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başkandan

merhaba
İnsanlık tarihinde çok ender görülen dönemlerden birini yaşadık. Hepimiz için çok sıkıntılı
geçen pandemi sürecinin ardından kademeli
normalleşme sürecine girdik.
Ve yazın en sıcak günleriyle birlikte doğaya,
kültüre, sanata, sosyalleşmeye kısaca pandemi
nedeniyle hasret kaldığımız ve çok özlediğimiz
renklere kavuştuk.
Kültür-sanatın kenti Nilüfer’de pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kültürel etkinlikleri başlattık. Pandemi başladığından buyana yapılan
ilk büyük müzik organizasyonu olan 6. Nilüfer
Caz Tatili’ni gerçekleştirerek, birbirine hasret
kalan müzisyenleri ve müzikseverleri buluşturduk.
Pandemi kurallarına uyarak açık alanlarda gerçekleştirilen 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında,
ormanda, göl kıyısında ve hatta çilek tarlasında
caz konseri yaparak, sanatseverleri uzun bir
kapanma sürecinin ardından hasret kaldıkları
doğa ile ve müzikle buluşturduk.

Hepimizi hırpalayan bu kasvetli sürecin ardından, müziğin iyileştirici gücüyle sarınıp sarmalandık, cazın dinginliğiyle arındık, doğanın
güzellikleri içinde ruhumuz müzikle yıkandı…
Kısacası müzik hepimize iyi geldi…
Sıcak yaz günlerinde, doğanın içinde sanatla
buluşmaya devam edeceğiz… Nilüfer Kent Tiyatrosu yaz boyunca Balat Atatürk Ormanı’nda
oyunlar sahnelemekle kalmayıp, mahallelerde
çocuk oyunları sahneleyerek, yaz boyunca yıldızların altında bizi birbirinden güzel oyunlarla
buluşturacak.
Yazın tüm sıcaklığıyla ve neşesiyle yaşamlarımızı sarmalaması, hepimize şifa ve güzellikler
getirmesi dileğiyle…

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

nilüfer’de tarım

Ata tohumları yaşatılıyor
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Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği
6. Tohum Takas Şenliği’nde, 35
çeşitten oluşan toplam 15 bin
paket atalık tohum vatandaşla
buluştu. Başkan Erdem herkesi,
ata tohumlarını geleceğe aktarma
çabasına destek vermeye çağırdı.
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2021 yılını “Gıda Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi’nin
tarımsal üretim ve sağlıklı gıda üretiminin artırılması
amacıyla yaptığı etkinliklerden biri olan Tohum Takas
Şenliği bu yıl 6. kez gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına
uygun gerçekleştirilen şenlikte, samandan yapılan kürsü
ve oturma grupları dikkat çekiciydi.
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EKODER ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle İhsaniye
Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Gemlik, Eskişehir Büyükşehir, Selçuk ve Beylikdüzü Belediyelerinin yanı sıra tohum platformları ve bireysel üreticiler ile
çok sayıda tohum meraklısı katıldı.
Şenlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tarım ve gıdaya verdikleri
önemi belirterek, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan
şenliği, bu yıl kapsamını daraltarak yapabildiklerini ifade etti.
‘Tohum yaşamdır’ diyerek bu
etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Erdem, “Toplam
15 bin paket ata tohumunu, bu
şenliğe katılanlar toprakla buluşturacak. Bu tohumlar çoğalacak, yaygınlaşacak ve insanlık
var olduğu sürece yaşatılacak. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras sağlıklı gıda. O nedenle kendi
üretim potansiyelimizin farkına varacağız, ata tohumlarımıza sahip çıkacağız, sağlıklı gıdayı yaşatacak ve erişilebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

EKODER Başkanı Arca Atay da, tohumları alan herkesten elde edecekleri ürünlerden yeniden tohum alarak
gelecek nesillere aktarmalarını istedi. Defne Koryürek
moderatörlüğünde “Bostana Gel” başlıklı bir forumun
da düzenlendiği Tohum Takas Şenliği’nde daha sonra,
tohum takası ve dağıtımı yapıldı. Nilüfer Belediyesi Kent
Bostanları ve diğer katılımcı kurumların stantlarındaki
tohumlar meraklılarına dağıtıldı.
Şenlikte Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan ve
bütün enstrümanları sebzelerden oluşan Sebze Orkestrası da verdiği konserle
etkinliğe renk kattı. Pandemi nedeniyle Tohum Takas
Şenliği’ne katılamayanlar
için de Mayıs ayı sonuna kadar Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda atalık tohum
dağıtımı devam etti. İsteyen vatandaşlar ücretsiz dağıtılan biber, börülce, bezelye gibi 35 çeşit atalık tohumlardan istediklerini alarak toprakla buluşturdu.
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üreticisine
destek

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

5

T E M M U Z

2 0 2 1

Nilüfer
Belediyesi,
Türkiye’de
marka haline
gelen Hasanağa
enginarını
üreten çiftçiye
pazarlama
konusunda
destek verdi.
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olarak Hasanağa enginarına coğrafi işaret alarak üreticiye pazarlama konusunda büyük destek olduklarını
vurgulayan Başkan Erdem, Hasanağa enginarının, bu
sayede Türkiye’de önemli bir ürün olarak listelere girdiğini ifade etti.
Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte talebin çok fazla arttığını ve yurdun dörtbir köşesine enginar göndermeye
başladıklarını belirten enginar üreticileri ise, talepten
oldukça memnun.

Nilüfer Belediyesi’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu’na
yaptığı başvuru sonucunda 2020 yılında “Coğrafi İşaret” tescili alan ve bu sayede Türkiye’de marka haline
gelen “Hasanağa enginarı”na ilgi bu yıl daha da arttı.
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İriliği, kılçıksız ve yumuşak dokusu, lezzetiyle kalitesini
zirveye çıkaran Hasanağa enginarına, hasat döneminin
ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından
büyük talep geldi. Nilüfer Belediyesi de üreticiye ürünün halka ulaşımında destek verdi. Enginar hasadının
başladığı ilk günlerde üreticileri tarlalarında ziyaret
eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bereketli
bir hasat dönemi diledi ve belediye olarak her zaman
yanlarında olduklarına vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Belediyesi, Hasanağa enginarının aracısız olarak
tüketiciyle buluşmasına da öncülük etti. Enginar hasadı
süresince Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta Hasanağalı üretici, günlük olarak hasat ettiği enginarları, tüketiciyle buluşturdu. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle kurulan stantta doğrudan üreticiden
enginar alma şansı buldu. Vatandaşlar açılan stantta,
günlük olarak hasat edilen enginarları, temizlenmiş
ya da ayıklanmamış kafa şeklinde tanesi 5 TL’den aldı.
Nilüfer Belediyesi ayrıca, tüketicinin doğrudan çiftçiye
ulaşarak aracısız ürün alabilmesi için Hasanağalı 62 enginar üreticisinin iletişim numaralarını da web sitesinde
paylaştı.

20 21
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Nilüfer’de
5 günde
350 bin
fide dağıtıldı
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Nilüfer Belediyesi, halkı
balkon tarımına teşvik
etmek amacıyla bu yıl 350
bin fideyi vatandaşa dağıttı.
Fideleri balkonlarında
veya teraslarında toprakla
buluşturan vatandaşlar ürün
yetiştirmenin keyfini yaşıyor.
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Nilüfer’e “Tarım Kenti” kimliğini kazandırmak için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren ve 2021 yılını “Gıda
Yılı” olarak ilan eden Nilüfer Belediyesi, bu hedef doğrultusunda mayıs ayı içinde vatandaşlara binlerce fideyi
ücretsiz dağıttı.
Geçen yıl “Fide Bizden, Ürün Sizden” sloganıyla ücretsiz fide dağıtım kampanyası başlatan Nilüfer Belediyesi,
kampanyayı bu yıl genişleterek sürdürdü. Kent insanını
balkon tarımına teşvik etmek, ata tohumunu gelecek
kuşaklara aktarmak ve tarımsal üretimde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ücretsiz fide dağıtımına,
vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 5 gün boyunca süren kampanyada toplam 350 bin adet domates, biber
ve patlıcan fidesi dağıtıldı.
İlk günden büyük ilgi gören fide dağıtım kampanyasına
katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve herkesin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini
belirtti. Üreticiyi dışa bağımlı hale getiren hibrit tohum
yerine, yerli tohumu ve ata tohumlarını yaşatmak, geleceğe aktarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren
Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’de balkon tarımını yay-

gınlaştırmayı, herkesin üretmenin tadına varmasını hedeflediklerini belirtti.
Başkan Turgay Erdem, “Sizler aldığınız fidelerle evlerinizde sebze yetiştirmenin ve dalından koparıp yemenin
tadını çocuklarınıza yaşatın istiyoruz. Balkonlarınız, teraslarınız birer mini bahçeye dönüşsün; ilaçsız biberler,
domatesler patlıcanlar yetişsin” diyerek vatandaşları tohumları da çoğaltmaya çağırdı.
Başkan Erdem, kampanyaya emeğini katan ve fideleri
yetiştiren Nilüferli çiftçilere de belge vererek teşekkür
etti.
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nilüfer’den

Nilüfer Gıda
Topluluğu
kuruldu
Nilüfer Belediyesi, herkes için
eşit, ulaşılabilir ve sağlıklı gıda
hedefiyle 2021 yılını “Gıda Yılı” ilan
ederek çalışmalara devam ederken
belediye çalışanları da bu kapsamda “Nilüfer
Belediyesi Gıda Topluluğu”nu kurdu. Topluluk,
ekolojik üretim yapan üreticilerle, tüketiciler
arasında köprü olacak.

T E M M U Z
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Doğal ve yerel ürünlere güvenli ve aracısız ulaşmayı
mümkün kılan gıda toplulukları dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Bu konudaki bilincin gelişmesine ve yeni toplulukların kurularak üreticilerle
buluşturulmasına öncülük etmek amacıyla Nilüfer
Belediyesi çalışanları tarafından “Nilüfer Belediyesi Gıda Topluluğu” kuruldu. Nilüfer’deki üreticilerin
ürün çeşitliliğini kentteki yeni oluşumlarla tanıştıracak olan gıda topluluğu, ekolojik tarım
koşullarında üretim yapan üreticilerle
tüketiciyi doğrudan buluşturacak.
Gönüllü katılımın olduğu topluluğun
ilk buluşmasına, Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem de katıldı.
Çevrimiçi gerçekleşen buluşmada,
topluluğun sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda izleyeceği yol haritası konuşuldu.
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Nilüfer Belediyesi’nin, Tarım Yılı ilan ettiği 2020 yılında, farkındalık oluşturacak çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Gıda
topluluğu, Gıda Yılı çalışmalarımızın sadece bir ayağı”
dedi. Nilüfer Belediyesi Gıda Topluluğu’nu büyütüp,
yaygınlaştırmayı önemli bir görev olarak üstlendiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Yapacağımız
projelerle bu yıl da hızlı yol alacağımızı düşünüyorum.
8

Sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. 4-5 yıl içinde bu alanda yapacağımız çalışmalarla, Türkiye’de örnek bir belediye olarak
yer alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP)
Başkanı Arca Atay da, günümüzde sağlıklı gıdaya
ulaşmak isteyenlerin örgütlenerek hareket edeceğine dikkat çekti. Tüketicilerin, bireysel
hareket etmek yerine örgütlenerek
yapacağı çalışmalarda daha güçlü ve
hızlı karar alma mekanizması oluşturacağını ifade eden Atay, “Tüketiciler, gerçek gıdayı üreten ya da
üretecek olan çiftçileri, kooperatifleri, aile işletmelerini bulacaklar ve
birbirlerini destekleyecekler. Bir tarafta örgütlü tüketicinin, diğer tarafta da üreticinin organize edilmesiyle
aracısız, doğrudan bir satış sistemi hayal ediyoruz.
Bunun örnekleri mevcut. Önemli olan ürünün, yerel
tohumlar kullanılarak, ekolojik tarım koşullarında
üretilmesi ve GDO’suz yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin tercih edilmesi gibi Nilüfer Belediyesi
Gıda Topluluğu’nun belirlediği kriterlerde üretiliyor
olması. NİLKOOP olarak da bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Gıda ve tarım eğitimlerine büyük ilgi
Nilüfer Belediyesi, balkon ve bahçe tarımı yapan kentliler ile kırsaldaki çiftçilere yönelik yeni eğitimler başlattı. Eğitimler, sebze yetiştiriciliğinden budamaya, tohum
alma yöntemlerinden aşılama ve gübrelemeye kadar
24 ayrı konuda veriliyor.
Kırsal kalkınmaya büyük destek veren, sağlıklı gıda üretimi için çiftçileri yerel tohuma ve iyi tarım uygulamalarına teşvik eden Nilüfer Belediyesi, bu amaçla TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle yeni bir eğitim
dizisi başlattı.

Gıdadaki tekelleşmeye değinen aktivist ve araştırmacı
Umut Kocagöz ise çiftçilerin her zaman hor görülen,
hakları tam verilmemiş bir kesim olduğunu belirterek
“Gıda egemenliği konusunda çiftçilerin önemli rol alması gerekir” dedi.

5
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Nilüfer Belediyesi 17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadeleleri Günü’nde; Nilüfer Kent Konseyi ve NİLKOOP

Webinara katılan gazeteci ve bağımsız araştırmacı Özge Güneş de kente
ve gıda ilişkisi üzerine görüşlerini dile
getirdi. Tarımsal üretimin azalmasının kent beslenmesi açısından tehdit
edici duruma yol açtığını ifade eden
Özge Güneş, “Günümüzde artık gıda tedariği, aracı ve
market zincirinin tekeline geçiyor. Bir yandan da üretici
emeğinin karşılığını alamayınca kente göç ediyor. Kırsalın şirketlerin kârına yönelik alan olarak bırakılması,
köylünün yaşam alanı olmaktan çıkartılması gıda erişimine ilişkin yaşanan sorunların sebebidir” diye konuştu.

SA Y I

Çiftçi mücadeleleri ve
gıda egemenliği

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent
Erdem ise, çiftçilerin 25 yıldır süren
gıda egemenliği mücadelesi olduğunu
vurgulayarak, “Günümüzde şirketler
güçleniyor, çiftçiler eziliyor. Herkesin
sağlıklı gıdaya doğrudan ulaşma hakkı
vardır. Ama bugün dünyada gelişimi
farklı şekilde küresel şirketlerin eline
geçti. Gıda tekeli oluşursa ortaya birçok önemli sorun çıkacaktır” şeklinde
konuştu.

HA B E R

Eğitim çalışmaları; kooperatifçilik, sera yetiştiriciliği,
zeytin yetiştiriciliği, bağcılık, kompost, arıcılık, budama,
aşılama, ceviz ve incir yetiştiriciliği gibi alanlarda yılsonuna kadar devam edecek.

