kent Konseyi 
Başkanı Neslihan Binbaş “Başta Nilüfer Belediyesi olmak 
üzere, aralarında 60 kuruluş ve kişinin yer aldığı, Nilü-
fer’de faaliyet gösteren kadın dernekleri, kadın mahalle 

muhtarları ve CHP, İYİ  Parti, Adalet ve Kalkınma Paritisi, 
HDP kadın kolları teşkilatları, Bursa Barosu, Bursa Kadın 
Platformu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ka-
dın ve çocuklarla ilgili STK’lardan projemize destek sözü 
aldık. Böylece dayanışma ağlarımızı kurmaya başladık. 
Üretici kadınlarla dayanışma, kadın hakları mücadelesi, 
kadın istihdamı, eğitim ve iletişim başlıkları altında yol ha-
ritalarımızı oluşturduk” diye konuştu.

Proje ve Nilüfer Belediyesi’nin çalışmadaki rolü hakkın-
da bilgi veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel 
Özer ise; “Kız Kardeşlik Köprüsü, kadın istihdamını artır-
mak, yoksullaşma sürecinin kadınlar üzerindeki etkilerini 
azaltmak üzere, ihtiyaç sahibi kadınlarla, onlara destek 
sağlayabilecek kadınları bir araya getirecek. Nilüfer Bele-
diyesi olarak biz de her zaman bu güçlü projenin destek-
çisi olacağız” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Nergiz Döner de proje des-
tekçilerine teşekkür etti.
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Erdinç Çelikkol’a vefa 
Nilüfer Belediyesi, Bursa’nın duayen sanatçısı ve Türk Sanat Müziği’nin 
yaşayan efsanesi bestekâr Erdinç Çelikkol’un adını, Nilüfer’de ölümsüzleştirdi. 
Ertuğrul Mahallesi’nde bir sokağa “Bestekâr Erdinç Çelikkol” adı verildi. 

Nilüfer Belediyesi, Türk Sanat Müziği bestekârı, ses sa-
natçısı, müzik hocası ve yazar olarak kent kültürüne 
büyük katkılarda bulunan Erdinç Çelikkol’a vefa ifadesi 
olarak, sanatçının adını bir sokağa verdi. Ertuğrul Ma-
hallesi’ndeki sokağa “Bestekâr Erdinç Çelikkol” adının 
verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem ile Erdinç Çelikkol ve yakınlarının 
da katıldığı tören, sanatçıya yakışır şekilde gerçekleşti. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, törende yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin tarihine adını yazdırmış, kente 
büyük emeği geçmiş kişilerin isimlerini Nilüfer’in cadde 
ve sokaklarında yaşattıklarını belirterek, “Şimdi de Bur-
sa’nın kültür-sanat hayatına önemli katkıları olan Sayın 
Erdinç Çelikkol’un adını, Ertuğrul Mahallemizdeki bu so-
kağa veriyoruz. Erdinç Çelikkol ismini, kentimizde daha 
güzel alanlarda yaşatmaya devam edeceğiz. Dilerim 
genç kuşaklar da Erdinç Çelikkol’u tanıma fırsatı bularak 

değerli çalışmala-
rından yararlanır. 

Allah kendisine 
uzun ömür ver-
sin. Daha çok 

bestelerle, mü-
zik tınılarıyla biz-

leri buluşturmasını 
ümit ediyorum. Ben 
kültür-sanat kenti 
Nilüfer’de, tüm sa-

natseverler adına, tüm Nilüfer halkı adına, bu kente ka-
zandırdığı değerler için, bu kentin kültür-sanat hayatına 
verdiği emekler için kendisine çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan Erdinç Çelikkol 
da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e 

ve emeği geçen herkese teşekkür etti.  
Kültür Bakanlığı Bursa Türk Müziği 
Korosu şefliğinden emekli olan ve 
Bursa’da pek çok koroyu çalıştıran 

Çelikkol’u, törende koro elemanları 
da yalnız bırakmadı. Sürpriz ya-

parak şarkı söyleyen ve “Gel 
Gönlümü Yerden Yere Vur-
ma Güzel” gibi kendi bes-
telerini seslendiren Erdinç 
Çelikkol’a, törene katılan ko-
ristleri de eşlik edince, soka-

ğa yayılan müzik katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı. 
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Pandemi sürecinde yapılamayan mahalle ziyaretleri ve 
vatandaş buluşmalarını dijital ortama taşıyan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, periyodik aralıklarla yapılan 
“Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmaları”nın ilkini Yüzün-
cüyıl Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.

Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla her ayın ilk 
perşembe günü Nilüfer’in bir mahallesine çevrimiçi bu-
luşmayla konuk olan Başkan Turgay Erdem, vatandaşların 
mahallelerine ilişkin sorunlarını dinliyor. 

Mahalle Muhtarı ve mahalle komitesi üyelerinin de katıl-
dığı buluşmaların ilki Yüzüncüyıl Mahallesi ile gerçekleşti-
rildi. Başkan Turgay Erdem, kenti ve mahalleyi ilgilendiren 
birçok konuda gelen talep, öneri ve şikâyetlere tek tek sa-
mimiyetle cevap verdi. Buluşmada, sokak hayvanlarından 
Ayvalıdere çevresinin düzenlenmesine, yeşil alanlardan 
kente değer katacak çalışmalara kadar birçok konu ma-
saya yatırıldı. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halkı sağlıklı gıda 
ile buluşturma hedefiyle İhsaniye Mahallesi’nde faaliyete 
geçirdikleri Nilüfer Bostan’ın ikincisini, Yüzüncüyıl Mahal-
lesi’nde yakın zaman içinde açacaklarını ifade etti. Başkan 
Turgay Erdem, Mini Bostan projesini de kentin çeşitli ma-
hallelerinde yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Altınşehir Mahallesi’ne müjdeler 
Başkan Erdem, “Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmala-
rı”nın ikincisini Altınşehir Mahallesi sakinleri ile yaptı. Al-
tınşehir Mahalle Komitesi Üyeleri ve mahalle sakinlerinin 
büyük katılım gösterdiği buluşmada Başkan Erdem, önce 
mahalle sakinlerini dinledi. Mahallenin az katlı yapısının 

korunması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, bölgeye 
daha fazla spor alanları, park ve yürüyüş yolları istedi. So-
run ve önerileri tek tek not alan Başkan Erdem, yapacak-
ları çalışmaları anlattı. 

Altınşehir Mahallesi’ndeki pazaryerinin üstünün kapatıl-
ması için proje hazırlandığını belirterek, bu çalışmanın yaz 
dönemimde tamamlanacağını belirten Başkan Erdem, 
“Altınşehir Semt Pazarı’nın mevcut yeri yerleşim alanla-
rına yakınlığı açısından da uygun görünüyor. Bu nedenle 
buradaki alanın üzerini kapatarak, o alanı modern hale 
getirip herkese kış şartlarında da daha sağlıklı alışveriş 
imkânı sağlayacağız” dedi.

Mahalle sakinlerinin en büyük şikâyeti olan sokaklarda ya-
şayan köpeklerle ilgili soruna da değinen Başkan Erdem, 
Bu konunun Nilüfer’in öncelikli sorunu olduğunu ve so-
runa çözüm için Doğal Yaşam Alanı Projesi’ni hazırladık-
larını, projeyi hayata geçirmek için de büyük çaba harca-
dıklarını anlattı. Başkan Erdem şöyle konuştu: “Bu soruna 
çözüm olarak sokak hayvanları için geliştirdiğimiz Doğal 
Yaşam Alanı projemiz hazır. Ancak yer tahsisi konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü’ne yer tahsi-
si için başvurmamızın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. 
Onay gelirse Nilüfer’deki doğal popülasyonu oraya taşı-
yacağız. Böylece kent içindeki sokak hayvanı sayısında da 
azalma olacak. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanını 
yapmadan buradaki popülasyonu azaltmamızın mümkün 
olmadığını üzülerek söylüyorum.”

Altınşehir Mahallesi’ne yakın zamanda bir yüzme havuzu 
kazandıracakları müjdesini de veren Başkan Erdem, ay-
rıca Altışehir Gençlik Merkezi binasında iyileştirme ça-
lışması yapacaklarını ve Altınşehir Mahallesi’ne bir enerji 
parkı kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

“Turgay Başkan’la 
Mahalle Buluşmaları”
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, pandemi 
sürecinde mahalle 
ziyaretlerini çevrimiçi 
olarak gerçekleştiriyor. 
Yüzüncüyıl ve Altınşehir 
mahalle sakinleriyle ayrı ayrı çevrimiçi 
olarak buluşan Başkan Erdem, vatandaş-
ların sorun ve taleplerini dinledi. 
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Türkiye’nin deprem açısından en riskli illerinden Bursa’da, 
Nilüfer Belediyesi riskleri en aza indirebilmek ve afet yö-
netim sistemlerini bilimsel olarak gerçekleştirebilmek 
amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine 
gidiyor. İki kurum arasındaki işbirliğini resmileştiren pro-
tokol imzalandı. 