Söyleşide, gıda egemenliğinin boyutları, çiftçi mücadeleleri, kent içinde alternatif gıda ağları, kooperatif deneyimleri ve Nilüfer’de yapılan uygulamalar ele alındı.
Buluşmada konuşan Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Arca Atay, Nilüfer Belediyesi’nin gıda ve tarım üzerine yaptığı çalışmalar hakkında
detaylı bilgiler verdi. Arca Atay, çiftçi üretmezse kentlinin aç kalacağından hareketle bir dizi
proje planladıklarını belirterek, “Kentin bir gıda politikası olması gerekir.
Yerel yönetim olarak kent dinamiklerini bu konuda bir araya getirmek istiyoruz. Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda için
çeşitli çalışmalar yapacağız. Tarım arazilerinin verimli kullanılması ve alternatif ürünler yetiştirmek için bilinçlendirmeler yapacağız. Kent halkının sağlıklı
beslenmesi için katkı sunacağız” dedi.

N İ LÜ F ER

Balkon tarımından budamaya, tohum
alma yöntemlerinden aşılama ve gübreleme yöntemlerine kadar kentli ve
çiftçilere yönelik çevrimiçi ve yüz yüze
24 ayrı oturumda düzenlenen eğitim
programı, “Amatör bahçıvanlar için
balkon, teras, küçük bahçe tarımı” eğitimiyle başladı. Nilüfer Belediyesi’nin
youtube kanalında canlı olarak yayınlanan eğitim, büyük ilgi gördü. Bursa
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay
tarafından verilen eğitimde, balkon tarımında iklim ve güneş ışığının önemi,
çevresel faktörler, gerekli ekipmanlar,
uygun saksılar ve kullanılması gereken
toprak özellikleri paylaşıldı. Gıda ve Tarım Eğitimleri’nin ikinci oturumunun
konusu ekolojik tarım oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay, ekolojik tarımın ilkeleri, özellikleri ve hedeflerini
katılımcılarla paylaştı. Eğitimler “Pratik
çiçek yetiştiriciliği” eğitimiyle devam
etti. Doç. Dr. Mehmet Özgür, katılımcılara; kentsel yaşamda küçük bahçe,
balkon ve teraslarda yetiştirilen süs
bitkilerinin seçimi ve bakımı hakkında
bilgi verdi. Haziran ayının son eğitiminde ise, Doç. Dr. Oya Kaçar “Bölgemizdeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Faydalanma Şekilleri”ni anlattı.

ile birlikte "Çiftçiler, kooperatifler ve gıda egemenliği"
başlıklı bir söyleşi düzenledi.
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Nilüfer’in parkları
göz kamaştıracak
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Nilüfer Belediyesi, kentte
nefes alınabilecek alanlara bir
yandan yenilerini eklerken,
var olan parkları da revize
ediyor. 310 parkın bulunduğu
Nilüfer’de bu yıl 14 yeni
projenin hizmete sunulması
hedefleniyor.
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Türkiye’de yeşil alan miktarı ve park sayısı ile örnek kentler arasında yer alan Nilüfer, yeni yılda yeni parklarıyla nefes aldıracak.
Park sayısının 310’a ulaştığı Nilüfer’de, 14 parkın yapım çalışmaları da devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen parkların yanı sıra çok sayıda park da revize edilerek
kaliteli hizmet için elverişli hale getirildi. 2021 yılının ilk 6 ayında Erve ve Olcay Kaygılı parkları revize edilerek bölge halkının
hizmetine yeniden sunuldu. Karaman Mahallesi’ndeki Eğridere
Parkı’nda ise revize çalışmalarında sona gelinirken önümüzdeki
günlerde hizmete açılması planlanıyor. Ekipler birçok mahallede parklarda revize çalışmalarını yürütürken, rutin bakım-onarımlar da sürüyor.

Ertuğrul Mahallesi’nde 6 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Cumhuriyet Savcısı Nusret Esat Özel
Parkı ve Koşuyolu ise basketbol sahası, koşu parkuru,
spor aletleri, topaç çevirme alanı, çocuk oyun grubu
ile bölgeye nefes aldıracak bir alan oldu. Çalışmaları
tamamlanan parkın önümüzdeki günlerde hizmete
sunulması bekleniyor.
29 Ekim Mahallesi’nde çalışmaları devam eden 9 bin
metrekarelik park ise bölgeye renk katacak. İki adet
tenis kortu, iki basketbol sahası, iki adet Squash sahası, kay kay pisti, koşu ve yürüyüş yolları, spor alet-

leriyle her kesime hitap edecek proje Nilüfer’in örnek
parklarından biri olacak.
Yıllardır yeşil alan oranını artırmaya çalışan ve ağaçlandırmaya büyük önem veren Nilüfer Belediyesi,
2021 yılının ağaçlandırma mevsiminde 4 bin 500’ü
aşkın fidanı toprakla buluşturdu. Nilüfer’de 2021 yılı
itibariyle toplam yeşil alan miktarı 8 milyon 730 bin
227 metrekare oldu.

Parklar grafiti çalışmalarıyla
renkleniyor

N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Cumhuriyet Savcısı Nusret Esat Özel Parkı
ve Koşuyolu’nda uyguladığı grafiti çalışmasıyla projeye renk katarken, Çocuk Sokağı Parkı, Üçevler ve 29
Ekim mahallelerindeki projelerinde de bu uygulamayı
gerçekleştirecek.
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Yaz sezonu arifesinde ekipler parklardaki süs havuzlarında da detaylı bakım çalışması yaptı. Beşevler,
Yüzüncüyıl ve Üçevler mahalleleri başta olmak üzere
çok sayıda parkta bulunan süs havuzlarında yenileme
ve temizlik çalışması yapıldı.

5
TE M M U Z
20 21
11

nilüfer’den

Fidanlar
toprakla
buluştu
Nilüfer Belediyesi-TEMA Vakfı
Bursa İl Temsilciliği iş birliği
ile Kurtuluş Mahallesi’nde
gerçekleştirilen fidan dikimi
etkinliğine katılan çocuklar,
doğayı yeşillendirmenin
mutluluğunu yaşadı.
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Nilüfer Belediyesi daha yeşil bir dünya için
toplumun her kesimi ile çeşitli etkinlikler
düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de çocukların katılımı ile oldu. Nilüfer Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı (TEMA) Bursa İl Temsilciliği ve Görükle Haznedaroğlu Özkan İlkokulu iş birliği ile fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan ilkokul
öğrencileri çam ve ıhlamur ağacı fidanlarını toprakla
buluşturdu. Dikilen fidanların tedariğini de Bursa’nın
önde gelen sanayi kuruluşlarından Borçelik üstlendi.
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Kurtuluş Mahallesi 4.Sokak’ta
yeşil alan olarak belirlenen bölgede düzenlenen etkinliğe, TEMA Vakfı
il Temsilcisi Şaban Uyar, Nilüfer Belediyesi Güney Bölge Sorumlusu Murat
Şakir Cesur, Borçelik Fabrikası Kurumsal
İletişim Sorumlusu Nazif Bektaş, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda çocuk katıldı. Fidanlar dikildikten sonra da bu anlamlı
çalışmada katkısı olan kurum temsilcilerine
teşekkür belgeleri verildi.

Her şey
can dostlar için

Sokak hayvanlarına yönelik örnek kararlara imza atan
Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi
için de teşvik edici uygulamalar başlattı.

Nilüfer Belediyesi, can dostların iyi
bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar yürütürken, gönüllüler de bu çalışmalara destek oluyor.
Nilüfer’de, hayvanseverlerin de desteğiyle kedi evlerinin de sayısı, her
geçen gün artıyor. Bu kapsamda Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun
organizasyonu ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu
Sanat Teknik Ekibi, Her Eve Bir Pati Derneği iş birliğiyle “Ahşap Kedi Evi Atölyesi” düzenlendi. Nilüfer
Kent Konseyi’nde bir araya gelen hayvanseverler, ilk
olarak kendilerine verilen ahşap malzemelerle, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Sanat Teknik
Ekibi desteğiyle farklı mimaride kedi evleri yaptı.
Gönüllüler, daha sonra kedi evlerini rengârenk boyayarak, sahipsiz kedilerin kullanımına hazır hale getirdiler. İki gün süren etkinlikte 15 adet kedi evi yapan
hayvanseverler, sahipsiz kedilere yeni yuva oluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Atölyede yapılan 15 kedi
evi ile Nilüfer’de belirlenecek bir mahallede, Kedi
Köyü oluşturulacak.

HA B E R
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2021 yılı ilk 5 ayında 181 köpek, 46 kedi olmak üzere toplam 227 adet sokak hayvanını sahiplendiren Nilüfer Belediyesi, 722 cerrahi müdahalede bulundu. 1.369 hayvanın
sağlık kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 866 can dostunu mikroçiple kayıt altına aldı. Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezi’nde 495 ziyaretçiyi ağırlayan Nilüfer Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere 8 bin 140 kilogram mama ulaştırdı.

Rengarenk Kedi Köyü

N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediye Meclisi’nin Haziran ayı
olağan toplantısında sokak hayvanları
ile ilgili önemli ve örnek olacak kararlar alındı. Meclis toplantısında, Nilüfer
Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezi’nde bakılan hayvanların hiçbir
şekilde denek olarak laboratuvarlara
gönderilmeyeceği yönünde oy birliği ile
karar alındı. Konu; Türkiye’de hayvanlar
üzerinde yapılan deneylerin sonlanması adına faaliyet
yürüten Deneye Hayır Derneği’nin “Deneysiz Belediye”
projesi kapsamında Meclis gündemine girdi. Alınan karar
sonucu Nilüfer Belediyesi Türkiye’nin ilk “Deneysiz Belediye”lerinden biri oldu. Meclis’te ayrıca sokak hayvanlarını sahiplenenlerin Nilüfer Belediyesi Spor salonlarından
indirimli olarak yararlanması da karara bağlandı.

20 21
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nilüfer’den

İhsaniye’ye modern
aile sağlığı merkezi

Nilüfer Belediyesi İhsaniye
Mahallesi’ne hayırsever
desteğiyle yeni bir sağlık
ocağı kazandırıyor.
Nilüfer’de halk sağlığı adına ihtiyaç duyulan mahallelere aile sağlığı merkezi kazandırmak için çalışmalar
yapan Nilüfer Belediyesi, bu amaçla yer tahsisi yaparak Demirci, Kızılcıklı ve Balat’tan sonra İhsaniye mahallesine de hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezi
kazandırıyor.
Nilüfer Belediyesi ve Arkat Yapı Ltd. Şti. işbirliğiyle
yapımı gerçekleştirilen ve inşaatında son aşamaya
gelinen İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, çalışma hakkında bilgi aldı.
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Çalışmaları devam eden aile sağlığı merkezinde,
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doktor muayene odaları, dinlenme alanları, engelli
muayene odası, bebek bakım odası, gebe izleme ve
aile planlama birimi, aşı ve bebek-çocuk izlem odası,
laboratuar, tıbbi müdahale odası, eğitim ve toplantı
odası ile 112 acil çağrı noktası gibi farklı bölümlerin
yer alacağını belirten Başkan Erdem, “Merkezimizin
eksiklerini kısa sürede tamamlayıp, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de onayı ile İhsaniye Mahallesi sakinlerinin
hizmetine sunmak istiyoruz. Bugüne kadar ilçemizde
hayırsever desteği ile eğitim ve sağlık alanında birçok
tesisi Nilüferliler’in hizmetine kazandırdık. Ben bu
yapıların halkımızın kullanımına sunulmasında katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvaköy’e
değer katacak işbirliği

Nilüfer Belediyesi ile Uludağ Rotary Kulübü arasında imzalanan işbirliği protokolüne
göre, önemli bir turizm potansiyeli olan Ayvaköy’e kahvaltı evi yapılarak Ayvaköy
Kadınları Kalkınma Derneği’ne tahsis edilecek ve Ayvaini Mağarası’nın çevresi
düzenlenerek, mağaraya ulaşım güvenli hale getirilecek.
çeken Ayvaini Mağarası’nın çevresi de düzenlenerek,
mağara girişine güvenli çıkış alanı yapılacak. Kadın
derneği üyelerine de hijyen, servis, organik ve iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim verilecek.

Nilüfer’de turizm değeri taşıyan önemli noktalardan biri olan ve özellikleri açısından Türkiye’nin sayılı mağaraları arasında yer alan Ayvaini Mağarası
çevresinde yapılacak düzenlemeyle de, mağaraya
ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini dile
getiren Başkan Erdem, yapılacak projenin Ayvaköy
için önemli bir kazanım olacağını da sözlerine ekledi.

HA B E R
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Uludağ
Rotary Kulübü Başkanı Tolga Kornoşor’un imza koyduğu prokotol kapsamında; Ayvaköy Mahallesi’nde,
gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir kahvaltı evi yapılarak, Ayvaköy Kadınları Kalkınma Derneği’ne tahsis edilecek. Ayrıca, doğa tutkunlarının büyük ilgisini

N İ LÜ F ER

Kadınların sosyal ve ekonomik
yaşamın içinde aktif bir şekilde
rol almalarını sağlamak için çeşitli
projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hem
doğal güzellikleri, hem de Ayvaini Mağarası nedeniyle önemli bir turizm potansiyeli olan Ayvaköy’e değer
katacak bu proje için, Nilüfer Belediyesi ile Uludağ
Rotary Kulübü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Nilüfer’de kadın derneklerine büyük destek verdiklerini belirten Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, kadın derneklerinin daha aktif olması ve daha
çok üretime yönelmeleri için çaba
gösterdiklerini ifade etti. Bu amaçla başlatılan ve
Uludağ Rotary Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilecek
proje sayesinde bölgede turizm anlamında bir hareketlilik olacağını dile getiren Başkan Erdem, aynı zamanda Ayvaköylü kadınların da ekonomik gelir elde
edeceklerini söyledi.
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Mysia
Yolları
üzerinde
bisiklet
evi ve
kamp
alanı
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Nilüfer Belediyesi, Mysia
Yolları üzerindeki eski köy
okullarını tadilattan geçirerek
gezginlerin ve gençlerin
yararlanacağı alanlara
çeviriyor. Başköy’deki eski
okul binası Bisiklet Evi’ne,
Üçpınar’daki eski bina da
gençlerin çeşitli eğitimler
alacağı bir mekan haline
getirilerek hizmete açılacak.
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Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde kalan ve taşımalı sistem nedeniyle yıllardır kullanılmayan köy okullarını onararak değerlendiriyor. Kırsalda kullanılmayan
eski köy okullarının tahsisi için Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan talebin
sonucunda 4 eski okul binası Nilüfer Belediyesi’nin
kullanımına tahsis edildi. Başköy, İnegazi, Üçpınar ve
Kadriye Mahalleleri’nde bulunan eski okul binalarının
tahsisi üzerine Nilüfer Belediyesi bu binaları değerlendirmek üzere harekete geçti. Tahsisi onaylanan 4 eski
köy okulu binasında tadilat çalışmaları devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında başlattığı “Mysia
Yolları - Nilüfer Alternatif Turizm Destiyonları Projesi”
kapsamındaki doğa yürüyüşü ve bisiklet yolları parkur
ağı içinde kalan eski köy okulu binaları, yine vatandaşın
hizmetine sunulacak.
Bu amaçla Başköy Mahallesi’ndeki eski okul binası Bisiklet Evi olarak değerlendirilecek. Bisiklet Evi’ne, kısa
süre önce hayatını kaybeden, Nilüfer Belediyesi’nin
Bisiklet Akademisi’nde eğitmenlik de yapan Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı olan Ertan
Ayçetin’in adı verilecek. Ertan Ayçetin Bisiklet Evi’nin
Mysia Yolları güzergahında bisiklet kullananların ve
ana yola da yakın olması nedeniyle başka şehirlerden
gelen gezginlerin mola verdiği bir durak olması planlanıyor. Bisiklet kullanıcıları burada kamp da yapabilecek. Bisiklet tamir olanaklarının da bulunacağı Bisiklet
Evi’nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve bu nokta
bisiklet turlarının da başlayacağı nokta olacak.

N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediyesi’nin onarım çalışmalarını sürdürdüğü
Üçpınar Mahallesi’ndeki eski okul binasının bahçesi ise
kamp alanı olarak düzenlenecek. Burada aynı zamanda tatil dönemlerinde gençler için bilim kampı, felsefe
kampı gibi etkinlikler düzenlenecek.
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Nilüfer Belediyesi ayrıca Kadriye ve İnegazi’deki eski
okul binalarını da onardıktan sonra yine MysiaYolları
güzergahında etkinliklere katılan doğaseverlerin mola
verecekleri duraklar olarak hayata geçirecek.
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Konforlu ulaşım için
Sağlıklı ve konforlu ulaşım için asfalt, yama, yol açma gibi uygulamalarını hızla
sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton malzeme ile 15
kilometre yol asfaltladı.
Nilüfer Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında hem
sıcak asfalt kaplaması yapıyor, hem de bozulan yolları hızla onarıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle kısıtlamaların
olduğu dönemde cadde ve sokaklarda yoğunluğun
azalmasını fırsata çevirdi. Vatandaşların sağlıklı ve
konforlu ulaşım yapabilmeleri için yoğun bir şekilde
çalışan ekipler, bozulan yolları kazıyarak, ardından
sıcak asfalt kaplaması yapıyor. Nilüfer’i sokak sokak
gezen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca,
belirlenen programa göre asfalt yama çalışması da
yaparak, bozulan yolları onarıyor.
2021 yılında asfalt ve yol çalışmalarına hızlı bir giriş
yapan Nilüfer Belediyesi, ilk 6 ayda 24 bin ton mal-

zeme ile 15 kilometre yol asfaltladı. Ekipler merkez
mahallelerin yanı sıra Ayvaköy, Unçukuru, Güngören,
Görükle, Akçalar mahallelerinde de çalışma yaparak
12 kilometre sathı kaplama gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 15 bin ton malzemeyle yama çalışması yaparak
yolları ulaşıma elverişli hale getirdi.
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Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler asfalt-yama çalışması yanında Gümüştepe, Kayapa ve Akçalar başta olmak üzere birçok
mahallede de toplam 10 bin 500 metre yeni yol açtı.
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Dayanışma Nilüfer’de
Nilüfer Belediyesi, başlattığı dayanışma
hareketi ile yardımlaşmanın en güzel
örneklerini veriyor.
sağlıklı gıdalar ulaştırılmış oldu.
Beslenmenin en temel insan hakkı olmasından hareketle, herkesi sağlıklı gıdaya ulaştırmak için bir dayanışma hareketi başlatan Nilüfer Belediyesi, özellikle
pandemi sürecinin mağduru olan vatandaşlara destek olabilmek için Ramazanda başlayan yardımlaşma
çalışmalarını süresiz bir kampanyaya dönüştürdü.

Dayanışmanın kenti Nilüfer’de her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Nilüfer Belediyesi,
Ramazan ayında yapılan erzak yardımlarını bu kez iyi
tarım yapan yerel üreticilerin gıdalarından oluşturdu.
İçinde sıvı yağ, buğday unu, erişte, şeker, çay, nohut,
tarhana, fasulye, pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, tuz, domates salçası gibi ürünler bulunan binlerce erzak paketi, Nilüfer Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüldü.
Böylelikle; yerel çiftçiler, kadın dernekleri ve çiftçi
kooperatiflerine destek sağlanırken, vatandaşlara da

S.S. NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte yürütülen kampanya kapsamında, www.dayanismaniluferde.com internet sitesi aracılığıyla yardım etmek
isteyenlerle ihtiyaç sahipleri buluşturuluyor. Bu dayanışma hareketine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar www.dayanismaniluferde.com adresine girip
destek formu doldurup, diledikleri sayıda erzak kolisi
satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor. Nisan ayından bu yana devam eden kampanya
kapsamında yüzlerce sağlıklı gıda paketi, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırıldı.
Öte yandan yalnız yaşayan, bakacak kimsesi olmayan, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara sıcak yemek servisi de yapan Nilüfer Belediyesi, pandemi sürecinde yoksullaşan ihtiyaç sahibi
pek çok aileye de bu kapsamda sıcak yemek yardımı
yapıyor.
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Huzurevinde
yaza
merhaba
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner
Altınmakas Huzurevi sakinleri yaza
renkli bir partiyle merhaba dedi. Pandemi
nedeniyle uzun süre huzurevinden
dışarıya çıkamayan ve etkinliklerden
uzak kalan huzurevi sakinleri, gezi
programları kapsamında ilk gezilerini de
Eskikarağaç Köyü’ne yaptı.
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, Yaza Merhaba Partisi ile renklendi. Uzun zamandır pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan, yakınlarıyla
görüşemeyen huzurevi sakinleri, pandeminin etkisini
azaltması ve normalleşmeye gidilmesiyle birlikte yaz
aylarını umutla, neşeyle karşıladı.
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Huzurevinde düzenlenen etkinliğe, Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Kuzey Yıldızı Rotary
Kulübü Başkanı Melih Özırmak, hayırsever Altınmakas ailesinden Murat Altınmakas da katılarak yaşlıların güzel gününe ortak oldular. Bahçede ve pandemi kuralları çerçevesinde
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düzenlenen Yaza Merhaba Partisi huzurevi sakinlerine verilen hediyelerle başladı. Ardından fasıl grubu
eşliğinde eğlence başladı. Partiye katılanlar güzel
havanın ve müziğin keyfini doyasıya çıkardı. Bazı parçalarda da hep birlikte oynayarak müziğe eşlik ettiler.
Koronavirüs pandemisinin ilk gününden itibaren sıkı
önlemler altında bir dönem geçiren Huzurevi sakinleri, normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte
ilk gezilerini de Eskikarağaç Köyü’ne yaptı. Avrupa
Leylek Köyü Eskikaraağaç’ı gezen huzurevi sakinleri,
uzun aradan sonra hep birlikte böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Hasta ve yaşlı bakımını öğrendiler
Nilüfer Belediyesi’nin Kızılay Bursa Şubesi’nin desteğiyle düzenlediği Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimi tamamlandı. Üç ay süren
eğitime katılıp başarılı olanlara sertifikaları
verildi.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’de yaşayanların mesleki
becerilerinin artırılması yolu ile istihdam olanaklarının çoğaltılması ve ekonomik olarak daha yüksek bir
refah seviyesine ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimleri sürdürüyor.

Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz da Kızılay olarak Türkiye’nin birçok noktasında iyilik hareketini sürdürdüklerini belirterek, “Yaptığımız yardımların
yanı sıra toplumda var olan ihtiyaçları da karşılamaya
çalışıyoruz. Hasta ve yaşlı bakımı da bu ihtiyaçlar arasında önemli bir yere sahip. Bu nedenle bu eğitim çok
değerli. Bu eğitime katılanlar başkalarına yardım edebilecekleri gibi kendi aileleri için de çok faydalı olacaklar, bu nedenle alınan eğitimi ben çok önemsiyorum.
Eğitime katılanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HA B E R

Konuşmaların ardından 3 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 15 kişiye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem ve Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz
tarafından Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikaları verildi.
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Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, pandemi sürecinde en çok, yetişmiş kalifiye
elemana ihtiyaç duyulan alanın sağlık alanı olduğunu
belirterek şöyle devam etti: “Nilüfer Belediyesi olarak biz de, yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve ev temizliği gibi hizmetler
veriyoruz. Bu alanda verilen hizmetlerin ne kadar

Kızılay Bursa Şubesi’nin bu eğitimde Nilüfer Belediyesi’ne sponsor olarak eğitim desteği verdiğini ifade
eden Başkan Erdem, “3 ay boyunca yüzyüze eğitime
katılarak sertifika almaya hak kazananları kutluyorum.
Ayrıca desteği için Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan
Susmaz ve tüm eğitimcilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren
mesleki eğitim çalışmalarına daha yaygın bir şekilde
başlamayı planladıklarını da belirten Başkan Erdem,
Nilüfer Belediyesi’nin bu çabalarına destek veren herkese teşekkür etti.

N İ LÜ F ER

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen eğitimler
Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimi ile yeniden başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen
ve Kızılay Bursa Şubesi’nin eğitim desteğiyle yapılan
Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimine 40 kişi katıldı. Üç ay
süren eğitimi tamamlayan 15 kişiye Nilüfer Belediyesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem
ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da katıldı.

kıymetli olduğunu ve bu alanda yetişmiş eğitimli insanlara ne kadar çok ihtiyaç olduğunu biliyoruz.”
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Burak Berk Kreşi
ilk mezunlarını verdi

Nilüfer Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete açılan Burak Berk Kreşi ilk
mezunlarını verdi. Düzenlenen Bahar Şenliği’nde miniklere mezuniyet belgelerini
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.
Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ilk kez mezuniyet heyecanı yaşadı. Düzenlenen yıl sonu etkinliğine
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan
Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. 4-5-6 yaş gruplarındaki çocuklar sergiledikleri performansla büyük
alkış alırken ortaya renkli görüntüler çıktı.
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Törende konuşan Başkan Turgay Erdem, minik öğrencileri kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Erdem, Burak-Berk Kreşi’nin en kaliteli
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eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek,
“Bu projemizi yaygınlaştırmak hedefindeyiz. Her yıl
bir kreş açarak daha fazla alanda eğitim imkanı sağlayacağız. Çağdaş bir eğitim modeliyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bugün ilk mezunları verme
heyecanı yaşıyoruz. Çocuklarımıza eğitim hayatları
boyunca başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler miniklere mezuniyet belgelerini verdi.

Nilüferli kadınlara
sosyal medyada satış eğitimi
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Sosyal
Medyada Marka Yaratmak ve Satış” eğitimine katılan kadınlar, marka oluşturmayı
ve sosyal medyada satışın püf noktalarını
öğrendi.
Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmalarını ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak
amacıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren
Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği eğitimlerle
de kadınların kendini geliştirmesine öncülük ediyor. Bu
eğitimlerden biri de, “Sosyal Medyada Marka Yaratmak
ve Satış” başlıklı eğitim oldu. Sosyal Medya ve Dijital Reklâm Uzmanı Parkan Uzaslan tarafından verilen eğitimde
kadınlar, el emeği ürünlerinin sosyal medyada pazarlamasını daha doğru ve etkin bir şekilde
yaparak, ürünlerini çok daha geniş
kitlelere ulaştırma ve satışlarını
artırma konusunda önemli bilgiler edindi. Çevrimiçi gerçekleşen ve iki gün süren
eğitimde Parkan Uzaslan,
marka ve marka algısı
oluşturma,
instagramda satış ve pazarlama,
instagram algoritması,
içerik üretimi ve kullanılabilecek araçlar, istatistik ve analiz, instagramda
reklâm yönetimi konularında püf noktaları ve alandaki
başarılı örnekleri paylaştı.

Her şeyin temelini marka kavramının oluşturduğunu belirten Parkan Uzaslan, markanın, onu yaratan kişinin özelliklerini taşıması gerektiğini söyledi. Uzaslan, “Bir marka
oluştururken, olmadığınız bir kişi gibi çalışma oluşturmayın. Çok enerjikseniz markanız da enerjik olmalı. Markanız sizi tam olarak yansıtsın. Marka kişiliği, markanın bütün iletişimini etkileyebilen önemli bir etken” dedi.
Bir alanda uzmanlaşmanın önemine değinen Uzaslan,
katılımcılara bu yönde tavsiyelerde bulundu. Uzaslan, hedef kitle ve ilgi alanlarının belirlenmesinin önemine
değindi.
Parkan Uzaslan, pazarlama ve iletişim çalışmalarında teknolojik gelişmelere ayak
uydurulmasının, küresel rekabet yarışında büyük öneme sahip olduğunu
da dile getirdi. Uzaslan şöyle konuştu: “Artık günümüzde hepimiz, ürünü kullananlar ne tepki vermiş diye
yorumlara bakıyoruz. Özellikle e-ticaret sitelerinde üste çıkabilmenin
yollarından biri de, çok fazla yorum
almak ve bu yorumları cevaplamak. Eskiden ‘1 lisan 1 insan’ derdik. Şimdi onu
‘1 yorum 1 insan’ olarak çeviriyoruz. Çünkü ne kadar yorum alıyorsanız satışlarınız o
kadar artıyor ve üst sıralara çıkıyorsunuz. Tüketicilerin gösterdiği etkileşimler dikkatle takip
edilmeli.”
N İ LÜ F ER

Parkan Uzaslan, instagram üzerinden yapılacak pazarlama ve satışta başarıyı getirecek unsurları da şöyle sıraladı: Ödeme ve gönderi koşullarını açıkça belirtmek, whatsapp hattı gibi hızlı iletişim kolaylığı sağlamak, instagram
uygulamasındaki “Öne çıkanlar” ve “Hikâye” bölümünü
aktif kullanmak, günlük paylaşım yapmak, kaliteli ürün
çekimleri, kullanıcı yorumları almak ve bu yorumları cevaplamak.
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“Sosyal Medyada Marka Yaratmak ve Satış” eğitimine
konuk olan, instagram uygulaması üzerinden satış yaparak başarı sağlayan bir genç kadın girişimci, başarı hikâyesini paylaşarak, kadınlara ilham kaynağı oldu.

20 21
23

nilüfer’den

Köy Enstitüleri’nin mimarı
Bursa’da anıldı
Eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç,
ölüm yıldönümünde Nilüfer’de iki ayrı
etkinlikte anıldı.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şubesi, Türk
eğitim bilimci ve Köy Enstitüleri’nin mimarı İsmail Hakkı
Tonguç’un ölüm yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi işbirliğiyle yapılan ve 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü
Düşünce Derneği, Bursa Yazın ve Sanat Derneği, Bursa İli
Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği, Eğitim İş ve Eğitim Sen, Emekli Öğretmenler Derneği,
Öğrenci Velileri Derneği, Öğrenci Veli Derneği gibi sivil
toplum kuruluşlarının da paydaşı olduğu etkinlik, Üç Fidan Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı
Mustafa Bozbey de katıldı.