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası’nda düzenlenen 
imza töreninde işbirliği protokolü hakkında bilgi veren 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokolün, İTÜ 
desteği ile Nilüfer’de afetlere daya-
nıklılığı artırmayı, olası afet hasarlarını 
azaltmayı ve acil durumlara müdahale 
kapasitesini etkin kullanmayı amaçla-
dığını belirtti.  Bu protokol kapsamın-
da aynı zamanda Nilüfer Belediyesi’nin 
ilkini 2007 yılında kurduğu ve sayısı 
günümüzde 22’ye ulaşan gözlem sis-
temleri ağının revizyonunun da yapı-
lacağını belirten Başkan Erdem “Pro-
tokol bu ağdan elde edilen verilerin 
toplanması, bilimsel olarak işlenmesi, 
tahmini, risk yönetimi, planlama, afet ve acil durum yöne-
timi konularında tarafların araştırma, geliştirme, eğitim, 
test ve uygulama safhalarında bir arada çalışma koşulla-
rını, süreçlerin idari ve mali koordinasyon ilkelerinin belir-
lenmesi çalışmalarını kapsıyor” dedi.

Söz konusu iş birliği ile deprem öncü işaretleri izleme is-
tasyonlarının artık sadece depremlerle ilgili değil, fırtına, 
dolu gibi diğer afetlerle ilgili tahminler hakkında da veri 
sağlayacağını ifade eden Başkan Erdem, “Bu istasyonlar, 
atmosferik sensörlerden elde edilecek verilere dayana-
rak bölgemizdeki doğal afetlerin öngörülüp önlem alın-

ması konusunda belediyemizi de yönlendirecek. Böylece 
bizim de yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirme şansımız 
olacak. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü bize afet tahminle-
riyle ilgili resmi rapor da sunabilecek. Bu ayrıntı önemli 
çünkü resmi rapor doğal afetler sırasında mağduriyet ya-
şayanlar için de bir belge niteliği taşıyacak” diye konuştu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bülent İnanç da üniversite olarak çok uzun yıllardır ülke-
nin ihtiyaç duyduğu pek çok teknoloji ve bilgiyi ürettikle-

rine ve katkı sağladıklarına vurgu yaptı. 
Prof. Dr. İnanç, “Nilüfer Belediyesi ile 
imzalayacağımız protokol çerçevesin-
de üniversitemizin bilgi birikimini bir 
şekilde buraya aktarmayı istiyoruz. 
Böylece topluma, millete katkı sağla-
mış olacağız. Bu katkıyı bir borç ola-
rak görüyoruz. Bu bakımdan son de-
rece mutluyuz.  Afetle ilgili önlemler 
geliştirmek, olası bir afet sonrası da 
zararları azaltmak için imzaladığımız 
bu protokol ile üniversite olarak eli-

mizden gelen bütün katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek 
istiyorum” dedi. 

Açıklamaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç, 
Afet Gözlem ve Yönetim Sistemleri İşbirliği Protokolü’nü 
imzaladı. Prof. Dr. İnanç ile Afet Yönetimi Enstitüsü Müdü-
rü Prof. Dr. Ercan Yüksel, Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ 
ve Dr. Hikmet İskender'in de aralarında bulunduğu İTÜ 
heyeti, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merke-
zi’nde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. 

Nilüfer-İTÜ afet protokolü
Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü 
arasında “Afet gözlem ve yönetim 
sistemleri işbirliği protokolü” imzalandı. 
Protokol Nilüfer’de afetlere dayanıklılığı 
artırmayı, olası afet hasarlarını azaltmayı 
ve acil durumlara müdahale kapasitesini 
etkin kullanmayı amaçlıyor. 
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Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Meslek 
Edindirme Bürosu 2020 yılında 300’ü aşkın kişinin 
işe yerleştirilmesini sağladı.

2005 yılından bu yana işverenlerle iş arayanlar ara-
sında köprü olan Nilüfer Belediyesi, yıllardır binlerce 
insanın iş sahibi olmasına aracılık ediyor. Nilüfer Be-
lediyesi İş ve Meslek Edindirme Bürosu 2020 yılında 
yaklaşık 5 bin iş başvurusu aldı. Nilüfer Belediyesi 
web sayfası üzerinden yapılan başvurular ile bizzat 
yapılan başvurular aracılığıyla günde ortalama 30 iş 
başvurusu gerçekleşiyor. 2020 yılında yapılan baş-
vurulardan 5 bine yakın kişi iş ilanlarına yönlendirildi. 
Yapılan görüşmeler sonucu 311 kişi de işe yerleşti. 

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu, kurulduğu gün-
den bugüne İŞ-KUR, Kızılay, KOSGEB, Denetimli Ser-
bestlik Müdürlüğü ve birçok meslek odası işbirliğiyle, 
kurslar düzenleyerek yüzlerce insanı meslek sahibi 
yaptı. 2020 yılında ise, Koronavirüs salgını dolayısıyla 
sadece Kızılay iş birliğiyle “Yaşlı ve hasta bakımı kur-
su” düzenlenerek 13 kişiye sertifika verildi.

Kadın istihdamı, genç girişimciler ve mesleki eğitim 
konularına yoğunlaşan İş ve Meslek Edindirme Bü-
rosu, işveren görüşme sayılarını ve istihdam sayısını 
daha da artırmayı hedefliyor. İş ve Meslek Edindirme 
Bürosu, normalleşme koşullarının ardından birçok 
dalda yeni meslek kursları düzenleyerek yeni iş kapı-
larını aralamaya devam edecek. 

Dayanışma kenti Nilüfer’de, ikinci el giysi ve eşya-
ların ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldığı uygulamalar, 
pandemi sürecinde de devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır ikinci el kıyafetleri 
yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdığı ‘Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ ve ‘Giy-
miyorsanız Giydirin Kampüs’ pandemi döneminde de 
hizmetlerini aksatmadan devam ettirdi. Giymiyorsa-
nız Giydirin Atölyesi’nden geçtiğimiz yıl boyunca 2 
bin 446 kişi yararlandı. Yıkanıp ütülenerek hijyenik 
hale getirilen kullanılabilir durumdaki giysiler, ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’de geçen yıl öğren-

cilere kapılarını açtı. Eğitim-öğrenimin devam ettiği 
süreçte merkezden 395 öğrenci yararlandı. Pandemi 
sürecinin yaşandığı bugünlerde İhsaniye Mahallesi’n-
deki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi saat 10:00-16:00 
arasında hizmet vermeye devam ediyor. Duyarlı va-
tandaşlar, kullanılabilir durumda olan eşyalarını biz-
zat kendileri veya muhtarlıklar aracılığıyla Giymiyor-
sanız Giydirin Atölyesi’ne ulaştırabiliyor.

Nilüfer Belediyesi, ikinci el kullanılabilir eşyaların de-
ğerlendirilmesine de yıllardır aracılık ediyor. Vatan-
daşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları ücretsiz 
alan ekipler, belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere ulaştı-
rıyor. Ekipler 2020 yılında 559 adrese giderek, kulla-
nılabilir eşyaları alıp ihtiyaç sahibi 276 eve taşıdı. 

İstihdama
katkı

Devir dayanışma devri
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Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kentlerine yenileri ekle-
niyor. Nilüfer Belediyesi, bu kez Antalya’nın İYİ Partili 
Elmalı Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzaladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Elmalı Bele-
diye Başkanı Halil Öztürk’ü Halk Evi’ndeki makamında 
ağırladı. Buluşmada, her iki başkan da kardeş kent pro-
tokolüne imza attı.

Kardeş kent protokolüyle birlikte her iki kent, dene-
yim, iyi uygulamalar, eğitim, sanat ve kültürel alanda iş 
birliği yapabilecek. Nilüfer’in Türkiye’de örnek çalışma-
lar yaptığına dikkat çeken Elmalı Belediye Başkanı Halil 
Öztürk, “Bursa’nın en güzel ilçesi Nilüfer ile kardeş be-

lediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Öztürk, 
Elmalı Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları da paylaştı.

Dayanışma örneği sergilediklerini belirten Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem de, “Kardeşliğimizin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bağlarımız bundan sonra daha 
güçlü olacak. Elmalı, Türkiye’de birçok alanda kendini 
göstermiş bir ilçemiz. Bu kardeşliğin iyi sonuçlar vere-
ceğine inanıyorum” diye konuştu. 

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’deki kardeş kent sayısı 
Elmalı Belediyesi ile birlikte 17’ye yükseldi. Yurt dışın-
da da 17 kardeş kenti olan Nilüfer Belediyesi böylece 
toplam 34 kent ile kardeş belediye ilişkileri yürütüyor. 