2 0 2 1

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü; “Tonguç, Köy Enstitüleri'nin, yani nitelikli, laik, demokratik,
bilimsel ve işlevsel eğitimin fikir babası ve kurucusuydu.
Klasik bir bürokrat değil, iş ve eylem insanıydı. Bugün eğitimin çökme noktasına geldiği eğitim sistemimiz, bu aydınlanma anlayışını örnek almalı. Biz bu aydınlanma ışığını
söndürmeyeceğimize söz veriyoruz. Tarih, bir eğim destanı olan Köy Enstitüleri’ni ve onun kurucusu İsmail Hakkı
Tonguç’u övgüyle yazacaktır” dedi. Nilüfer Kent Konseyi
Başkanı Neslihan Binbaş da Tonguç’un aktivist, devrimci
kimliğe sahip bir toplum mühendisi olduğunu söyledi.
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise nüfusun yüz-
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de 75’inin köylü nüfus olup, okur-yazar oranının yüzde
10'dan az olduğu bir dönemde İsmail Hakkı Tonguç’un,
idealist eğitim bilimci olarak hem bireyi, hem de toplumu geliştirecek bir eğitim modeli yarattığını ifade etti.
Tonguç’un özellikle kız çocuklarının eğitim alabilmesi ve
öğretmenliğe kazandırılması için büyük çaba gösterdiğini
söyleyen Başkan Erdem “Bu eğitim hamlesinin başlattığı
değişim hayatın her alanına yansımaya başlayınca, elbette
birileri bundan rahatsızlık duydu ve ne yazık ki Köy Enstitüleri kapatıldı. Kapatılmasaydı bugün her alanda daha
gelişmiş bir ülke olabilirdik” diye konuştu.
Etkinliğe konuk olan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey de Köy Enstitüleri’nin değerini, bu dönemde
çok daha iyi anladıklarını belirterek “Köy Enstitüleri devam etseydi ülkemiz kimseyi ötekileştirmeyen, özgürlerin
olduğu, işçinin, köylünün aydınlandığı, sanat çalışmaların
en üst seviyede olduğu, mutlu, gülümseyen insanların yaşadığı bir ülke olacaktı” dedi.
Köy Enstitüleri’nde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı bir
serginin izlenimine açıldığı etkinlik sonunda, şef Murat
Onat yönetiminde sahne alan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri
Derneği Bursa Şubesi Mandolin Topluluğu, katılımcılara
müzik dinletisi sundu.
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen bir diğer etkinlikte ise, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’un hayatı ve çalışmalarını ele aldı. İsmail
Hakkı Tonguç’un eğitim hayatı için çok şey ifade ettiğini
söyleyen Kemal Kocabaş, “Tonguç, Dünya Pedagoji Ansiklopedisi’ne giren ilk Türk pedagogdur. 17 bin 300 köy
çocuğunun hayatını değiştiren bir projenin kurucusudur.
Onu anlayabilmek için Türkiye’deki eğitim sistemini anlamak gerekir. Bugün niteliğini işlevselliğini yitiren bir sisteme sahibiz” dedi.

Nazım Hikmet ölümünün
58. yılında Nilüfer’de anıldı
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, ölümünün
58. yılında Nilüfer’deki, Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda anıldı.
Çağdaş Türk şiirinin önemli ismi Nâzım Hikmet, ölümünün 58. yılında Nilüfer’de anıldı. Nilüfer Belediyesi
ve Nilüfer Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği Nâzım
Hikmet Çınarlığı’ndaki anma törenine katılım yoğun
oldu.

günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz’ dizeleri yüreğimizi aydınlatıyor” dedi. Anma etkinliğinde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları
Nazım şiirleri okuyarak büyük şaire olan duygularını
dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, tüm dünyanın kucak açtığı, ancak kendi memleketine hep uzak kalan Nazım Hikmet’in, memleketini, insanını, yaşamayı, sevdayı iyi bilen, daha insanca,
eşit bir dünya için, emperyalizme karşı mücadele eden
bir dünya şairi olduğunu söyledi. O’nun 58 yıl sonra
bugün bile şiirleriyle yolumuza ışık tuttuğunu belirten
Başkan Erdem, “En karamsar zamanlarda bile ‘Güzel

Üç fidan 49 yıl sonra unutulmadı

Türkiye’deki devrimci gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Nilüfer’de Üç Fidan Anıtı önünde
saygıyla anıldı.
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Anma etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 68’liler Birliği Platformu Temsilcisi Betül Kuyucu,
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, siyasi
parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden temsil-

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; “Eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadele eden ve idealleri uğruna yaşamını feda ederek
49 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan’ı saygıyla anıyoruz. Onlar gerçek anlamda vatansever gençlerdi. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık için mücadele eden Deniz’lerin ne kadar haklı
olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden onların
anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Özgür bir ülke
idealiyle emperyalizme karşı bir duruş sergileyen ve
idam edilme pahasına bu duruşundan vazgeçmeyen o
gencecik üç fidan, 49 yıl sonra bugün hala unutulmadı,
hiçbir zaman da unutulmayacak. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.
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Türkiye’deki gençlik hareketinin önderlerinden Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 49. yılında Nilüfer’de unutulmadı. Nilüfer Gençlik
Parkı’nda her yıl 6 Mayıs’ta yapılan anma etkinliği bu yıl
pandemi nedeniyle yapılamadı. Ancak sembolik bir katılımla Üç Fidan Anıtı önünde 3 dakikalık saygı duruşu
yapılarak, anıta çiçek bırakıldı.

ciler katıldı.
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Belediyeler arası
sosyal girişimcilik
destek ağı
Nilüfer Belediyesi Sosyal
Girişimcilik Merkezi
öncülüğünde, Belediyeler
Arası Sosyal Girişimcilik
Destek Ağı Projesi başlıyor.
Proje ile belediyelerin
sosyal girişimcileri ve
sosyal girişimci adaylarını
desteklemeleri, kamu
ve sosyal girişimciler
arasındaki karşılıklı
faydanın sağlanarak
çalışmaların ülke genelinde
yaygınlaştırılması
amaçlanıyor.

T E M M U Z
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Nilüfer Belediyesi’nin, sosyal girişimcileri ve sosyal girişimci adaylarını desteklemek, Bursa yerelinde sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesini sağlamak
amacıyla kurduğu Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi
faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de yerel yönetim
eliyle kurulan ilk sosyal girişimcilik birimi olan merkezde mentorluk, eğitim, paylaşımlı ofis, prototipleme ve iş birliği geliştirme gibi desteklerle hızlı büyüme potansiyeline sahip sosyal girişimci adaylarının
sürdürülebilir sosyal iş modelleri hayata geçiriliyor.
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Kamu ve sosyal girişimciler arasında bir köprü işlevi
üstlenen merkez, şimdi de Belediyeler arası sosyal
girişimcilik destek ağı oluşturmak için kolları sıvadı.
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve “İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda Türkiye’deki her be-
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lediyeye açık çağrıda bulunan merkez, bu ağın yurt
çapında genişlemesinde ve tüm potansiyel sosyal girişimcilere ulaşılmasında rol alacak öncü belediyeleri
bu ağa bekliyor.
Proje ile yerel yönetim mevzuatlarında belirtilen,
kentsel gelişimin sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması gibi temel işlevlere yönelik sosyal belediyecilik anlayışının desteklenmesi ve sürdürülebilir çözüm
olanaklarının sağlanması ideali ile sosyal girişimcilik
bir araya getirilecek, kamu ve sosyal girişimciler arasında karşılıklı fayda sağlanacak.
Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı
Projesi’ne katkı sunmak isteyen belediye temsilcilerinin, https://forms.gle/1BMnV6GLCaJDVaEc8
adresi üzerinde oluşturulan anketi doldurmaları gerekiyor.

Gençlerle
Yarına
Bir Adım
Nilüfer Belediyesi’nin Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Heykel Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği, Nisan ayında başlayan "Gençlerle Yarına Bir Adım"
eğitimleri tamamlandı. 18- 25 yaş aralığındaki genç
katılımcıların iş hayatlarında talep edilecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu doğrultuda
geliştirmelerinin hedeflendiği eğitimler Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi tarafından düzenlendi.

50 başvurunun alındığı eğitimlerin tümüne katılım

gösteren 23 katılımcıya sertifikaları Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, Heykel Rotary Kulübü Başkanı Faik Kartal ve Rotary 2440. Bölge Federasyon
Başkanı Guvernör Ertan Soydan ile Bölge Rotary
Vakfı Komite Başkanı Alaeddin Demircioğlu’nun katıldığı törenle verildi.
Sertifika töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, gençlerin işsizlik, işverenlerin ise nitelikli çalışan bulamama durumu ile karşı karşıya kaldığı
bir ortamda, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vererek çözüme katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.
”Gençlerle Yarına Bir Adım” projesinin de bu çabanın
ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Erdem “Rotary
2440. Bölge Federasyonu, Heykel Rotary Kulübü’nün
destekleri ile gençlerimize 3 ay boyunca 21.yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla verilen eğitimler için
katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Gençlerimize de başlarılar diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından eğitim programına katılan
gençlere sertifikaları verildi.
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“Gençlerle Yarına Bir Adım Seminer Projesi” kapsamında Nisan-Mayıs-Haziran aylarında toplam 16
saatlik “Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme”, “Etkili İletişim Teknikleri”, “Medya Okuryazarlığı”, “Bilgi
Okuryazarlığı”, “Girişimcilik", "Tasarım Odaklı Düşünme”, “Liderlik", "Proje Yönetimi” gibi alanlarda çevrim
içi eğitimler düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi, Rotary 2440. Bölge
Federasyonu ve Heykel Rotary Kulübü
iş birliğiyle düzenlenen “Gençlerle
Yarına Bir Adım” eğitim programına
katılan gençler, sertifikalarını aldı.
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nilüfer’de caz
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Nilüfer
Caz
Tatili ile
renklendi
N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediyesi, 6. Nilüfer
Caz Tatili ile sanatseverleri
doğada müzikle buluşturdu.
11 ana konserin yanı sıra
çok sayıda yan konser ve
etkinliğin düzenlendiği
6. Nilüfer Caz Tatili’nde
müziğe, sanata hasret
kalanlar doğa ve
müzikle iç içe keyif
dolu anlar yaşadı.
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Nilüfer Belediyesi, bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen
Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri cazın ustaları ile bir araya getirdi. Geleneksel etkinliği, pandemi kurallarına uyarak açık alanlarda gerçekleştiren
Nilüfer Belediyesi, ormanda, göl kıyısında ve hatta
çilek tarlasında caz konseri yaparak, sanatseverleri
uzun bir kapanma sürecinin ardından hasret kaldıkları doğa ile ve müzikle buluşturdu.
“Müzik hasadı” temasıyla düzenlenen ve büyük ilgi
gören 6. Nilüfer Caz Tatili, Balat Atatürk Ormanı’nda
yapılan Sonic Boom konseri ile başladı.

N İ LÜ F ER
HA B E R

Dünya Müzik Günü’nde başlayan etkinliğin
açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi mücadelesi veren tüm
sağlık emekçilerine teşekkür ederek, seyirciyi
doğanın içinde caz müziğin dinginliği ile buluşturup adeta arındıracak olan bu etkinliğin,
herkese iyi geleceğini söyledi.
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Müzikseverleri coşturan Sonic Boom
konserinin ardından yapılan Ceylan Ertem konseri ise, tatlı bir sürprize sahne
oldu. Ceylan Ertem ile birlikte müzik
çalışmaları da yapan sevilen sanatçı
Haluk Levent de konseri izleyenler
arasındaydı. Ünlü sanatçı, Ceylan Ertem’in daveti üzerine
sahneye çıkarak “Ankara”
parçasını seslendirdi.

32

Sanatçılara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Müzik kalbimizin anahtarı.
Müzik olmazsa her şey susar. Sözlerimiz bittiği
zaman müzik başlar. Dolayısıyla müzik yoksa
aşk da yok, sevda da yok, sevgi de yok. Müzik susmaz. Değerli sanatçılarımızla birlikte müziği yaşatmaya devam edeceğiz”
dedi.

6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında ayrıca; Alp Ersönmez, Çağrı
Sertel, Halil İbrahim Işık Band,
Aydın Esen, Okay Temiz gibi
cazın sevilen isimleri ile Barabar grubu, Genedos grubu
ve Can Kazaz da konser verdi.
Uluabat Gölü kıyısında günbatımında gerçekleşen Can Kazaz
konserinde doğanın muhteşem
manzarası caz müziğin dinginliği ile birleşince unutulmaz bir
akşam yaşandı. Nilüfer Caz
Tatili’nin tek yabancı konuğu
ise, Jef Giansily oldu. Etkinliğin
kapanış konserinde ise Cenk
Erdoğan Trio vardı. Müzikseverler konser öncesinde çilek
hasadı yaptı. Ellerine sepetleri
alarak dalından çilek toplama
keyfi yaşayan katılımcılar, daha
sonra da aynı alanda Cenk Erdoğan Trio konserini dinledi.
Doğanın ritminin müzikle buluştuğu konsere katılanlar farklı bir deneyim yaşadı.
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6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında ana konserlerin yanı sıra çok
sayıda mini konser de vardı. Nilüfer Roman Orkestrası’nın yanı
sıra Bursalı müzisyenler Saynur
Eren, Midas Quartet, Gökhan
& Enis ve Smooth Hertz Nilüfer Caz Tatili süresince kentin
sokaklarında, parklarında mini
konserler düzenleyerek çevredekilere müzik sürprizi yaşattı.
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eden Maçoro, katılanları doğru nefes tekniğiyle sesin
ve titreşimin gücünü kullanarak içsel yolculuğa çıkardı. ‘Sebzelerle enstrüman yapıyoruz’ atölyesinde ise,
Akın Togay ve Sinan Turhan, 8-14 yaş arası çocuklara
sebzelerden enstrüman yapmayı öğrettiler. “Bahçede Diyalog” adıyla interaktif bir serginin açıldığı etkinlikler kapsamında “Bursa Müzik Piyasası Üzerine”
başlığıyla bir de söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü müzik yazarı Murat Beşer’in
üstlendiği söyleşiye; müzik insanları
Said Şahin, Özgür Ögöz ve Mustafa
Çokran katıldı. Müzik piyasası ve
rock müzik ekseninde alternatif
müzik kültürü açısından Bursa’nın
öneminin değerlendirildiği söyleşide, nostaljik geçmiş de ele alındı.
N İ LÜ F ER