Nilüfer-Elmalı kardeşliği
Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kentlerine Antalya’nın Elmalı Belediyesi de 
eklendi.  Nilüfer’in kardeş kent sayısının 34’e çıktığını söyleyen Başkan Turgay 
Erdem, “Bu kardeşliğin iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum” dedi.
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nilüfer’den

Tarihi ve doğal güzellikleri ile turizmde belli bir yere 
sahip olan Misi Mahallesi’ni ziyaret edenlerin gezebi-
leceği kültürel mekanlara yeni bir değer daha ekleni-
yor.  Nilüfer Belediyesi, Edebiyat Müzesi, Misi Çocuk 
Kütüphanesi, Fotoğraf Müzesi, Misi Yazıevi ve Sanat 
Evi’nin ardından Misi’ye şimdi de İpek Evi‘ni kazandır-
maya hazırlanıyor. 

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
NİLSEM ve Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma 
Derneği iş birliğiyle, Misi’de restore edilen tarihi bir 
binada faaliyete geçirilecek olan İpek Evi, Misi’nin kül-
türel değerlerine bir yenisini ekleyecek. 

Bursa’nın geleneksel ipek böcekçiliği zanaatını Nilü-
fer’de kültür ve turizmin bir parçası yapma, kaybol-
maya yüz tutmuş bir meslek olarak ipek böceği yetiş-
tiriciliğinin sosyal yaşamdaki izlerini bugüne taşıma 

amacıyla restore edilip, yaşayan bir mekâna dönüş-
türülen İpek Evi’nin açılışı için son çalışmalar yapılıyor. 

İpek Evi’ni gezenler, ipeğin hikayesine tanıklık ede-
cek. İpek böceğinin kozadan ipliğe doğru geçirdiği 
evreler, ipeğin kıymetli bir kumaş olarak tarihsel yol-
culuğu ve Bursa’nın sosyo-ekonomik gelişimindeki 
önemi, Bursalılar’ın anılarında ipekçiliğe ve kozacılığa 
dair kıymetli duraklar ve çok daha fazlası İpek Evi’nin 
hikâyesini oluşturuyor. 

Ziyaretçiler iki katlı Anadolu evinin odalarında hem 
bu hikâyeye tanıklık edecek, hem de zanaatın ince-
liklerini uygulayarak öğrenme şansı bulacak. İpek 
Evi’nde, ipek dokuma işliğinin yanı sıra, Misili kadın-
ların el emeği eserlerinin meraklısına sunulacağı bir 
satış ofisi ve ziyaretçilerin soluk alacağı bir kafeterya 
da yer alıyor. 

Misi’ye 
İpek Evi 
kazandırılıyor
Nilüfer Belediyesi, Misi’ye bir değer 
daha kazandırıyor. Geleneksel 
ipek böcekçiliği zanaatının turizme 
kazandırılması amacıyla hizmete 
açılacak olan İpek Evi’ni gezenler, ipeğin 
hikayesine tanıklık etme şansı bulacak.
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Müzik Yaşasın
Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde işsiz kalan müzisyenlere destek olmak 
için hayata geçirdiği  “Müzik Yaşasın” projesi ile 115 müzisyeni çevrimiçi 
konserlerde halkla buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, pandemi süre-
cinde çalışma olanağı bulamayan 
müzisyenlere destek olmak için, 
Müzik İnsanları Derneği (Mider) 
işbirliğiyle “Müzik Yaşasın” proje-
sini başlattı. 

Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu 
dönemde işsiz kalan ve hiçbir geli-
ri olmayan müzisyenlerin çevrimi-
çi olarak konser vermesine olanak 
sağlayan proje için, müziğin her dalından 200’ü aşkın 
başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından belirlenen 
şartlara uygun 115 müzisyen ve grup seçildi. Müzisyen-
lerin konserleri Nilüfer Sanat’ın youtube hesabı aracı-
lığıyla dinleyicilerle sanal ortamda buluştu.  Her hafta 
cuma akşamları Nilüfer Sanat’ın youtube hesabından 
yayınlanan konserlerin ilki, 15 Ocak’ta Grup Kucaklaş-
ma, Gökhan-Enis ve Cihan-Anıl ikilisi ile başladı. 

Ayrıca +1 Band Orkestrası&Demet Tuğcu Pala, Barış 
Sarı ve Metehan Gümüş, Timuçin, Miskin, İsmet Akkurt 
Orkestrası, Sinan Özmert, Grup Berfin, Cihan Pir, Ulu-
dağ Trio, Emin Orhan, Murat Uzun, Ahmet Gök, Hijazz, 
Murat Ulutaş ve Pelin Demir de, cuma akşamlarının 
ilgiyle takip edilen programı haline gelen “Müzik Yaşa-
sın”da, performans sergileyen diğer konuklar oldu.

Konserleri çok sayıda müzik tut-
kunu çevrimiçi izleyerek keyifli 
anlar yaşadı. Konser kayıtları sı-
rasında müzisyenleri ziyaret eden 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, birçok alanda olduğu gibi 
müzisyenlerin de pandemi süre-
cinden olumsuz etkilendiklerini 
söyledi.  Başkan Turgay Erdem, 
“Bu süreçte müzisyenlerimiz gelir 

kaybına uğrayan meslek grupları arasında yer aldı. Biz 
de onlara destek olmak istedik. Gösterilen ilgi, zor gün-
ler yaşayan müzisyenlerimize de moral olacaktır” dedi. 

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından organize edilen “Müzik Yaşasın” etkinliği 
kapsamında gerçekleştirilen online konserler 26 Mart 
tarihine kadar devam etti. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Yaşayan
müzeler

Pandemi döneminde de 
Nilüferliler’i kültür ve 
sanatla buluşturmanın 
yollarını bulan Nilüfer 
Belediyesi, “Müze’de 
Bir Salı” etkinliğiyle 
sanatseverleri müzelerinde 
ağırlarken, Pera Müzesi iş 
birliğiyle düzenlediği dijital 
sergi turlarıyla da, çok özel 
sergileri evler taşıdı.
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Nilüfer Belediyesi “Müze’de Bir Salı” etkinliği ile Nilü-
ferliler’i pandemi tedbirleri çerçevesinde müzelerinde 
ağırlıyor. Etkinliğe katılanlar, Gümüştepe Mahallesi’n-
deki Mysia Fotoğraf Müzesi ve Nilüfer Edebiyat Mü-
zesi’ni rehber eşliğinde geziyor. Pandemi nedeniyle 
katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte sanatseverler, 
müzelerin koleksiyonlarına dair ilham verici bilgiler 
ediniyor. Katılımcılar, alanında ilk ve tek olan Nilüfer 
Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil'in el yazma-
sı şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım 
Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar sa-
ati gibi çok sayıda değerli 
yazara ait yüzlerce kişisel 
eşya ve eserleri, yakından 
inceleme fırsatı buluyor. 
Fotoğraf tarihinin hem 
görsel, hem de dijital şekil-
de ifade edildiği Nilüfer Fo-
toğraf Müzesi’ni de ziyaret 
eden sanatseverler, fotoğ-
rafın ve fotoğraf makineleri-
nin tarihsel gelişimine tanık- l ı k 
ediyor. Bursa’da alanında ilk olan müze-
leri gezerek farklı bir deneyim yaşayan 
katılımcılar sergilenen eser-
lerin hikâyelerini de dinleme 
şansı buluyor.

Pandemi önlemleri çerçeve-
sinde gerçekleşen “Müze’de 
Bir Salı” etkinlikleri, her ayın 
üçüncü salı günü gerçekleşiyor. 
Katılımcıların yepyeni bilgiler 
edinmesini sağlayan etkinlik 
15 Haziran 2021 tarihine kadar 
devam edecek. Müze turuna katılmak 
isteyenlerin nilufermuze@nilufer.bel.tr 
adresine mail göndererek kayıt yaptır-
ması gerekiyor.

Sergiler evlere taşınıyor
Pandemi döneminde eğitimden kültür sanata, söy-
leşilerden atölyelere kadar bütün etkinliklerini dijital 
ortama taşıyan Nilüfer Belediyesi, birbirinden önemli 
sergileri de, çevrimiçi olarak sanat tutkunlarıyla buluş-
turuyor. Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışından usta 
sanatçıların, seçkin eserlerinin yer aldığı çok sayıda 
sergiye ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi dönemi boyunca 

bu sergileri, Pera Müzesi iş birliğiyle Nilüferli sanatse-
verlerin evlerine taşıyor. Yetişkin ve çocuklara yönelik 
gerçekleştirilen etkinlik, Pera Müzesi’nin “Minyatür 
2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisinin dijital turuyla 
başladı. Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın hazırladı-
ğı, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan 
gibi farklı ülkelerden 14 sanatçının 40’ı aşkın eserinin 
bulunduğu sergiyi Nilüferli sanatseverler, rehber eşli-
ğinde tüm detaylarıyla üç boyutlu olarak dijital ortam-
da izledi. Yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksi-

yon Sergisi’nde de katılımcılar, Anadolu’nun 
zengin kültürüne tarihsel bir perspektiften 
baktı. İlgi gören sergi turlarından bir diğe-
ri de, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist 
Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: El-
çiler ve Ressamlar” sergisi oldu. Dijital or-
tamda rehberli tur ile sergiyi gezen sanat-

severler, koleksiyonlardaki eserler 
hakkında bilgi aldılar. 