Türkiye’de pandemi başladığından
buyana yapılan ilk geniş katılımlı müzik etkinliği olan 6. Nilüfer
Caz Tatili kapsamında ayrıca,
genç sanatçıların üretimlerini
desteklemek ve gelişimlerine
katkı sağlamak amacıyla “Mahsül” adlı bir de albüm çıkarıldı.
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6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında farklı kesimlere hitap
eden çeşitli yan etkinlikler de yapıldı. Bu etkinliklerden biri Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal
Yaşam Destek Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Beden
Perküsyonu Atölyesi’ oldu. Atölyeye katılan görme
ve işitme engelli çocuklar keyifli anlar yaşadı. Eğitmen Gökçe Gürçay, çocuklarla birlikte beden
odaklı müzik öğrenimi ile hafıza ve bedensel farkındalık, müziğe özel işaret
diliyle iletişim yollarını güçlendirme
ve yaratıcı zekayı kuvvetlendirme
çalışmaları yaptı. Yan etkinliklerden biri de katılımcıları şehir
seslerine yoğunlaştıran ses yürüyüşüydü. Yürüyüşe katılanlar, doğal seslere kulak vererek,
farklı ritimleri yakalamaya çalıştı. Caz Tatili kapsamında ilgi gören bir diğer etkinlik de “Suzin ile
Şifalı Sesler” etkinliği oldu. Ses Meditasyon Uygulayıcısı Suzin Akalan
Maçoro, katılımcılara akustik
enstrümanlar eşliğinde iç dünyalarını keşfettirdi. Etkinliğe
katılanlarla bir süre sohbet
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Nilüfer Belediyesi tarafından
hayata geçirilen sözlü tarih ve
araştırma projesinin ikinci cilt
kitabı “Nilüfer’in Hikayesi” okurla
buluştu. Toplam 44 mahallede
yaklaşık 500 sözlü tarih tanığının
görüşme kayıtlarının yer aldığı
kitabın tanıtım etkinliğinde,
fotoğraf ve hikayelerden
oluşturulan açıkhava sergisi de
izlenime sunuldu.
36

Nilüfer’in 8 bin 500 yıl öncesine dayanan geçmişi, oluşturulan
sözlü tarih projesinin ikinci cildiyle kentliyle buluşmaya devam
ediyor. Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu
kitaplaştırılan ‘Nilüfer’in Hikayesi’nin ikinci cildi, 7 yıl aradan sonra meraklılarıyla buluştu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde yapılan

tanıtım törenine Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, Bursa
Uludağ
Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cafer
Çiftçi, Bursa Uludağ
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sezai Sevim, Nilüfer
Belediyesi Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve
davetliler katıldı.
Kitap tanıtım etkinliğinde konuşan Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in uzun yıllara dayanan
geçmişi olduğunu ve farklı uygarlıklardan izler taşıdığını
belirtti. Başkan Turgay Erdem, “İlk çiftçi topluluklarının
ortaya çıkışı ve Anadolu’dan Avrupa’ya yayılımını açıklayan Akçalar Aktopraklık kazılarından edinilen verilere
göre, bu toprakların 8 bin 500 yıllık bir geçmişi var. Yani
Nilüfer, tarih öncesine ait izleriyle yerleşik yaşama geçtiği bilinen en eski köy topluluklarına, Antik Çağ Anadolu
halklarından biri olan Mysialılar’a, Yunan Tanrısı Apollon
adına kurulan yerleşimlere, Bizans yerleşimlerine, Osmanlı dönemine ait pek çok esere ve zengin kültürlere ev
sahipliği yapmış bir kent. Ancak bu coğrafyadaki zengin
kültürel mirası geleceğe taşıyacak kapsamlı tarih araştırmalarına ne yazık ki yeterince sahip değiliz. O nedenle bu
bölgede kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak bir sözlü
tarih çalışması gerçekten çok kıymetli. “Nilüfer’in Hikayesi” bu ihtiyaçtan doğdu ve ilk cildi 7 yıl önce yayınlandı.
Ancak ilçenin küçük bir kısmını kapsıyordu, o nedenle hemen ardından ikinci cildi hazırlanarak, toplam 44 mahalleyi kapsayan bir sözlü tarih çalışması tamamlandı. Bizler
de Nilüfer’in tarihine ışık tutarak büyük bir boşluğu dolduran ve büyük ilgi gören bu iki ciltlik değerli çalışmanın
yeniden basımını yaparak, daha geniş kitlelere ulaştırmak
istedik” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sezai Sevim de projenin önemine dikkat çekerek, “Bu proje Nilüfer’in geçmişine ışık tutacak. Geçmişi
geleceğe taşıyan bir eser ortaya çıktı ve atalardan gelen
bilgiler burada kayıt altına alındı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Törende konuşan Proje Koordinatörü Onur Ulutaş ise,
projenin içeriği hakkında detaylı bilgiler verdi. Yapılan
çalışmayla Türkiye’nin en büyük sözlü tarih arşivlerinden birinin ortaya çıktığını ifade eden Ulutaş, “Coğrafya,
nasıl ulusların, toplumların ve bireylerin var olabilmeleri
için gerekli mekan ise, tarih de bu gerekliliğin düşünsel
ve söylemsel bir mekanıdır aslında. 10 yıl önce otel, kent
olarak anılan bir ilçenin, Nilüfer’in kimliğinin üzerinde biriken tozları temizleyerek, sahip olduğu değerleri ortaya
koymak üzere yola çıktık. Nilüfer”in hikayesi içinde bir
kez daha gördük ki, kentleri kent yapan, içinde yaşayan
insanlardı. Onlar kendi hikayelerini Nilüfer’in hikayesi ile
birleştirmişlerdi” şeklinde konuştu.
Kitap tanıtımının ardından Cumhuriyet Meydanında hazırlanan Açıkhava sergisi izlenime açıldı. Fotoğraf ve belgelerle “Nilüfer’in Hikayesi”ni anlatan sergi vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.
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Çalışmanın Nilüfer’in bilinmeyen birçok yönünü açığa çıkardığını ifade eden Başkan Erdem, “Çok büyük emek-

lerle ortaya çıkarılan bu
çalışmayı sizlerle buluştururken, bu değerli
eseri ortaya çıkaran
başta Proje Danışmanı
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Öğretim Üyesi Sezai
Sevim ve Proje Koordinatörü Onur Ulutaş
olmak üzere, sahada
ve masa başında bu işe
büyük emek veren, titiz bir çalışmayla kentin
tarihine ışık tutan değerli araştırmacılara, akademisyenlere, öğrenci arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Nilüfer’de çok değerli bir eser kazandırdınız” diye
konuştu.
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Güncel sanat
eğitim programı
sona erdi
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Nilüfer Belediyesi’nin
düzenlediği “Etüt: Güncel
Sanata Doğru İlk Adımlar”
eğitim programı, sona erdi.
Akademisyen, sanatçı,
yazar, sanat tarihçisi
gibi çeşitli alanlardan
isimlerin konuk olduğu
etkinliklerde, güncel sanat
derinlemesine incelendi.
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Gençer, ünlü performans sanatçılarının çalışmalarından örnekler verdi.
“Pop Art” sanatını katılımcılara anlatan felsefeci ve
sanat tarihçisi Pelin Dilara Çolak da, pop art sanatının
1950 yıllarında ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların akım haline
getirdikleri sanat türü olduğunu belirtirken, Nora Tataryan da “Feminist Sanat” oturumunda 1. kuşak ve
2. kuşak feminist sanatın süreçlerini ve gelişimlerini
katılımcılarla paylaştı.
“Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” eğitim programının ilgi gören oturumlarından biri olan “Politik
Sanat”a konuk olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ezgi Bakçay da,
“Politik Sanat” kavramı ve çağdaş sanatta yansımaları
hakkında katılımcılara bilgi verdi. “Çağdaş Fotoğraf”
başlığıyla düzenlenen söyleşide fotoğraf sanatçısı
Orhan Cem Çetin, 20. yüzyıl sanatının içinde fotoğraf kullanan farklı sanatçıların eserlerini incelerken,
“Resim ve Güncel Sanat” oturumunda da İlker Cihan
Biner ve Taner Ceylan, güncel sanat kavramı içinde
resim sanatının durduğu konumu değerlendirdi.
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‘Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar’ eğitim programının son konuğu, Sanat Tarihçisi ve Bağımsız Küratör Yekhan Pınarlıgil oldu. “Video Sanatı” başlığıyla
gerçekleştirilen eğitim programının son oturumunda
Pınarlıgil, video sanatının tarihsel gelişimi hakkında
kapsamlı bilgiler paylaştı ve öncü çalışmalardan örnekler sundu.
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Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, halkı günümüz sanatı ile tanıştırmak, günümüz sanatını değerlendirmek için gereken anahtar
kavramları, düşünceleri aktarmak ve sanat okuryazarlığını kazandırmak amacıyla başlattığı “Etüt:
Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” eğitim programı,
yoğun bir dönemin ardından sona erdi. Murat Alat’ın
programlamasıyla akademisyen, sanatçı, yazar, sanat
tarihçisi gibi birçok farklı alandan önemli isimlerin konuk olduğu etkinlikler, koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşti. Sanatseverler tarafından
ilgiyle takip edilen etkinliklerde konuklar, geçmişten
günümüze sanatın farklı disiplinlerine ilişkin yöntem, yönelim ve performansları örnekleriyle birlikte
derinlemesine ele aldı. 13 oturumda gerçekleştirilen
eğitim programına, yüzlerce sanatsever katıldı. Ali
Akay’ın “Avant-Garde, Modernizmde Neler Oldu”
başlıklı oturumuyla başlayan eğitim programı, Yekhan Pınarlıgil’in “Acı, Haz ve Ürperti”, akademisyen
ve yazar Emre Zeytinoğlu’nun “Hazır Nesne”, sanatçı
ve yazar Rafet Arslan’ın “Kolaj”, küratör, sanat yazarı
ve akademisyen Derya Yücel’in “Yerleştirme Sanatı”
oturumlarıyla devam etti. “Kavramsal Sanat” oturumuna konuk olan araştırma görevlisi Kerem Ozan
Bayraktar 1960- 1975 yılları arasında öne çıkan kavramsal sanat öğeleri ve dönemin sanatçıları hakkında bilgi verirken, performans sanatçısı Pınar Derin
Gençer de “Performans Sanatı” oturumunda, performans sanatının zaman, mekân, sanatçının vücudu ve
seyirciyle sanatçı arasındaki ilişki olmak üzere dört
ana elementin birlikteliğinden doğduğunu ifade etti.
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Nilüfer Belediyesi
bayramda
evlere konuk oldu
Nilüfer’de bu yıl Ramazan Bayramı
dopdolu geçti. Nilüfer Belediyesi’nin
sosyal medya hesaplarından
yayınlanan “Benim Nilüferim Bayram
Özel Programı” ile üç günlük Ramazan
Bayramı süresince özel konuklar müzik
eşliğinde evlere konuk oldu.

Nilüfer Belediyesi, bu Ramazan Bayramı’nı tam kapanma önlemleri nedeniyle evlerinde geçiren Nilüferliler’in ve sosyal medya kullanıcılarının evlerine, bayram
coşkusu taşıdı.
Nilüfer Belediyesi’nin Ramazan Bayramı’na özel olarak
hazırladığı müzik eğlence programları, üç günlük bayram süresince farklı konukların katılımıyla belediyenin
sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Yankı İçöz’ün
sunduğu programların çekimleri eşsiz manzaraya sahip olan Uluabat Gölü kıyısı, Balat Atatürk Ormanı ve
Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi’nde gerçekleştirildi.
Eski bayram kutlamalarından, pandemi gölgesindeki
bayram günlerine; değişen geleneklerin ve konuklara
ilişkin merak edilen soru-cevapların paylaşıldığı bu keyifli bayram sohbetleri, Nilüfer Belediyesi’nin Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarından izlendi.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

5

T E M M U Z

2 0 2 1

“Benim Nilüferim Bayram Özel” adıyla yayınlanan
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programın ilk gün konukları Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nida Ateş
oldu. Akçalar Mahallesi’nin Uluabat Gölü kıyısında gerçekleştirilen programda Nida Ateş, sevilen türküleri
izleyenler için seslendirdi. Kırmızı Gülün Alı Var, Uçun
Kuşlar İzmir’e Doğru, Yağsın Yağmurlar Yağsın ve Karahisar Kalesi eserlerini seslendiren Nida Ateş’e Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti.
İkinci gün konukları “Arka Sokaklar” dizisinde “Ezgi
Komiser” rolünde oynayan Ela Yörüklü, Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akkılıç ve
Roman Orkestrası olurken; üçüncü gün konukları ise
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi, Etno Müzikoloji Derneği Başkanı Prof.
Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Bursa Uludağ Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ersen
Varlı ile yerel araştırmacı Nazım Alagöz oldu.

Gündüz Vassaf:
Sanat birleştirici güç
Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği
“Nadir İşler” söyleşilerine konuk olan psikolog yazar Gündüz Vassaf, her şeyin unutulduğunu ancak
sanatın hep akılda olduğunu belirterek “Sanatın
bir nevi birleştirici güç olduğunu söyleyebiliriz”
dedi.
Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmet veren Edebiyat
Müzesi, düzenlediği etkinliklerle yazarları, okurlarla
buluşturmaya devam ediyor. “Nadir İşler” adıyla düzenlenen söyleşi dizisinin bu ayki konuğu psikolog
yazar Gündüz Vassaf oldu. Dilan Deniz’in moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi etkinlikte Vassaf, kitapları ve
dünya hali üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve
kitaplarında ele aldığı konulara ilişkin soruları yanıtladı. Sanatın önemine dikkat çeken Gündüz Vassaf,
“Sanat ve sanatkârlar her zaman akıldadır. Günümüze kadar liderler, savaşlar, ırklar gelmiş geçmiş unutulmuş. Ama sanat ve sanatçılar halen akılda. Bugün
yüzyıllar önce ortaya çıkan sanat eseri ve sanatçı

konuşulabiliyor. Israrla sanattan bahsetmek gerekir”
dedi.
Sanatın farklı kişi ve türden insanı etkileşim içine soktuğunu ifade eden Gündüz Vassaf, “Sanatın bir nevi
birleştirici güç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hayat
biçimi, insan ilişkileri gibi sanat anlayışını da değişime uğrattı. Merkezin gücü kırıldıkça sanat da özgür
olacak” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi’nin kültür-sanat çalışmalarını çok
değerli bulduğunu söyleyen Gündüz Vassaf, “Nilüfer
Belediyesi’nin kültür sanat alanındaki çalışmaları Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ilgiyle takip ediliyor” dedi.

Erdem Şimşek
ile müzik
yolculuğu
Nilüfer Belediyesi’nin çevrimiçi düzenlediği “Müzikolik” programına konuk olan bağlama sanatçısı
Erdem Şimşek, sergilediği müzik performansı ve
keyifli sohbetiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

N İ LÜ F ER

Erdem Şimşek programda, kızı Bengilay’ın bestesi
olan “Gökkuşağı Parıltısı” adlı parçayı da bağlamasıyla seslendirdi. Usta sanatçı, ayrıca Yunus Emre, Ali
Ekber Çiçek, Musa Eroğlu gibi ustaların eserlerinin
yanı sıra kendi bestelerini de seslendirerek izleyenlere müzik dolu anlar yaşattı.
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Sanatseverler, Cem Önertürk’ün sunduğu “Müzikolik” programını www.youtube.com/NiluferSanat kanalından izleyebilir.

TE M M U Z

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çevrimiçi düzenlediği, “Müzikolik” programı,
müziğin farklı tınılarını ve sevilen isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Flüt sanatçısı
Cem Önertürk’ün sunduğu programa, piyano sanatçısı Özgür Ünaldı ve kabak kemane sanatçısı Uğur
Önür’ün ardından bu kez bağlama sanatçısı Erdem
Şimşek konuk oldu. Cem Önertürk, sanatçı Şimşek
ile programda, çalışmaları ve bağlama sanatı ile ilgili
sohbet gerçekleştirdi.

Bağlamanın, hayatının merkezinde olduğunu belirten
Erdem Şimşek, bağlamanın değişim süreciyle ilgili
tez çalışması yaptığını ifade etti. Bağlamanın, Anadolu’nun en köklü çalgılarından biri olduğunu vurgulayan Şimşek, bağlama çalmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.

20 21
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“Tematik Buluşmalar”da
gıda güvenliği konuşuldu
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Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Tematik Buluşmalar” etkinliğine katılan
‘Mutfaktaki Kimyacı’ kitabının yazarı Bülent Şık, gıda güvenliği, güvencesi ve iklim
krizinin olumsuz etkileri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şık, “Türkiye hızla su
fakiri ülke olma yolunda ilerliyor. Gıda güvenliği ise topraktan başlar çatala uzanır” dedi.
Nilüfer Belediyesi, ‘2021
Gıda Yılı’ kapsamında, “Tematik Buluşmalar” başlığı
altında yeni bir etkinlik dizisine başladı. Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü’nün
düzenlediği etkinliğin ilk oturumu ‘Mutfaktaki Kimyacı’
başlığında gerçekleşti. Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın
yaptığı çevrimiçi etkinliğin
ilk konuğu, ‘Mutfaktaki Kimyacı’ kitabının yazarı Bülent
Şık oldu. Buluşmada, Nilüfer
Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürü Zerrin Güleş de, “Tarım ve Gıda” yılı
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

kiye’nin içilebilir su zengini
bir ülke olmadığını belirten
Şık, var olan su kaynaklarının
kirletilmesinin de, yaşanılan
sorunların başında geldiğini
ifade etti. Şık, “Türkiye’de
su varlıkları çok zengin değil
ve hızla su fakiri ülke olma
noktasına ilerliyoruz. Bunu,
iklim krizi de tetikleyecektir.
Ülkemizde kişi başına düşen
su miktarı bin 500 metre
küp civarında. Bu rakam
giderek azalıyor. Bu şekilde sular hoyratça kullanılır,
yağış rejimlerindeki azalma
devam ederse 20-30 yıl sonra kişi başına düşen içilebilir
su miktarı 700 metre küp
olacak ve bu da su fakiri ülke
olduğumuzu gösterecek” diye konuştu.

Gıda üretim zinciri, gıda güvenliği, gıda güvencesi, su
güvenliği ve yapılması gerekenler üzerine görüşlerini
dile getiren Bülent Şık, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gıda güveliğinin topraktan başlayıp çatala uzandığını
ifade eden Bülent Şık, gıda güvenliği ve güvencesinin
bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
Dünya genelinde tarımsal üretimin azalıp, şirketleşmelerin arttığına dikkat çeken Şık, bu durumun üretim
ve çevresel etkenlere doğrudan etki ettiğini söyledi.
Şık, “Tarım ve imalat faaliyetleri iklim krizine ciddi katkı yapmaktadır” dedi.

Tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin halk sağlığını
derinden etkilediğini ifade eden Bülent Şık, sebze ve
meyvelerin de zamanında tüketilmesi gerektiğine değindi. Gıda güvenliği ve güvencesiyle ilgili çalışmalarda
ilgili bakanlık ve yerel yönetimlere büyük sorumluluk
düştüğünü söyleyen Şık, çözüm önerilerini de paylaştı.

N İ L Ü F E R
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Su güvenliği ve güvencesi üzerine de görüşlerini dile
getiren Bülent Şık, Türkiye’nin en önemli beka sorunlarından birinin de su sorunu olduğunu vurguladı. Tür42

Etkinlikte moderatörlük görevi üstlenen Prof. Dr. Kayıhan Pala, Nilüfer Belediyesi’ne çevre ve halk sağlığı
adına yaptığı duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür
etti. Gıda güvenliği ve güvencesinin ülkenin en önemli
sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Pala, iklim
kriziyle ortaya çıkacak sonuçların insan hayatını ciddi
şekilde etkileyeceğini vurguladı.

“Gökyüzünden
Yeryüzü”
Ünlü fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş,
paramotorla havadan çektiği doğa
fotoğraflarını Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
sanatseverlerle buluşturdu. Sergi Ekim
ayına kadar izlenime açık kalacak.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
uzun aradan sonra sanatseverleri özel bir sergiyle buluşturdu. Pandemi nedeniyle bir süredir sanat etkinliklerine hasret kalan sanatseverler, bu hasreti sanatçı Ali
Kabaş’ın, Gümüştepe Mahallesi’ndeki Nilüfer Fotoğraf
Müzesi’nde izlenime açılan “Gökyüzünden Yeryüzü”
isimli sergisi ile giderdi.
Serginin açılışına; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
Zafer Yıldız, fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, serginin küratörü Engin Özendes, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş
ile çok sayıda sanatseverler katıldı. Kabaş’ın 2002 yılından bu yana paramotorla çekiği fotoğraflarından 22
tanesinin yeraldığı sergi, 10 Ekim’e tarihine kadar Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde izlenime açık kalacak.
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Serginin açılışının ardından fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş fotoğraf hayatını bir sunumla anlattı. Gümüştepe
Mahallesi’nde bulunan Nilüfer
Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen söyleşide Kabaş, fotoğrafın kendisi için bir seçme
sanatı olduğunu belirtti. Fotoğraflarından örneklerle farklı
çalışmalarını anlatan Kabaş, ilgisini çeken konularda fotoğraf
çektiğini belirterek “Kendi dünyamla fotoğrafı birleştiriyorum”
dedi.
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Şair ve
yazarların
gözünden
Gülten Akın
Nilüfer Belediyesi, 2021 Yılın
Yazarı Gülten Akın etkinlikleri
kapsamında düzenlenen söyleşi
ve atölyelere katılan sanatseverler,
usta şair ve yazarı daha yakından
tanıma fırsatı buluyor.

Nilüfer’de 2021 yılını şair ve yazar Gülten Akın’a adayan Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda atölye, söyleşi
ve okuma buluşmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün
proje kapsamında düzenlediği söyleşilere; 2021 Yılın
Yazarı Proje Danışmanı Asuman Susam, şair Haydar
Ergülen, şair ve yazar Cevat Çapan ile akademisyen ve
yazar Saliha Paker konuk oldu.
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Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik çevrimiçi
gerçekleştirilen “Gülten Akın’la Şiirden Köprüler” buluşmasında konuk olan Asuman Susam, eğitimde şiirin
önemine dikkat çekerek, şiirin derslerde etkin bir şekilde kullanılması halinde, öğrencilerin iletişim ve zihin
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becerilerinin gelişeceğini söyledi.
Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında Misi Akademi’ye
konuk olan şair Haydar Ergülen yürütücülüğünde, iki
gün süren bir Şiir Atölyesi gerçekleştirildi. Farklı illerden çok sayıda şiir tutkununun katıldığı atölyede,
Gülten Akın şiirleri okundu ve bu şiirler üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Şairlerin birbirinden
etkilendiğini söyleyen Haydar Ergülen, Gülten Akın’ın
en çok etkilendiği şairin, Behçet Necatigil olduğunu
belirtti. Ergülen “Gülten Akın’ın bazı şiirleri tipik Necatigil şiiri gibi gelir. Duyguları, incelikleri hep benzerdir”
diye konuştu. Gülten Akın’ın, Anadolu halk kültürünü
dönüştüren ilk şairlerden biri olduğunu da ifade eden

Ergülen, Gülten Akın’ı, ‘Modern şiirle gelenekseli
buluşturan şair’ olarak tanımladı.

Saliha Paker de Gülten Akın ile tanıklıklarına değindi ve 2006 yılında başlattığı Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Uluslararası Atölyesi’nde (TECÇA),
Akın’ın şiirlerinin yabancı dillere çevrilmesi çalışmalarını anlattı. Söyleşide, Gülten Akın’ın şiirleri Türkçe
olarak Emine Ayhan, İngilizce olarak da Amerikalı
şair Mel Kenne tarafından okunarak, katılımcılara
şiir keyfi yaşatıldı.

N İ LÜ F ER

Gülten Akın’ın yaşamında önemli bir yer tutan akademisyen, şair ve yazar Cevat Çapan ile akademisyen ve yazar Saliha Paker de, “Gülten Akın Anılar ve
Tanıklıklar” isimli söyleşiye konuk oldu. Çevirmen
Emine Ayhan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen
buluşmada, Cevat Çapan, Gülten Akın ile ilgili anılarını anlattı ve onun Türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgiler verdi. Cevat Çapan, “Onunla kurduğumuz dostluk, şiirlerimizi de besledi. Onun şiirleri
çok incelikli, gerçekçidir; dünyayı, derinden anlar ve
etkileyici bir dille yansıtır. Bu duyarlılığı ve zenginliği,

Akın’ın yaşamında da görmek mümkün. O, bireysel
bir sorunu bile ele alırken toplumcu, gerçekçi yönünü kullanarak toplumun sorunlarını aktarırdı. Hiçbir
akımın ya da modanın temsilcisi olmadı, kendine
özgü bir dili vardı” dedi.
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Mektup Ödülü için süreç başladı
Nilüfer Belediyesi’nin 2021 Yılın Yazarı
Gülten Akın etkinlikleri kapsamında bu
yıl ilk kez düzenlediği Mektup Ödülü için
süreç başladı. Ödüle başvurmak isteyenler mektuplarını, 27 Ağustos’a kadar
teslim edebilecekler.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü,
Gülten Akın’ın yakından tanınması, ondan
ilhamla yeni eserler üretilmesi amacıyla yıl
boyunca etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın
Mektup Ödülü” oldu. Nilüfer Belediyesi’nin
bu yıl ilk kez düzenlediği Mektup Ödülü ile
Gülten Akın’ın edebiyatımıza getirdiği birikimin yol açıcılığıyla yazmaya yönelen, yazmayı
uğraş edinenlerin insana, yaşama dair yeni bakış ve yorumlarını içeren çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Herkese açık olan Mektup Ödülü’nde konu; Gülten
Akın’ın kuvvetli bir etik hatırlatmayı da içeren “Yanlış mı
belledim, insan sorumluluktur” dizesinin odağında; anla-

mak, anlatmak, anlaşılmak isteğini içeriğinde
taşıyan; dünyada, kendinden ve ötekinden
sorumlu olmanın anlamını sorgulayan, cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlara
ilişkin olacak.
Katılımın rumuz ile yapılacağı ödüle, dosya hâlinde iki mektup ile başvuru yapılması
gerekiyor. Ödüle katılan mektup metinleri,
daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış, basılmamış ve ödül almamış
olması da şartlar arasında.
Mektup Ödülü’ne başvurmak isteyenler başvuru formunu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden, www.nilufer.bel.tr veya Nilüfer Kütüphane sosyal medya adreslerinden bilgisayar
çıktısı olarak temin edebilecek.
Başvuruları 14 Haziran-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın Mektup
Ödülü”nde büyük ödül, 3 bin TL olacak. Ayrıca bin TL
değerinde 5 mansiyon verilecek.

Mehmet Erte: Bütün kitaplarımı
iyimserlikle yazdım
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Edebi Kazılar”
etkinliğine katılan Mehmet Erte, “Ben iyimser biriyim, bütün kitaplarımı da bu iyimserlikle yazdım”
dedi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün uzun soluklu etkinliklerinden biri olan “Edebi Kazılar”a konuk
olan yazar ve şair Mehmet Erte, okurlarıyla keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdi.
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Özellikle genç kitlenin okuduğu kitaplarının yanı sıra Papirüs, Milliyet Sanat, Varlık, Özgür Edebiyat ve Kül Öykü
gibi dergilerde pek çok şiiri, öyküsü, deneme ve çevirileri
yayımlanan Mehmet Erte, çevrimiçi gerçekleşen “Edebi
Kazılar” buluşmasında Hande Balkız’ın sorularını yanıtladı. Erte, son kitabı “Arzuda Sapma”nın kurgu örgüsü ve
karakter seçimi ile eserlerinde genel olarak uyguladığı
zaman tasarımı hakkında bilgi verdi. Mehmet Erte, “Hiçbir sürrealist sahneye yer vermeden gerçekliği sabote
eden bir kurgu” tanımlamasıyla okurla buluşan “Arzuda
Sapma” isimli kitabında, diğer kitaplarında olduğu gibi
varoluşsal bir durumu keşfetmek ve yazarın sesini okura
46

iletmek üzere yola çıktığını
ifade etti.
Erte, “Çok az yazan, yazdıklarının da azını değerlendiren bir yazarım. Yazarlık sadece yazmaktan ibaret değil,
yazdığı şeyin dünyasına kendini ikna edebilmektir” diye
konuştu.
Kendisi ve eserleri hakkında merak edilen sorulara samimi cevaplar veren Erte “Ben meşhur olmak için yazmayacağımı, bunun için yazsam da meşhur olamayacağımı
gençlik yıllarımda biliyordum. Ancak, ben iyimser biriyim, bütün kitaplarımı da bu iyimserlikle yazdım” dedi.
Söyleşi sonunda Nilüfer’i, Türkiye’nin kültür başkenti
olarak gördüğünü ve Nilüferli okurlarla yüz yüze buluşmak için sabırsızlandığını ifade eden Mehmet Erte, Nilüfer Belediyesi ve Kütüphane Müdürlüğü’ne edebiyat
dünyasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Akkılıç Ödülleri
sahiplerini buldu
Merhum gazeteci-yazar Yılmaz Akkılıç
anısına verilen “Yılmaz Akkılıç Bursa
Araştırmaları Ödülleri” sahiplerini buldu.
Nilüfer Belediyesi’nin kent tarihi ve kültürü adına düzenlediği önemli yarışmalardan biri olan “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri” bu yıl 11. kez sahiplerini buldu.
Araştırma kültürünü geliştirmek ve desteklemek
amacıyla kent belleğine her geçen yıl kazandırdığı yeni
eserlerle Bursa’nın kültürel zenginliğine değer katan
“Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri” Nilüfer
Belediyesi Halk Evi’nde törenle verildi.
2010 yılında yaşamını yitiren araştırmacı, gazeteci, yazar Yılmaz Akkılıç’ın onuruna düzenlenen organizasyonun ödül törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, ödüle değer görülen isimler, Akkılıç ailesi ile
seçici kurul üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından seçici kurulun ödüle değer
bulduğu eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Doktora
dalında “Bursa’da Kent Siyasetinde Elit Döngüsü ve
Kent Yönetimine Etkisi” başlıklı yapıtı ile Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nden Gül Gün Dayanıklı, yüksek
lisans dalında “Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi İçin İlke ve
Stratejiler: Gölyazı (Apolyont) Bursa Örneği” başlıklı
yapıtı ile ODTÜ’den Gökhan Okumuş, yüksek lisans
tezi dalında “Popülizmin mimarlığa etkisi bağlamında
ikonik stadyum yapıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Stadyumu/Timsah Arena Örneği” başlıklı araştırması
ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Ayşegül
Çeltekligil ödül değer bulundu.
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Akkılıç Ödülleri’ne 2010 yılından bu yana toplam 322
eserin başvuruda bulunduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ödüle değer görülen 37
eserin Nilüfer Belediyesi tarafından basılarak kent belleğine kazandırıldığını kaydetti. Böylelikle muhteşem
bir arşiv oluştuğunu ifade eden Başkan Erdem, “Bu
ödül organizasyonu sayesinde Bursa üzerine yapılan
araştırmalar gün yüzüne çıkartıldı ve kent üzerine yeni
araştırmalar yapılması da teşvik edilmiş oldu. Araştırmacı kimliğiyle kent kültürüne önemli katkıları olmuş
Yılmaz abimizin düşünsel mirasını yaşatırken, onun
araştırma kültürünü yaygınlaştırma çabasını sürdürebildiğimiz için mutluyuz. Sevgili Yılmaz Abi’mizi bu vesile ile yeniden sevgi ve saygıyla anıyorum” dedi.