Öğrenciler 
sanatla buluştu
Nilüfer Belediyesi, yine Pera 
Müzesi iş birliğiyle çocuklara 
yönelik “Kristal Berraklığı” ser-
gi turu ve Baskıyla Parlak De-
senler Atölyesi gerçekleştirdi. 

Hem sergiyi gezip hem de yeni bilgiler 
öğrenen çocuklar, çevrimiçi sergi turu-

nun ardından düzenlenen atölyede, 
desen çalışması yaptı. Daha önce-
den malzemelerini hazırlayan öğ-
renciler, eğitmen eşliğinde doğal taş 
ve kristallerin soyut desenlerinden 
ilhamla, sulu boya ve streç film kulla-
narak yaratıcı desen çalışmaları yaptı.

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı “Ge-
zegenlerin Renklerini Keşfet” atölye-
sinde de, sanatçı Hale Tenger’in küre 
biçimli nesnelerle uzay boşluğunu ha-

tırlatan yerleştirmesinden ilham alan çocuklar, 
gök cisimlerini tasarladılar. Keyifli geçen atölyede ka-
tılımcılar, uzaydaki gezegenlerin benzersiz renkleri ve 
yuvarlak şekillerini karton, alüminyum folyo ve renkli 
boyalar kullanarak iki boyutlu düzlem üzerinde oluş-
turdular. Çevrimiçi öğrenme programı kapsamında 
Pera Müzesi ile gerçekleştirilen sergi turu ve atölye-
lerden, toplam 219 katılımcı faydalandı.
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, halkı 
günümüz sanatı ile tanıştırmak, 
günümüz sanatını değerlendir-
mek için gereken anahtar kav-
ramları, düşünceleri aktarmak, 
sanat okuryazarlığı kazandır-
mak amacıyla “Etüt: Güncel 
sanata doğru ilk adımlar” isimli 
eğitim programı başlattı. 

Akademisyen, sanatçı, yazar, 
sanat tarihçisi gibi çeşitli alan-
lardan konukların konuşmacı 
olarak katıldığı program, katı-
lımcıların güncel sanat yöne-
limleri hakkında bilgilenmeleri-
ne ve görsel sanat etkinliklerini 
yakından takip edebilmelerine 
imkân sunuyor. 

Murat Alat’ın programlama-
sıyla düzenlenen buluşmalar, 
pandemi nedeniyle çevrimiçi 
gerçekleştiriliyor. Ocak ayında 
sanat tarihçisi ve bağımsız kü-
ratör Yekhan Pınarlıgil, ‘Acı, haz 
ve ürperti’ başlıklı oturumuyla 

devam eden eğitim programı-
na; Ali Akay’ın “Avant-Garde, 
Modernizmde Neler Oldu?”, 
seramik sanatçısı, akademis-
yen ve yazar Emre Zeytinoğlu 
“Hazır Nesne”, sanatçı ve ya-
zar Rafet Arslan “Kolaj”, küra-
tör, sanat yazarı, akademisyen 
Derya Yücel, “Yerleştirme”, Ke-
rem Ozan Bayraktar “Kavram-
sal Sanat”, Orhan Cem Çetin 
“Çağdaş Fotoğraf”, Pelin Dilara 
Çolak “Pop Art”, Nora Tataryan 
da “Feminist Sanat” oturumla-
rıyla konuk oldu.

“Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk 
Adımlar” buluşmaları, dopdolu 
programıyla devam edecek. 
Yekhan Pınarlıgil “Video Sana-
tı”, Pınar Derin Gencer “Per-
formans”, Ezgi Bakçay “Politik 
Sanat”, Sinan Logie “Mimari 
ve Sanat”, Taner Ceylan ve İl-
ker Cihan Diner de “Resim ve 
Güncel Sanat” temalarıyla ger-
çekleştirilecek olan söyleşilere 
konuk olacak.  

Güncel 
sanata doğru 
ilk adımlar
Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı “Etüt: Güncel 
sanata doğru ilk adımlar” eğitim programına 
konuk olan farklı disiplinlerden sanatçı, yazar, 
akademisyen, sanat tarihçileri, örneklerle 
birlikte güncel sanatı derinlemesine ele alıyor.
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Sanatın birçok dalında düzenlediği atölye, söyleşi, 
sergi, konser ve festivallerle Nilüferli sanat tut-
kunlarının kültür-sanatla iç içe olmasını sağlayan 
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü, büyük ilgi gören bu etkinliklerine bir yenisini 
daha ekledi. 
Flüt sanatçısı Cem Önertürk’ün sunumuyla çevrimiçi dü-
zenlenen “Müzikolik” adlı program, her ay farklı konuk-
larıyla, sanatseverlere müzik dolu dakikalar yaşatacak. 
“Müzikolik” programının ilk konuğu, Türkiye’nin önde 
gelen genç kuşak piyanistlerinden ve Bursa Uludağ Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’nda 
doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapan Öz-
gür Ünaldı oldu. 
Dünyaca ünlü müzisyenlerin hayatının konuşulduğu prog-
ramda Özgür Ünaldı,” Müzikolik” izleyenleri için Franz 
Schubert ve Robert Schumann’ın eserlerinden iki özel 
performans da sergiledi. Başarı dolu kariyerindeki dönüm 

noktalarından kesitler sunan 
Ünaldı, genç müzisyenlere 
de önemli tavsiyelerde bu-
lundu. Özgür Ünaldı, prog-
ramın bir bölümünde de küçük yaştaki müzik se-
verlerin gönderdiği notalardan, doğaçlama müzik yaptı. 
Müziğin farklı tınılarını ve enstrümanlarını sanatseverler-
le buluşturan “Müzikolik” programının ikinci konuğu olan 
kabak kemanenin önemli isimlerinden Uğur Önür de, 
müzik kariyeri ve kabak kemane hakkında detaylı bilgiler 
paylaştı. Önür, halk müziği ve kabak kemane icra etmek 
isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.“Karahisar Kalesi”, 
“Güle Çıktım Gülmedim” ve “Çekemedim Akça Kızın Gö-
çünü” adlı eserleri de hem çalıp hem seslendiren Uğur 
Önür, sergilediği kabak kemane performansıyla izleyen-
lere keyifli anlar yaşattı.
Etkinlikleri izlemek isteyen sanatseveler, www.youtube.
com/NiluferSanat kanalından “Müzikolik” programına 
erişebilir.

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, “Nadir İşler” 
adıyla yeni bir söyleşi dizisi başlattı. Çevrimiçi ger-
çekleştirilen etkinliğin ilk konuğu olan Enis Batur, 
mektup ve posta pulları üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdi.
Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılında Misi’de açtığı ve Tür-
kiye’de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi, bünyesindeki 
edebiyat hazinesiyle ziyaretçilerini ağırlarken, diğer bir 
yandan da düzenlediği etkinliklerle yazarları, okurlar-
la buluşturuyor. Edebiyat Müzesi, 
“Nadir İşler” adıyla yeni bir söyleşi 
dizisi başlattı. Pandemi nedeniyle 
çevrim içi gerçekleştirilen söyleşinin 
ilk konuğu, şair, yazar ve yayıncı Enis 
Batur oldu. Sevil Şahin Hakverdi ve 
Dilan Deniz’in sorularıyla eşlik ettiği 
etkinlikte Enis Batur, posta pulları ve 
mektup üzerine keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdi. Batur, anılarını ve yaşan-
mışlıklarını da katılımcılarla paylaştı. 
Pul koleksiyonculuğunun farklı bir iş olduğunu belirten 
Enis Batur, pulun, nadir bir nesne olduğunu şu sözlerle 
ifade etti: “Pul, parmakla tutulmaz. Cımbızla ele alınır. 
Profesyonel koleksiyonculara cımbız yetmez, eline eldi-
ven takar. Pulların en ufak bir tırtığının bile akamete uğra-
ması, onu değersiz kılmaya yeter.” 
Pul merakına küçük yaşlarda babası sayesinde kapıldığını 
ifade eden Enis Batur, pulun, işlevsel nedenlerle ortaya 
çıkan bir değer olduğunu dile getirdi. Batur, “Elektronik 

postanın çıkmasıyla beraber mektup, kendiliğinden bir 
köşede büzüşmeye başladı. Elektronik posta, mektubun 
yerini tutmadı” dedi. 
Mektuba, yaygın olduğu dönemde bile toplum tarafından 
çok fazla ilgi gösterilmediğini belirten Enis Batur, Türki-
ye’de mektuba başvurma oranının Batı’ya oranla çok dü-
şük olduğunu söyledi.
Mektubun, insanların bir arada olmamasından dolayı or-
taya çıktığını, mektup ve zarfları biriktirdiğini kaydeden 

Batur, “Gönderen: Enis Batur” kitabı-
nın da buradan ortaya çıktığını belirtti. 
Bütün yazdıklarını, dolma kalemle 
yazdığını söyleyen Batur, “Şimdiye 
kadar doğrudan doğruya klavyenin 
önüne geçip hiçbir şey yazmadım. 
Daktiloyla da, bilgisayarla da yazma-
dım. Mektup dolma kalem, tüken-
mez kalem hatta kurşun kalemle 
yazılan bir şeydi. Daktiloyla yazılma-
ya başlayınca daraldı. Bana kalırsa 

niteliği de biraz çözülmeye başladı. Daktilo da bitip, bilgi-
sayara geçildikten sonra zaten mektup otomatik olarak 
elektronik posta oldu” diye konuştu. 
İşi gereği çok sayıda mektup aldığını belirten Enis Batur, 
“Mektupları sakladım ve bir bölümünü Nilüfer Belediyesi 
Kütüphaneleri’ne verdim. Doğru yerde olduklarına inanı-
yorum. Araştırmacılara, akademisyenlere katkıda buluna-
cağı umudunu taşıyorum. Mektuplarım orada olduğu için 
içim rahat” dedi. 