Akkılıç da yaptığı konuşmada ödüllerin önemine değinerek, “Kentlerin ruhu vardır. Bursa’da hızla kaybolan kent ruhunu belgelemek adına bu ödülleri ayrıca
önemsiyoruz” diye konuştu.

SA Y I

Seçici kurul adına konuşma yapan Prof. Dr. Feza Karaer de başvuruda bulunan bütün araştırmaları titizlikle
ve objektif olarak değerlendirdiklerini belirterek, ”Başvuruda bulunan araştırmacılara kurul adına kent kültürüne katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

5
TE M M U Z

Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener
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Kitap okuma
şampiyonları açıklandı
Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Rotary Kulübü işbirliği
ile düzenlediği “Boyun Kadar Kitap
Oku” etkinliği çevrimiçi törenle tamamlandı. İnternet
üzerinden yapılan
bu buluşmaya; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
Zafer Yıldız, Nilüfer Rotary Kulübü
Dönem Başkanı Can Bilecikli, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Muharrem Tüfekçi ile okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen-öğrenci katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin
düzenlediği “Boyun Kadar Kitap
Oku” etkinliğinde dereceye giren
öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlik
kapsamında 700’ü aşkın öğrenci
7 bin 500 üzerinde kitap okudu.

2 0 2 1

Öğrencilerin heyecanına ortak olan
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, çocukları daha çok
kitap okumaya teşvik etmek amacıyla on yıldır yapılan etkinlik kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 15
bin öğrencinin katılımıyla toplam
379 bin 493 adet kitap okunduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle bu
yıl katılımın azaldığına dikkati çeken Yıldız, “İlk kez internet üzerinden başvuru aldık. 44 okuldan 159
öğretmenin desteği ile 712 öğrenci
başvuruda bulundu. Bu yıl toplam 7
bin 496 kitap okundu. Bu projeye
katılan tüm kitap kurtlarını gönülden kutluyorum” dedi.

N İ L Ü F E R
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Törene video mesaj ile katılan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de, projenin
10 yıldır büyük kitlelere ulaştığını
ifade ederek, 400 bin öğrencinin
6 milyonu aşkın sayfa okuduğunu
söyledi. Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Can Bilecikli ise,10
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yıldır projeye verdikleri destekten
duydukları mutluluğu ifade ederek,
“Amacımız çocuklarımızın kitap
okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamak. Projeye destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
Etkinliğe online olarak “Kral Şakir”
kitaplarının ve çizgi filmlerinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu da katıldı.
Çocuklara kitap okumaları ve hayal
kurmaları konusunda öğütler veren
Yaşaroğlu, “İş hayatımda her zaman
kitaplardan yararlanmaya devam
ederim. Kitaplar her zaman insana
bir şeyler öğretir” dedi. “Kral Şakir”
çizgi dizisi ve kitap yayınları hakkında da bilgiler veren Yaşaroğlu, “Kral
Şakir’i çocuklar içeriğinde verdiği
mesajlar, görseller ve macera dolu
akıştan dolayı seviyor. Yalın bir dille
birçok konuda eğitici öğretici mesajlar veriyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından okuma
şampiyonları ve katılımı en yüksek
olan okullar açıklandı. Projeye en
yüksek katılım gösteren okullar,
Abdurrahman Vardar İlkokulu, Kayapa Ortaokulu ve Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu oldu.
‘Boyun Kadar Kitap Oku’ projesine
en yüksek öğrenciyle katılan okul
ise 15 Temmuz İlkokulu olarak açıklandı. Törenin sonunda ilkokullarda
2,3,4 ve ortaokullarda 5,6,7,8’nci
sınıflarda dereceye giren öğrenciler açıklandı. Okuma şampiyonları
gönderdikleri video mesaj ile duygularını ifade etti. Dereceye girenler madalya ve Nilüfer Belediyesi
Yaz Spor Okulları’ndan üç haftalık
ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.

Çocuklar
okudukları kitapların
yazarlarıyla buluştu
Nilüfer Belediyesi, çocuk kitabı yazarları Nazlı Deniz
Güler ile Birsen Ekim Özen’i “Çocuklara Kitap
Söyleşisi”nde okurlarla buluşturdu. Güler, “Çok
Karanlık” kitabının konusu ve yazım süreci
hakkında çocuklara bilgiler verirken, Özen
de yazar olmak isteyen çocuklara önemli
tavsiyelerde bulundu.
Nilüfer
Belediyesi
Kütüphane
Müdürlüğü, her yaştan okuru düzenlediği etkinliklerde yazarlarla
buluşturmaya devam ediyor. Bu
etkinliklerden biri olan “Çocuklara
Kitap Söyleşisi” etkinliği de, küçük
yaştaki kitap tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çevrimiçi düzenlenen söyleşilere bu kez, çağdaş çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Nazlı Deniz
Güler ile Birsen Ekim Özen konuk oldu.

SA Y I
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“Çocuklara Kitap Söyleşisi”nin bir diğer konuğu olan
yazar Birsen Ekim Özen de, yazar olmanın püf noktalarını paylaştı. Bursa’nın yanı sıra Çanakkale, Gazi-

Etkinliğe katılan çocuklardan bazıları, öyküler yazdıklarını, bazıları da yazmak istediklerini dile getirdi.
Çocuklar, yazar olmak için neler yapılması gerektiği
sorusunu da Birsen Ekim Özen’e iletti. Çocuklara, bol
bol kitap okuyun önerisinde bulunan Özen, “Bir şey
anlatmayı, yazı yazmayı çok iyi bilmeniz lazım. Bunu
da ancak çok okuyarak öğrenebilirsiniz. Okumanın iki
ayrı yüzü var. Teknik olarak nasıl cümle kurmanız gerektiğini ve nasıl anlatmanız gerektiğini öğrenirsiniz.
Diğer yandan da verilen bilgiler yüzünden içiniz dolar
ve farklı düşünmeye başlarsınız. Çünkü insanlar, farklı
düşünenlerin kitaplarını okur. Yazar, eserlerinde sizi
yönlendirmeli. Bu yüzden çok kitap okumalısınız ve
iyi gözlemler yapmalısınız. Kitap yazdığınız zaman da
kendinizi mutlu hissedersiniz. Çünkü içinizi dökmüş
olursunuz” şeklinde konuştu.

HA B E R

Yazar olmak isteyen
çocuklara öneriler

Özen, “Kitaplarda çocukların çocuk olduklarını, bakış
açılarını, nelere kızdıklarını unutmadan yazmak gerekiyor. Ben, yazmak için kendi çocukluğuma dönüyorum” diye konuştu.

N İ LÜ F ER

4.5.6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide Güler, son kitabı “Çok Karanlık”ın konusu ve
yazım süreci hakkında bilgiler verdi. Çocuk edebiyatında korku türündeki ender önekler arasında gösterilen
“Çok Karanlık”ın, insanın en normal duygularından
biri olan korku unsurunu işlediğini ve kitabın yazım
aşamasında kendi çocukluğundan ve tuttuğu günlüklerden beslendiğini anlatan Güler “Korku hepimizde
var, yaşadığımız korkular var; ancak önemli olan, korkularımızı bilmek onlarla yüzleşmek. İnsan genellikle
bilmediği şeylerden korkar” dedi. Türkiye’nin çeşitli illerinden söyleşiye katılan çocuklar da; çocuk edebiyatı, okudukları kitaplar, takip ettikleri yazarlar ve korku
duygusu ile “Çok Karanlık” hakkındaki düşüncelerini
yazarla paylaştılar.

antep, Malatya gibi Türkiye’nin farklı illerinden
çocukların da katıldığı söyleşide Özen, çocukların sorularını da yanıtladı. Özen’in eserlerindeki karakterlerinde kendilerini gördüklerini dile
getiren çocuklar, yazar Birsen Ekim Özen’e,
eserlerini ve karakterleri oluştururken
nelerden esinlendiğini sordu. 100’den
fazla kitabı bulunduğunu ve TRT Çocuk
kanalında da “Kare Takımı” çizgi filminin
senaryolarını yazdığını belirten senarist
ve yazar Birsen Ekim Özen, hikâyelerini
ve karakterlerini yaşanmışlıklardan esinlenerek oluşturduğunu söyledi.
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Misi
Akademi’ye
büyük ilgi
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Nilüfer Belediyesi’nin farklı alanlardan önemli isimleri Nilüferlilerle buluşturduğu
“Misi Akademi” devam ediyor. Büyük ilgi gören Misi Akademi’ye, psikolog ve
psikoterapist Tuğçe Isıyel, arkeolog ve yazar İsmail Gezgin, yazar Fuat Sevimay
ile Müge İplikçi konuk oldu.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2019
yılından bu yana Misi Akademi adıyla gerçekleştirdiği
atölye ve söyleşiler, farklı alanlardan değerli isimleri
sanatseverlerle buluşturuyor. Pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen ve ilginin her geçen gün arttığı
Misi Akademi’ye, Bursa’nın yanı sıra birçok farklı illerden de katılım oluyor. Misi Akademi’ye son olarak, psikolog ve psikoterapist Tuğçe Isıyel, arkeolog ve yazar
İsmail Gezgin, yazar Fuat Sevimay ile Müge İplikçi konuk oldu.

düzenlenen “Mitoloji: Hayatımıza Yön Veren Söylenceler” başlıklı atölye de büyük ilgi gördü. Gezgin, atölyede katılımcıları, insanın evreni, kendini ve yaşamı
nasıl tanımladığını gösteren mitler eşlinde bir yolculuğa çıkardı. Mitosların, anlamsız, boş zamanlarda anlatılmak için uydurulmuş fantastik ürünler olmadığını
anlatan İsmail Gezgin, “Mitoslar, İnsanlığın bugüne gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel zenginlikler içeren, hatta hayatımızı şekillendiren, kültürün, anlamın
taşıyıcısıdırlar” dedi.

Klinik psikolog ve psikoterapist Tuğçe Isıyel, “Bilinç
dışının izinde edebiyat” isimli atölyede okurlarla bir
araya geldi. Psikanaliz ve edebiyatın birbirinden beslendiğini, ikisinin de bilinç dışının izini sürdüğünü, bastırmanın ortadan kaldırılmasıyla yeni yaratım biçimlerinin ortaya çıkabildiğini ifade eden Isıyel, sanatsal
yaratıların hem okuyucu hem de onu yazanın ruhsal
gerçekleriyle değerlendirilip metin okumaları yapmanın, o eseri daha iyi anlama imkânı yaratabileceğini
vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Misi Akademi’ye konuk olan Yazar Fuat Sevimay da, “Türk Edebiyatından
İzler” isimli atölyede, Leyla Erbil, Latife Tekin, Orhan
Pamuk ve Yusuf Atılgan gibi iz bırakan yazarların eserlerini mercek altına aldı.

N İ L Ü F E R

Arkeolog ve yazar İsmail Gezgin’in yürütücülüğünde
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Misi Akademi’nin okurlarla buluşturduğu diğer bir yazar da Müge İplikçi oldu. İki gün süren “Yazarın peşi
sıra” isimli atölyede İplikçi, romanlar ve öyküler üzerinden bakış açısı seçme, olay örgüsü, karakterler yaratma, monologlar ve diyaloglar üretme gibi konuları
ele aldı.

Kitap kapağı tasarladılar
Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında düzenlediği
“Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Bu yıl
birincilik ödülü, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sezen Tosun’un oldu.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2013 yılından bu yana yılın
yazarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda kazananlar
belli oldu. Büyük ilgi gören yarışmaya
katılan öğrenciler, 2021 yılının yazarı
olan Gülten Akın’ın “Kuş Uçsa Gölge
Kalır” isimli kitabını okuyup, kitap için
kapak tasarımı yaptı.
Her yıl seçilen yazarın gençler tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak,
yazarın yaşadığı yıllardan bugüne
eserleriyle genç zihinlerde yarattığı
görsel algıyı belgelemek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl, 14 okuldan
216 eser başvurdu.

Bütün gençlerimizin yolu açık olsun”
diye konuştu.

Büyük ödül
Sezen Tosun

Seçici Kurul’un titiz değerlendirmeleri sonucu dereceye girenler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Nâzım
Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen
ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü
Şafak Baba Pala, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sakarya
ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Tören, Gülten Akın’ın hayatını anlatan
kısa bir film gösterimiyle başladı.

İkinci
Elif Doğan

Üçüncü
Deniz Aydemir

Yıldırım İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Ezgi Arslan ile Zeki
Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden
Jüri Özel Ödülü’ne değer görülürken,
Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi’nden Zeynep Şahin Mansiyon
Ödülü almaya hak kazandı. Dereceye
girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sakarya ile birlikte verdi.
Başkan Erdem, Seçici Kurul adına
Meryem Uzunoğlu’na da teşekkür
ederek plaket verdi. Törenin ardından
Başkan Turgay Erdem, katılımcılarla
birlikte Nâzım Hikmet Kültürevi

HA B E R

Ödülü öğretmeni aldı

Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sezen Tosun’un çalışması, Seçici Kurul tarafından bu yılın
büyük ödülüne değer görüldü. Bursa
Atatürk Anadolu Lisesi’nden Elif Doğan’ın çalışması ikinci olurken, Zeki
Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Deniz Aydemir’in çalışması üçüncü oldu.