Müzik dolu bir program 

Enis Batur’la “Nadir İşler”
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Çocuklar
hayal 
güçlerini 
resimle 
ifade etti
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerine 
katılan çocuklar, Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Miro 
ve Claude Monet gibi dünyaca ünlü ressamları yakından 
tanıdı. Hayal güçlerini kullanan çocuklar, yaratıcılıklarını 
konuşturarak farklı tekniklerle resim çizdi.

Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde her yaştan 
insana yönelik atölyeler düzenlemeye devam ediyor. 
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nün gerçekleştirdiği “Hayalimdeki Masal Kahra-
manı”, “Şarkılardan Resim Çıkar Mı?” ve “Benim Çizgi 
Film Karakterim” etkinliğine katılan çocuklar, farklı 
çizim teknikleriyle hünerlerini sergiledi. Katılımcıla-
rına keyifli vakit geçirdiği atölyelere, 126 kişi katıldı. 
Lale Ürek’in eğitmenliğindeki “Hayalimdeki Masal 
Kahramanı” atölyesinde çocuklar, Danimarkalı masal 
yazarı Hans Christian Andersen’in “Bin Yıl Sonra” ma-
salını dinleyerek hayallerindeki masal karakterlerini 
resmettiler. “Gerçeküstücülük”, “Kübizm”, “İzlenimci-
lik”, “Soyut” isimli resim atölyelerine katılan çocuklar 
da, dünyaca ünlü ressamları tanıyarak, eserlerini in-
celedi. Çocuklar, daha sonra resim çizdi.
“Şarkılardan Resim Çıkar Mı?” atölyesinde de renkli 
görüntüler yaşandı. Çocuklar, önce Barış Manço’nun 
“Nane Limon Kabuğu” şarkısını hep birlikte dinledi, 
ardından da şarkının sözleriyle hayal güçlerini birleş-
tirerek, resimlerini çizdi. 
“Benim Çizgi Film Karakterim” etkinliğinde de eğit-
men Lale Ürek, etkinliğe katılan çocuklara çizgi film 
tarihi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Resim yapar-
ken dikkat etmeleri gereken konularda da öğütler 
veren Lale Ürek, çocuklardan hayal güçlerindeki ka-

rakterlerin resmini çizmelerini istedi. Çocuklar, izle-
dikleri çizgi filmlerdeki karakterleri hayal ederek, di-
ledikleri karakterleri çizdi. 
“Modern Sanat Atölyeleri: Gerçeküstücülük” resim 
atölyesine katılanlar da, Salvador Dali’yi tanıyarak, 
“Gerçeküstücülük” akımından hareketle fizik kuralla-
rının ötesinde bir bakış geliştirdi. Dünyayı bir rüyanın 
içindeymişçesine gözlemleyen çocuklar, Salvador 
Dali’nin en bilinen eserlerinden biri olan “Belleğin 
Azmi”  tablosunun tarihçesini ve analizini yaparak, 
çizimlerini gerçekleştirdiler.
“Kübizm” atölyesinde ilk ve ortaokul öğrencisi ço-
cuklar, kübizm akımıyla bağlantılı olarak, etrafların-
daki nesnelerin geometrik yapılarını keşfetmeyi öğ-
rendi.  Pablo Picasso’yu tanıyan çocuklar, geometrik 
şekillerle portre çalışması yaptı. 
“İzlenimcilik” atölyesinde ressam Claude Monet’i ta-
nıyarak, “İzlenim” adlı tablosunu inceleyen çocuklar, 
“Soyut” resim atölyesinde de ressam Joan Miro’yu, 
tekniklerini ve resimlerini tanıyarak, soyut resim ça-
lışması yaptı.  
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Kitaptan Dramaya 
Bir Yolculuk” drama atölyesine katılan ilk ve ortaokul 
öğrencileri de, ekoloji ve gıda hakkında bilgi sahibi 
oldu. Çocuklar, dayanışmayla neler başarabilecekleri-
nin farkında vararak, yeni fikirler ortaya koydu.
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Yarıyıl 
tatilinde 
çocuklara 
tiyatro
Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara tiyatro izleme keyfini yaşattı. 
“Renkli Olsun Yarınlar”  ile “Yaşlı Kadın ve Papağan”  isimli çocuk oyunları, Nilüfer 
Belediyesi Kent Tiyatrosu Youtube hesabından canlı yayınla evlere konuk oldu.

Nilüfer Belediyesi Kent 
Tiyatrosu, yerel tiyatroları 
desteklemek amacıyla 
Kafa Sanat ve Ekim 
Sanat Atölyeleri iş bir-
liğiyle hayata geçirdiği 
“Renkli Olsun Yarın-
lar” ile “Yaşlı Kadın 
ve Papağan” isimli 
çocuk oyunlarını, ara 
tatil dönemi bitene 
kadar çevrimiçi can-
lı yayınla çocuklarla 
buluşturdu. Pan-
demi nedeniyle 
evlerinde olan 
çocuklar, ekran 
başında canlı ola-
rak oyunu izleme 
şansı buldu. 
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Nilüfer’de 
seyirci 
olmak da 
başka
Nilüfer Belediyesi Nilüfer 
Kent Tiyatrosu, sanatseverleri 
pandemi döneminde de 
tiyatroyla buluşturuyor. 
Özel olarak tasarlanmış 
9 odalı bir konteynerde 
sahnelenen “Hamlet’in 
Bütün Ölüleri” isimli 
oyun, her seyirci için ayrı 
ayrı oynanıyor.
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Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu yine çok 
farklı bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Pan-
demi döneminde sanat etkinliklerine hasret kalan iz-
leyiciyi açık havada ve çevrimiçi 
olarak sergilenen oyunlarla bu-
luşturan Nilüfer Belediyesi, şimdi 
de ilk kez denenen bir yöntemi 
hayata geçirdi. 

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent 
Tiyatrosu’nun yeni projesinde 
sahnelenen “Hamlet’in Bütün 
Ölüleri” isimli oyun, her defasın-
da bir seyirci ile buluşuyor. W. 
Shakespeare’in “Hamlet” isimli 
oyunundan “yeniden yazım” tek-
niği kullanılarak E. Feza Soysal 
tarafından yazılan ve yönetilen 
“Hamlet’in Bütün Ölüleri” isimli 
oyun, “Hamlet” oyununun bittiği 
yerden ve oyunda ölümü ger-
çekleşenlerin ağzından bir anla-
tılar bütünü olarak kurgulandı. 

Batuhan Pamukçu, İbrahim Er-
soylu, Ali Düşenkalkar, Ayşe Gü-
lerman, Adem Mülazim, Mesut Özsoy, Mert Tiryaki, 
konuk oyuncu Ebru Kara ile video performans yönte-

mi ile Selçuk Yöntem’in rol aldığı oyunda, sıradan bir 
ölümlü olduğunu unutan güç tutkunlarının, toplumu 
“enfekte” etmekle yetinmeyip, devletin de “entübe” 

olmasına yol açan tutumları an-
latılıyor. 

“Hamlet’in Bütün Ölüleri” isim-
li oyun Nilüfer Belediyesi Halk 
Evi önünde, oyun için özel ola-
rak tasarlanmış, dokuz odalı bir 
konteynerde sergileniyor. Oyun, 
salgın koşullarına göre düzen-
lenmiş, hijyen kurallarına uygun 
olarak her defasında bir seyirci-
ye oynanıyor. 

bilet.nilufer.bel.tr üzerinden bilet 
alan tiyatro tutkunları, “Ham-
let’in Bütün Ölüleri” oyununu 
mart ayı boyunca her çarşamba, 
perşembe ve cuma günleri kon-
teyner sahnedeki fiziki seanslar-
da izledi. Oyun, bilet.nilufer.bel.
tr internet sitesindeki “Online 
Sahne”de de, tiyatro severler-
le buluştu. Kapalı alan korkusu 

(klostrofobi) olanların, oyunu sadece dijital platform-
lardan izlemesi öneriliyor.
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2021 yılının yazarı 
Gülten Akın Her yılı bir yazara adayan 

Nilüfer Belediyesi, 2021 
yılını şair ve yazar Gülten 
Akın’a armağan etti.  
Böylece Nilüfer’de ilk 
defa bir şair, yılın yazarı 
oldu. Nilüfer Belediyesi yıl 
boyunca düzenleyeceği 
atölye, söyleşi, okuma 
buluşmaları ve yarışmalarda 
Gülten Akın ve eserlerini 
okurlarla buluşturacak. 

Yılın Yazarı etkinlikleri ile her yıl bir yazarı okurla bu-
luşturan, yıl boyunca etkinlikler düzenleyerek yazarının 
farklı yönleriyle tanınmasını sağlayan, kentte bir edebi-
yat gündemi oluşturarak daha çok insanı kitapla-ede-
biyatla buluşturan Nilüfer Belediyesi, 2021 yılında da 
sevilen şair ve yazar Gülten Akın’ı “yılın yazarı” ilan etti. 

Yılın yazarını açıklamak üzere Nâzım Hikmet Kültüre-
vi’nde düzenlenen basın toplantısına Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, 2021 Yılın Yazarı Proje Danış-
manı Şair Asuman Susam ile Gülten Akın'ın ailesini tem-
silen kızı Aksu Bora da katıldı. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Beledi-
yesi Kütüphaneleri’nin 2013 yılından bu yana sürdürdü-
ğü “Yılın Yazarı“yılın yazarı etkinliklerinde şimdiye kadar 
Sabahattin Ali,  Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, 
Sevgi Soysal, Nezihe Meriç ve Fakir Baykurt gibi Türk 
edebiyatının iz bırakan isimleri okurla buluşturduklarını 
söyledi. Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğümüzün girişimleriyle başlayan Yılın Yazarı et-
kinlikleri kapsamında bugüne kadar toplam 573 etkinlik 
yaparak, 100 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık, yaklaşık 
72 bin adet kitap dağıttık” dedi. 
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2021 yılını ise şair ve yazar Gülten 
Akın’a adadıklarını açıklayan Başkan 
Erdem, halkının yaşadığı zorlukların 
kader ortaklığını yapmış ve bunları 
edebiyatına taşımış Gülten Akın’ın, 
insan sevgisiyle yoğrulan şiirlerinde 
toplumsal sorunları ele alarak, düzen 
eleştirisi yaptığını ve aynı zamanda 
kadın sorununa da duyarlılık gösteren 
bir yazar olduğunu vurguladı.

Gülten Akın’ın kızı Aksu Bora da an-
nesinin hayatı boyunca “İnceliklerin 
şairi ve kadın yazar” olarak anıldığını 
belirterek şöyle konuştu: “Annem bu imaja itiraz et-
medi ama bundan çok hoşlandığından da emin deği-
lim. Çünkü annemin politik bir karakteri de vardı. Sol 
görüşlü biriydi ve bütün hayatı mücadeleyle geçti. O 
yüzden böyle kırılgan, naif kadın şair imajını verebile-
cek biri değildi. 5 çocuk büyüttü, öğretmenlik yaptı, 
avukatlık yaptı. Onun her hangi bir 
şey yapmadan durduğu bir anı hatır-
lamıyorum. Sürekli çalışan biriydi. O 
yüzden de onun eseriyle, emeğiyle 
hatırlanmasını isterim.”

2021 Yılın Yazarı Proje Danışmanı 
Şair Asuman Susam da kentin tüm 
bileşenleriyle bir yıl boyunca bir ede-
biyatçıyı ele almanın ve edebiyat 
karşılaşmaları yapmanın, kültürel sü-
rekliliği yerleştirmek açısından çok 
önemli olduğuna dikkat çekti.  “Şiiri ve 
şairi hayata yeniden tam zamanında 

çağırdığınızı düşünüyorum” diyen Su-
sam, Gülten Akın’ın ve şiirlerinin tek-
rar gündeme gelmesinin son derece 
önemli olduğunu belirtti. 

Bir yıl boyunca Gülten Akın’ın daha 
yakından tanınacağı için duyduğu 
mutluluğu dile getiren Susam, bir şa-
irin hayata veda ettikten sonra ikinci 
hayatının başladığının altını çizdi. 

Çok sayıda etkinlik 
düzenlenecek 

2021 yılı boyunca Nilüfer Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde edebi-
yatseverler Gülten Akın’ın eserleriyle buluşacak. Yılın 
yazarı etkinlikleri kapsamında  “Anılar ve Tanıklıklar”,  
“Öğretmenlerle Yılın Yazarı Gülten Akın”,  “Gülten 
Akın Şiirinin Müziği”,  “Sivil Toplum Kimliğiyle Gülten 

Akın”,  “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın”  
temalarıyla söyleşiler düzenlenecek. 
Ayrıca, Gülten Akın’ın eserleri ilko-
kul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
düzenlenecek okumalarda yeniden 
anımsanacak. Yine yılın yazarı etkin-
likleri kapsamında sergiler; drama, şiir 
ve okuma atölyeleri ile Liselerarası Ki-
tap Kapağı Tasarım Yarışması ve Yılın 
Yazarı Mektup Yarışması düzenlene-
cek. Etkinlikler yıl sonunda düzenle-
necek sempozyumla sona erecek. 

Aksu Bora

Asuman Susam
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Misi Akademi’de 
6 atölye

Nilüfer Belediyesi’nin 
farklı alanlardan konu ve 
konuklarıyla düzenlediği 
Misi Akademi “Mitoloji 
Akademisinde Okumak”, 
“Söz Yazarlığı”, “Bir 
Fikirden Senaryoya, 
Senaryo Yazarlığı”, “Yaratıcı 
Okuma”, “Kadın Okumaları” 
ve İngilizce’den Türkçe’ye 
Kitap Çevirisine Başlangıç” 
atölyeleriyle devam etti.



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
4

 
 

 
N

İ
S

A
N

 
2

0
2

1

56 57

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği Misi Akademi, farklı alanlarda düzenlediği 
atölyelerle katılımcılarına kendini geliştirme fırsa-
tı sunuyor. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen 
atölyelerde akademisyen, psikolog, yazar gibi farklı 
alanlardan uzman konuklar, bilgi ve deneyimlerini 
katılımcılarla paylaşarak, önerilerde bulunuyor. Misi 
Akademi, “Mitoloji Akademisinde Okumak”, “Söz 
Yazarlığı”, “Yaratıcı Okuma Atölyesi”, “Bir Fikirden 
Senaryoya, Senaryo Yazarlığı”, “Kadın Okumaları” 
ve İngilizce’den Türkçe’ye Kitap Çevirisine Başlan-
gıç” atölyeleriyle devam etti. “Mitoloji Akademisin-
de Okumak” atölyesinde İstanbul Üniversitesi Eski 
Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Erman Gören, mitlerin çıkış noktaları ile nasıl 
okunmaları ve değerlendirilmeleri gerektiği konu-
sunda önemli bilgiler paylaştı. 

Ünlü söz yazarı ve iletişimci Sibel Algan’ın konuk ol-
duğu “Söz Yazarlığı” atölyesinde de, hayatın ayrılmaz 
parçası olan şarkıların, ilhamdan başlayarak üretime 
giden süreci ele alındı.  Algan, iki gün süren atölyede 
katılımcılara ilham, yaratıcı düşünme ve ifade bece-
rileri konusunda deneyimlerini aktardı. Söz yazarken 
süslü kelimeler aramak yerine, olanı, en güçlü haliyle 
hissettirecek kelimeler bulunması gerektiğini vurgu-
layan Sibel Algan, “Şarkı sözü net olmalı, duyguyu he-
men aktarmalı” dedi. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Misi 
Akademi kapsamında düzenlediği bir diğer atölye 
de “Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atöl-
yesi” oldu. Yoğun ilgi gören ve 6 hafta süren atölye, 

yönetmen ve senarist Özcan Alper’in eğitmenliğinde 
gerçekleşti. Senaryonun oluşum aşamaları, senaryo 
teknikleri ve senaryonun, filme uzanan yolculuğu-
nun derinlemesine ele alındığı atölyede katılımcılar, 
hazırladıkları film konularının özetlerini de paylaştı. 
Özcan Alper, “Kötü senaryodan iyi film çıkmaz, ama 
iyi senaryodan kötü film çıkar. Sinemacı olaylara ner-
den bakacağını nasıl anlatacağını iyi bilmeli” diyerek, 
filmin temelinin, iyi bir senaryodan geçtiğine dikkat 
çekti. 

Öğretmenlere ve eğitim fakültesi öğrencilerine yöne-
lik düzenlenen “Yaratıcı Okuma Atölyesi”nin konuğu 
ise, Dr. Nilay Yılmaz oldu. Atölyeye katılan öğretmen 
ve öğretmen adayları, Dr. Nilay Yılmaz’dan 6 saatlik 
yaratıcı okuma eğitimi aldı. Klasik okuma uygulama-
ları ile yaratıcı okuma çalışmalarının karşılaştırıldığı 
ve Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TTCT) üzerin-
den yapılandırılan okuma çalışmalarına yönelik örnek 
uygulamaların ele alındığı eğitimde Dr. Nilay Yılmaz, 
çocuklara bir kazanım olarak aktarılacak olan yaratıcı 
okuma tekniklerinin öğrenmeye ve çocuk gelişimine 
katkısına dikkat çekti.  

“Kadın Okumaları” atölyesinde ise katılımcılar, “Kurt-
larla Koşan Kadınlar” isimli kitaptan, “Bilge Vasalia” 
isimli masalı Nalan Karagöz’den dinleyerek, masalın 
içinde geçen sembollerin, pagan kültüründeki karşı-
lıkları ve psikolojideki katmanlarını inceledi. 

Barış Gönülşen’in yürütücülüğünde iki gün süren 
“İngilizce’den Türkçe’ye Kitap Çevirisine Başlangıç” 
atölyesi de, katılımcıların, bireysel çeviri anlayış ve bi-
rikimine katkıda bulundu.
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14 Şubat Dünya Öykü Günü, Nilüfer Belediyesi Kü-
tüphane Müdürlüğü ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği 
(BUYAZ) işbirliğiyle organize edilen çevrimiçi bir et-
kinlikle kutlandı. Etkinlikte BUYAZ Başkanı Süreyya 
Akçay, bu yıl Öykü Onur Ödülü’ne Müge İplikçi’nin 
değer görüldüğünü açıklayarak, yazarı kutladı. 
Bursa dışından da edebiyatseverlerin katıldığı etkin-
likte yazar Nursel Aras, 5 yazar tarafından kaleme 
alınan '2021 Dünya Öykü Günü Bildirisi'ni okudu.  Ya-
zarlar Burçin Tetik, Eylem Ata Güleç, Gamze Arslan, 
Mevsim Yenice ve Şengül Can tarafından kaleme 
alınan bildiride, "Ayrımcılığın, yok sayılmanın, bas-
kı ve tacizlerin, yaşamımızın ve yazımızın önünde-
ki tüm engellerin ortadan kalkacağı bir dünyaya 
uyanmak için yazıyoruz " ifadeleri yer aldı.

Bildirinin okunmasının ardından bu yıl BUYAZ Öykü 
Onur Ödülü’ne değer görülen Müge İplikçi ile “Yaz-
mak” üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Pelin Yılmaz 
ve yazar Aymen Akçay’ın moderatörlüğünde yapılan 
söyleşide, yazının kendisini yaşama bağladığın anla-
tan Müge İplikçi, umut ve umutlu olmak üzerine dü-
şüncelerini paylaştı. İplikçi, “İnsan olarak umudu ha-
rekete geçirmemiz lazım. Dünyanın gidişatı yönünde 
hareket etmemiz lazım. O umudu içimizde tutmak, 
bizim yaşama olan borcumuz” diye konuştu. 

Dünya Şiir Günü, Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat 
Derneği (BUYAZ) tarafından düzenlenen çevrim içi bir et-
kinlikle kutlandı. Şair Fadime Erezer’in Dünya Şiir Günü Bildi-
risi’ni okumasıyla başlayan etkinlikte, BUYAZ Başkanı Sürey-

ya Akçay ve Şaban Akbaba, şair ve yazar Hüseyin Yurttaş 
ile bir gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından BUYAZ Şiir 

Onur Ödülü şair ve yazar Hüseyin Yurttaş’a verildi. 
Yurttaş, bu anlamlı ödüle değer bulunmaktan 
onur duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Öykü Onur Ödülü 
Müge İplikçi’ye verildi

Şiir Onur Ödülü 
Yurttaş’a
Dünya Şiir Günü’nde, BUYAZ Şiir Onur Ödülü 
şair ve yazar Hüseyin Yurttaş’a verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş 
birliğiyle her yıl verdiği Öykü Onur Ödülü’ne, bu yıl Müge 
İplikçi değer görüldü. İplikçi’ye ödülü, Dünya Öykü Günü 
nedeniyle düzenlenen etkinlikte verildi. 
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, 
Türkçe’de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemi-
ne dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak 
amacıyla her yıl verdiği Mehmet H. Doğan Ödü-
lü’nün bu yılki sahibi belirlendi.

Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Hay-
dar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan 
Mehmet H. Doğan Ödülü Seçici Kurulu, bu yıl-
ki ödül sahibini kararlaştırmak üzere çevrim içi 
olarak toplandı. Kurul üyeleri, 2021 Mehmet H. 
Doğan Ödülü’ne, Türk şiir eleştiri yazınında sık-
ça karşılaşılan imge vurgusunu, “Bellek” gibi pek 
kullanılmayan bir yordamla güç-
lendiren “Şiir ve Bellek” adlı 
çalışmasıyla Gökhan Tunç’u 
değer buldu.
2022 yılında, Mehmet H. 
Doğan Ödülü’nün yalnızca 
kitaplara değil, şiir eleştirisi-
ne katkı sunan maka-
lelere de verilmesi 
kararlaştırıldı. Öte 
yandan yeni dö-
nemde Asuman 
Susam ve Nilay 
Özer’in de, Meh-
met H. Doğan 
Seçici Kurulu’n-
da görev alması 
yönünde de karar 
verildi. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün okuru, yazar ve 
kitabına dair bilinmeyeni arama yolculuğuna çıkardığı “Ede-
bi Kazılar” söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini, 
okurlarla buluşturuyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çev-
rimiçi düzenlenen Edebi Kazılar söyleşileri, edebiyat tutkun-
ları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Edebi Kazılar’ın 
son konukları, yazar Nermin Yıldırım ve Yalçın Tosun oldu. 
Deniz Yüce Başarır’ın sorularıyla eşlik ettiği söyleşide, Nermin 
Yıldırım’ın edebiyat serüveni ve “Ev” isimli son romanı, karak-
terleriyle beraber ele alındı. Söylemek istediği her şeyi “Ev” 
romanıyla aktardığını belirten Nermin Yıldırım, “Her roman 
benim gözümde perspektif meselesi. Bütün bu perspektifleri 
bir yapboz gibi düşünürsek, söylemek istediğim bu konudaki 
her şeyi Ev’le birlikte söylediğimi, hepsini evin içine yerleştirip, 
kapısını da kilitlemiş gibi hissediyorum kendimi” diye konuştu.
Edebi Kazılar söyleşileri, “Mesafenin Şiddeti” adlı öykü kita-
bıyla yazar Yalçın Tosun’u da ağırladı. Ahsen Erdoğan’ın mo-
deratörlüğünü üstlendiği etkinlikte Yalçın Tosun, “Mesafenin 
Şiddeti” kitabı ve edebi çalışmaları üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdi. 
Edebi Kazılar söyleşisine konuk olan Çağdaş Türk Edebiya-
tı’nın önemli temsilcilerinden İrmak Zileli de, “Son Bakış” adlı 
kitabını anlattı. Melisa Ceren Hasmaden’in sorularıyla eşlik 
ettiği söyleşide İrmak Zileli, “Son Bakış” romanında yer alan 
göçmen bir kadın olan Tina isimli karakteri yaratırken, gerçek-
likten, yaşanmış bir olaydan esinlendiğini ifade etti.

“Mehmet H. 
Doğan Ödülü” 
Gökhan Tunç’un  

Edebi Kazılar

Nilüfer Belediyesi’nin, çağdaş Türk şiirinin 
en önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. 
Doğan anısına bu yıl beşincisini düzenlediği 
“Mehmet H. Doğan Ödülü”ne, “Şiir ve Bellek” 
adlı eseriyle Gökhan Tunç değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Edebi Kazılar” söyle-
şilerine konuk olan yazar Nermin Yıldırım “Ev”, Yalçın To-
sun “Mesafenin Şiddeti”, Irmak Zileli de “Son Bakış” isimli 
kitabı üzerine okurlarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Nilüfer’in Sultanları 
Avrupa’da misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele 

eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol 
Takımı, 30 maçta aldığı 21 
galibiyetle normal sezo-
nu, 62 puanla 5. sırada ta-

mamladı. Play-off turundaki 
rakiplerini de geçerek ligdeki sırala-

masını koruyan Nilüfer Belediyespor, bu 
sonuçla Türkiye’yi CEV Volleyball Chal-
lenge Cup’ta temsil edecek.

Voleybolda başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Beledi-
yespor, Avrupa Kupaları’na katılma hakkı elde ede-
rek bu başarısını taçlandırdı. Başantrenör Dehri Can 
Dehrioğlu yönetimindeki Nilüfer Belediyespor, ligde 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Vitra gibi güçlü 
rakiplerini mağlup etti. Ligde oynadığı 30 maçta 21 ga-
libiyet elde eden Nilüfer Belediyespor, normal sezonu 
Vakıfbank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra ve Türk 
Hava Yolları’nın ardından 5. sırada tamamladı. Ligdeki 
sıralamasıyla, Avrupa kupalarına katılmak için play-off 
turu 5-8 etabına mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 
bu etaptaki rakibi Sistem9 Yeşilyurt karşısında, rakip 
takımda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle, Türkiye 
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GENÇLER SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. 
Lig’i de başarıyla tamamladı. Altyapıdaki genç 
oyuncuların tecrübe ve gelişim kazanması için 
TVF Kadınlar 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden 
Nilüfer Belediyespor, 16 karşılaşmanın 10’un-
dan galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, 
topladığı 30 puanla, ligi 4. sırada tamamladı. 

Voleybol Federasyonu tarafından hükmen galip tescil 
edildi. Bu sonuçla bir üst tura yükselen yeşil mavi be-
yazlı ekip, play-off turu 5-6 etabında Aydın Büyükşe-
hir Belediyespor ile eşleşti. Ligdeki başarısını play-off 
turunda da sürdüren Nilüfer’in Sultanları, serinin ilk 
maçında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. İkinci 
maçta Ayın Büyükşehir Belediyespor’u, Cengiz Göllü 
Voleybol Salonu’nda ağırlayan Nilüfer Belediyespor, 
nefes kesen maçtan 3-2 galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle 
play-off serisinde durumu 2-0’a getiren Nilüfer Bele-
diyespor, misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. sırada tamam-
lamış oldu. Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla Türkiye’yi 
CEV Volleyball Challenge Cup’ta temsil etmeye hak 
kazandı. 

Nilüfer Belediyespor’un sezondaki başarısı oyuncu 
istatistiklerine de yansıdı. Nilüfer Belediyespor’un 
ABD’li yıldızı Sarah Wilhite takımına kazandırdığı 564 
sayı ile sezonun en skorer 3’üncüsü oldu. Nilüferli orta 
oyuncular Yasemin Yıldırım 69 blok ile en iyi 4’üncü, 
Emily Maglio ise 68 blok ile en iyi 6’ncı blokör oldu. 

Nilüfer Belediyespor’un pasörü Buse Ünal da takımına 
kazandırdığı 42 servis sayısı ile bu alanda 3. oldu. 

Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Ku-
lübü Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer ekibini ziyaret 
ederek hem voleybolcuları hem de teknik ekibi kutla-
dı. Başkan Erdem “Zorlu bir sezonda mücadeleleriyle 
takımımızı Avrupa’ya taşıdılar. Hepsini tek tek tebrik 
ediyor ve kutluyorum. Bize büyük sevinç yaşattılar. 
Nilüfer Belediyespor olarak önümüzdeki sezona daha 
sıkı hazırlanarak başarımızı CEV Volleyball Challenge 
Cup’ta da sürdüreceğiz” dedi. 
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Lige, aldığı seri galibiyetlerle fırtına gibi 
başlayan Nilüfer Belediyespor Erkek 
Hentbol Takımı’nın, zirve takibi sürüyor. 
Antrenör Selim Muti idaresindeki yeşil 
mavi beyazlı ekip, oynadığı 19 maçta 
sahadan 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 
1 beraberlikle ayrıldı. Erkekler Hentbol 
Süper Ligi’nde, zirvede bulunan rakibi 
Spor Toto SK ile arasında 3 puan fark 
bulunan Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş 
Aygaz, Beykoz Belediye Gençlik Spor 

Kulübü, İzmir Büyüşehir Belediye Genç-
lik Spor Kulübü’nün ardından, beşinci 
sırada yer alıyor. 

Ligin 20. haftasında Göztepe Spor Ku-
lübü’nü evinde ağırlayacak olan Nilüfer 
Belediyespor, ligin son iki haftasında da 
zirve mücadelesi verdiği rakipleriyle kar-
şılaşacak. 21. haftada Beşiktaş Aygaz’a 
konuk olacak olan Nilüfer Belediyespor, 
ligin son haftasında ise Spor Toto Spor 
Kulübü’nü evinde ağırlayacak. 

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Beledi-
yespor, aldığı galibiyetlerle ligdeki başarılı ilerleyişini sürdürü-
yor. 19 maçta elde ettiği 29 puanla ligde 5. sırada yer alan Ni-
lüfer Belediyespor’un şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. 

Nilüfer Belediyespor 
zirve yarışında
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Örnek iki spor tesisi daha 
Spor kenti Nilüfer’e pek çok tesis kazandıran Nilüfer Belediyesi, yap-işlet-devret modeliyle 
kente uluslararası standartlarda bir squash salonu ile bir de kapalı spor salonu kazandıracak.

Kentte spor yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Ni-
lüfer Belediyesi, ilçeye iki yeni spor tesisi daha kazan-
dırmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden projeleri, ilgili 
başkan yardımcıları, müdürler ve yüklenici firma temsil-
cileri ile birlikte yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, “Nilüfer’e yeni iki spor tesisi daha 
kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi. 

İlk olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde squash salonun-
daki çalışmaları inceleyen Başkan Erdem, yaklaşık 2 bin 
metrekare alanda 9 kortlu, 450 seyirci kapasiteli tesisin, 
tamamlandığında uluslararası standartlara uygun “ak-
redite kort” niteliğinde Türkiye’deki tek tesis olacağını 
belirtti.

Tesisin planlama aşamasında Türkiye Squash Fede-
rasyonu ile ortak çalışıldığını söyleyen Başkan Erdem, 
“Squash, yaklaşık 180 ülkede 25 milyon lisanslı spor-
cusu bulunan bir spor dalı. Ülkemizde ise yatırım mali-
yetleri ve ilgisizlik nedeni ile pek gelişmemiş olsa da biz 
‘Spor kenti Nilüfer’ sloganımıza yakışır şekilde Nilüferli-
leri farklı spor dalları ile buluşturmaya devam ediyoruz. 
Alaadinbey’deki bu iş merkezi içinde, yapı maliyetleri 
bakımından belediyemize ek bir yük getirmeden yap- 
işlet-devret modeli ile Nilüferlilere kazandıracağımız bu 
tesisin planlama aşamasında Türkiye Squash Federas-
yonu ile birlikte çalıştık. Ulusal müsabakaların yanı sıra 
Avrupa ve dünya çapındaki uluslararası müsabakalara 
ev sahipliği yapabilmek adına kortlarımızı ve tesisleri-
mizi Dünya Squash Federasyonu’nun kriterlerine göre 
planladık. Böylece müsabakaların bu tesiste gerçekleş-
tirilmesi için teminat mektubu da aldık. Kortları, sosyal 

ve sportif donatı alanları ile Avrupa’nın sayılı squash te-
sisleri arasında yer alacak bu merkezi birkaç ay içinde 
tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.   

Erdem daha sonra yine Alaaddinbey Mahallesi’nde NİL-
TİM Ticaret Merkezi içinde yapımı devam eden 2812 
metrekare kapalı alana sahip spor alanında inceleme-
lerde bulundu. Bu alanın da; 4-8 yaş arası çocukların bir-
çok spor dalının altyapısını alabilecekleri, sportif motor 
becerilerinin geliştirilerek yeteneklerine göre yönlendi-
rileceği çok amaçlı bir spor salonu olarak kullanılacağını 
ifade eden Başkan Erdem, tesisin bu yönüyle sportif 
eğitim alanında bir ilk olacağını vurguladı.

Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları, çok 
amaçlı saha düzenlemeleri ve spor platformlarıyla fark 
yaratacak tesisin birkaç ay içinde tamamlanacağını 
kaydeden Başkan Erdem, ardından Nilüfer Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nilüfer Bele-
diyespor Kulübü tarafından hizmet vermeye başlayaca-
ğını söyledi.
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Nilüfer Belediyesi Görme Engel-
liler Spor Kulübü, Türkiye’de ve 
uluslararası arenada hem Nilüfer’i 
hem de Bursa’yı başarıyla temsil 
etmeye devam ediyor. Katıldığı 
ulusal ve uluslararası turnuva ve 
şampiyonalarda aldığı sonuçlarla 
büyük gurur yaşatan Nilüfer Be-
lediyesi Görme Engelliler Spor 
Kulübü sporcuları, yeni bir başarı-
nın daha altına imza attı. Dubai’de 
gerçekleştirilen 2021 World Para 
Athletichs Gran Prix’de olimpiyat 
kota yarışlarına katılan Nilüfer 

Belediyesi Görme Engelliler Spor 
Kulübü ve Milli Takım oyuncusu 
Hakan Cira, hem rekor kırdı hem 
de olimpiyatlara katılma hakkı ka-
zandı. Yarışların 400 metre T13 
kategorisinde elde ettiği 49.58’lik 
derecesiyle Türkiye rekorunu kı-
ran Cira, gümüş madalyanın sahibi 
oldu. Ayrıca dünya sıralamasında 
6. sıraya yükselen Hakan Cira, bu 
başarısıyla Japonya’nın başken-
ti Tokyo’da yapılacak paralimpik 
oyunlarına katılma hakkı elde etti. 

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Milli Takım oyuncusu Hakan Cira, 
Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix olimpiyat kota yarışlarında hem Türkiye 
rekoru kırdı hem de paralimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Nilüferli
Milli atletten rekor 
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