N İ LÜ F ER
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Yeraltı Sanat Galerisi’nde dereceye
giren ve sergilenmeye değer görülen
eserlerin sergisi gezerek, çalışmaları
tek tek inceledi.
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Törende konuşan Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem, bütün lise
öğrencilerine açık olan yarışmaya
bu yıl da gençlerin gösterdiği ilginin
memnuniyet verici olduğunu söyledi
ve yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerini kutladı. Birincilik ödülüne değer
görülen tasarımın, “Kuş Uçsa Gölge
Kalır” kitabının Nilüfer Belediyesi tarafından yapılacak özel baskısında da
kullanacağını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Öyle tahmin ediyorum
ki bu yarışma, geleceğin tasarımcıları için de bir keşif yolculuğu oluyor.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya da, yarışmaya katılan öğrencileri kutlayarak, Nilüfer Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlediği için
teşekkür etti. Konuşmaların ardından,
dereceye girenler ödüllerini aldı. Utku
Lomlu, Emir Tali, Fulya Çetin, Davut
Yücel, Meryem Uzunoğlu’ndan oluşan
Seçici Kurul’un titiz değerlendirmeleri sonucu bu yıl 6 eser dereceye, 48
eser de sergilenmeye değer bulundu.
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Nilüfer Kent
Tiyatrosu’nda
yeni dönem

N İ L Ü F E R
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği
görevine yönetmen ve oyuncu Murat Daltaban getirildi.
Görevine hızlı başlayan Daltaban, yeni sezonda
tiyatroseverleri farklı projelerle buluşturmak için kolları sıvadı.
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Sergilediği oyunlarla sanatseverlerin gönlünde taht
kuran Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve oyuncu Murat Daltaban getirildi. Haziran ayından itibaren Genel
Sanat Yönetmenliği görevine başlayan Murat Daltaban, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

HA B E R

Uzun yıllardır tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği yapan Murat Daltaban; çağdaş tiyatronun seçkin oyunlarını seyirciyle buluşturmayı hedefleyen DOT Tiyatro’nun da Özlem Daltaban’la birlikte kurucu ortağı ve
sanat yönetmeni.
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Daltaban da Nilüfer Belediyesi’nin tiyatro alanındaki
çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiğini be-

Göreve gelir gelmez yeni projeler için kolları sıvayan
Daltaban, Bursa’nın tarihini, sanatsal zenginliğini, genç
nüfusunu merkeze alan, dinamik, güçlü, yüksek enerjili bir sanat programı ve seyircisiyle farklı noktalarda
buluşmayı hedefleyen özel mekan projeleriyle yeni bir
sezon programı hazırlıyor.

N İ LÜ F ER

Murat Daltaban’a yeni görevi için başarılar dileyen
Başkan Turgay Erdem, kendisiyle birlikte çalışmaktan
mutluluk duyacaklarını belirtti. Birlikte güzel projelere
imza atacaklarını ifade eden Başkan Erdem, “Nilüfer
ve Bursa sahne ile buluşmayı çok özledi. Birlikte özlemi giderecek projelere imza atacağız. Nilüfer, Bursa’da
kültür ve sanatın kalbinin attığı yer olmaya devam
edecek” dedi.

lirterek, “Verdiğiniz desteklerden dolayı bütün sanatçı
arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Burada olmak
çok heyecan verici. Ekibiniz çok güzel ve heyecanlı, bu
tutkulu ekiple güzel işler yapacağız. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu İstanbul’dan da ilgiyle takip ediliyor”
dedi.
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Yıldızların altında
tiyatro keyfi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, kültürel etkinliklere hasret kalan sanatseverlere,
yaz sezonunda açık havada tiyatro keyfi yaşatacak. Mahallelerde çocuk oyunları
sahnelenirken, Ağustos ayından itibaren de açık hava gösteri alanına dönüştürülen
Balat Atatürk Ormanı’ndaki İzci Evi’nde, seyirciye yıldızların altında tiyatro izleme
olanağı sunulacak.
Bursa’da sanatseverleri yılın her döneminde tiyatro
ile buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz
sezonunda yeni oyunlarla izleyici karşısına çıkmaya
hazırlanıyor.
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Pandemi süresince sanatseverleri tiyatrodan mahrum bırakmamak için dijital platformları kullanarak
seyirciyle buluşan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu,
2021-2022 sezonuna Temmuz ayından itibaren açık
hava oyunlarıyla başlıyor. Öncelikle Nilüfer’in kırsal
mahallelerinde çocuk oyunları sahneye koyacak olan
Nilüfer Kent Tiyatrosu, Ağustos ayından itibaren Balat
Atatürk Ormanı’nda seyirciye yıldızların altında keyifli
bir tiyatro buluşması yaşatacak.

N İ L Ü F E R
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Bu proje için Nilüfer Belediyesi, Balat Atatürk Ormanı’ndaki İzci Evi’ni açık hava gösteri alanına dönüştürürken, Murat Daltaban yönetiminde sezona
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hazırlanan Nilüfer Kent Tiyatrosu da Britanyalı oyun
yazarı Mark Ravenhill’in, “Vur, Yağmala, Yeniden” isimli
17 kısa oyundan oluşan epik oyununu sanatseverlerle
buluşturmaya hazırlanıyor. 5 Ağustos’ta prömiyeri yapılacak oyun için çalışmalar yoğun bir şekilde devam
ediyor.
“Vur, Yağmala, Yeniden”, savaş, barış, otorite, özgürlük, demokrasi, suç, ceza, hastalık, şiddet temaları
üzerine yazılmış kısa oyunlardan oluşan bir bütün epik
eser. Oyun, izole hayatlar yaşasak da gelişen teknoloji
ve haberleşme araçlarıyla birbirimize bağlı olduğumuzu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu
konu alan büyük tek bir hikaye.
Toplam 17 kısa oyundan oluşan “Vur, Yağmala, Yeniden” projesinde 5 ana gösteri prömiyer yapacak. Her
gösteriyi farklı bir yönetmen sahneleyecek ve her

gösteride NKT ekibine bir misafir oyuncu
katılacak. Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim,
Doğu Akal’ın yönetmenliğini yaptığı “Vur,
Yağmala, Yeniden”de ilk oyunun misafir
oyuncusu Beste Bereket olacak.
İlk oyun prömiyerinin ardından, 15 gün
arayla diğer oyunlar da prömiyer yapacak. Yoğun bir prova ve oyun süreciyle
tamamlanacak proje, Ekim sonuna ka-

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli
motiflerinin bir araya geldiği; doğal sebze
ve meyvenin önemini vurgulayan, hormonu, doğal olmayanı ve sağlıksız olanı
Karagöz’ün dünyasıyla eleştiren “Bir Avuç
Tohum” isimli oyun ve onun devamı niteliğinde olan “Aylak” isimli oyun renkli ve
eğlenceli bir dünyayı perdeye taşıyacak. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun
Kafa Sanat iş birliğiyle hayata geçirdiği

“Vur, Yağmala, Yeniden”, projesi için Balat Atatürk Ormanı İzci Evi bir açık hava gösteri alanına dönüştürülüyor. Bu düzenlemeyle
kente, gökyüzünün altında, ağaçların arasında, kalıcı bir açık hava sahnesi kazandırılıyor.

dar devam edecek. Nilüfer Belediyesi
Kent Tiyatrosu, 15 Ekim tarihinden itibaren de, proje kapsamında sahnelenen
tüm kısa oyunları arka arkaya tüm gün
sürecek tek bir oyun şeklinde sahneleyeceği, özel gösterimlerde seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunları

“Bir Avuç Tohum” isimli oyun ise; 17 Temmuz Cumartesi günü Akçalar Mahallesi’nde,18 Temmuz Pazar günü Badırga
Mahallesi’nde çocuklarla buluşacak.
Bütün oyunlar saat 21.00’de başlayacak.
Ücretsiz sahnelenecek oyunlarda pandemi kurallarına dikkat edilecek. Oyunları izlemek isteyenlerin maskelerini takmaları ve oyun boyunca çıkarmamalarına
dikkat edilecek.

SA Y I
5
TE M M U Z

Çocuklar ve ebeveynleri, sıcak yaz günlerinde yıldızların altında birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını izlemenin keyfini yaşayacak.

“Aylak” isimli oyun; 13 Temmuz Salı günü
Ürünlü Mahallesi’nde, 16 Temmuz Cuma
günü İrfaniye Mahallesi’nde sahnelenecek.

HA B E R

Yerel Tiyatroları destelemek amacıyla ortaklaşa hayata geçirilen 5 çocuk oyunu
projesinden 3 oyun, Nilüfer’in kırsal mahallelerinde sahnelenecek.

“Renkli Olsun Yarınlar”; 10 Temmuz Cumartesi günü Konaklı Mahallesi’nde, 11
Temmuz Pazar günü Unçukuru Mahallesi’nde sahnelenecek.

N İ LÜ F ER

Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban
öncülüğünde yeni bir repertuvarla hazırlıklarına başlayan Nilüfer Belediyesi Kent
Tiyatrosu, mahallelerde sahneleyeceği
oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturacak.

“Renkli Olsun Yarınlar” da çocuklarla buluşacak oyunlar arasında.
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Sultanlar
gururlandırdı

misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. sırada bitirerek Türkiye’yi Avrupa’da CEV Challenge
Cup’ta temsil edecek olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2021-2022
sezonu kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

HA B E R

SA Y I
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Nilüfer’i ve Bursa’yı misli.com Sultanlar Ligi’nde
temsil eden tek takım olan
Nilüfer Belediyespor, yeni
sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu lig maratonunda başarılı bir performans
sergileyen ve Vakıfbank,
Fenerbahçe OPET, Eczacıbaşı Vitra, THY’nin ardından ligi 5. sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, play-off turunu da başarıyla
geçerek, Türkiye’yi Avrupa’da CEV Challenge Cup’ta
temsil etme hakkı kazandı.

N İ L Ü F E R

Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem, Türkiye’yi Avrupa’da temsil

56

edecek olan Nilüfer’in sultanlarını ziyaret ederek sevincini paylaştı. Hem voleybolcuları hem teknik ekibi
kutlayan Başkan Erdem,
elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti.
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.
Nilüfer Belediyespor, sezonun sona ermesiyle birlikte,

Temmuz ayı sonlarında yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Nilüfer Belediyespor, yurt dışından smaçör
ve pasör çaprazı, yurt içinden de 1 orta oyuncuyu kadrosuna katarak, transfer çalışmalarını tamamlamayı
hedefliyor.

HA B E R
SA Y I
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İç transferin tamamlanmasının ardında dış transfere
yönelen mavi yeşil beyazlı ekip, Galatasaray’dan pasör
Çağla Akın, PTT’den smaçör Yağmur Mislina Kılıç, Kuzeyboru’dan smaçör Hümay Toplaoğlu, Adam Voleybol’dan orta oyuncu Ecenur Aksoy’u ile sözleşme imzalarken, Fenerbahçe Opet’in genç oyuncuları pasör
Hilal Kocakara ve orta oyuncu Sudenaz Uzun’u kiralık
olarak kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor, teknik ekip kadrosunu da şekillendirdi. Nilüfer Belediyespor, geçen sezonki başarıda
büyük pay sahibi olan Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu ile yola devam etme kararı aldı. Yine geçtiğimiz
yıl teknik ekipte yer alan yardımcı antrenörler Haluk
Korkmaz, Tamer Altay, kondisyoner Savaş Akkaya ve
istatistik antrenörü Emre Yanık da yuvada kaldı. Mavi
yeşil beyazlılar son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor’da görev yapan fizyoterapist Abdulkerim Doğru ile anlaşma sağlayarak teknik ekibi tamamladı.

N İ LÜ F ER

transfer çalışmalarına da ara vermeden başladı. Yeşil
mavi beyazlı ekip iç transferde, geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Kanadalı orta oyuncu Emily
Maglio, son 2 sezon Nilüfer Belediyespor formasıyla
ter döken libero Buse Kayacan ve genç smaçörler Aslı
Tecimer ile Deniz Emrelli ile sözleşme yeniledi. Nilüfer Belediyespor’un altyapısında oynayan 15 yaşındaki
smaçör Defne Başyolcu ve 17 yaşındaki libero Cansu
Bir de, A Takım kadrosuna katıldı.
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Nilüfer
hentbolda ligi
5. sırada bitirdi

Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde
22 maçta topladığı 31 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

N İ L Ü F E R
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Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin
2020-2021 sezonunda başarısıyla adından sıkça söz
ettirdi. 5 maçlık seri galibiyetle lige hızlı başlayan yeşil
mavi beyazlı ekip, ligin 10. haftasına kadar namağlup
liderliğini sürdürdü. İlk yarının son iki maçında rakiplerine üstünlük sağlayamayan Nilüfer Belediyespor,
sezonun ilk devresini 3. sırada tamamladı. Ligin ikinci
yarısına da galibiyetlerle başlayan yeşil mavi beyazlı
ekip, oyuncuların yaşadığı sakatlıklardan dolayı şanssız maçlar geçirdi. Ligin son haftalarına kadar zirve
takibini yakından sürdüren Nilüfer Belediyespor, şam-
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piyonluk yarışındaki rakipleriyle oynadığı maçlardan
sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 22 maçta 15 galibiyet, 6
mağlubiyet ve 1 beraberlikle 31 puan elde eden Nilüfer
Belediyespor, 2020-2021 sezonunu 5. sırada tamamladı.
Erkekler Türkiye Kupası B Grubu’nda topladığı 4 puanla bir üst tura yükselen Nilüfer Belediyespor, Çeyrek
Final’de Spor Toto Spor Kulübü ile eşleşti. Rakibi karşısında üstünlük sağlayamayan Nilüfer Belediyespor,
maçtan 31-29 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Hentbolda kadro
şekilleniyor
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin
başarılı takımlarından Nilüfer
Belediyespor, yeni sezon öncesi hem
teknik hem de oyuncu kadrosunu
şekillendiriyor. İç transferde 13
oyuncuyla sözleşme imzalayan yeşil
mavi beyazlı ekip, 4 oyuncuyu da
kadrosuna dahil etti.

N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, yeni sezon için
transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil mavi beyazlı
ekip, hem iç hem dış transferlerle takımı şekillendirirken, teknik kadroda da değişikliğe gitti. Geçen sezon
forma giyen Ramazan Mutlu, Uğur Erceylan, Ömür
Pehlivan ve Gürkan Soğukpınar ve Başantrenör Selim
Muti ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, iç transferde 13 oyuncusuyla sözleşme imzaladı. Furkan Özcan, Enes Gümüşok, Hüseyin Bereket, Atila Zaman,
Durmuş Mutlu, Emre Gümüştaş, Kayhan Akat, Mustafa Şentürk, Can Ertuğ Işıkdoğdu, Burak Can Özdaş,
Ahmet Aydın, Şuca Pınar ve Efe Erdem Yazıcı ile
sözleşme yenileyen yeşil mavi beyazlı ekip, takıma
yeni takviyeler de yaptı. Geçen sezon Beşiktaş’ta
forma giyen sol oyun kurucu Fatih Çalkamış, Beykoz Belediye GSK’de görev yapan sağ oyun kurucu Ömer Mercan ile sözleşme imzalayan Nilüfer
Belediyespor, Antalyaspor’da forma giyen pivot
Abdulkadir Duman ve son olarak Köyceğiz Belediyespor’da görev yapan orta oyun kurucu Kerem
Orhun Hacıoğlu’nu da kadroya dahil etti.

HA B E R
SA Y I

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Başantrenör görevine de Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Okan Gültekin’i getirdi.
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Çalı’da bin
pehlivan yarıştı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 59. Geleneksel Çalı Güreşleri, 72’si
başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin pehlivanın katılımı ile yapıldı. Büyük
heyecana sahne olan güreşlerde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

5
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Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 59. Geleneksel Çalı Güreşleri bu yıl rekor katılım
ve büyük heyecana sahne oldu. Çalı
Güreş Alanı’nda yapılan güreşlerde,
baş, baş altı, deste ile tozkoparan
başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, bine yakın pehlivan
mücadele etti. 72 başpehlivanın ter döktüğü güreşler
büyük ilgi gördü.

N İ L Ü F E R

HA B E R

SA Y I

Pandemi kurullarına göre
düzenlenen ve gün boyu
süren güreşlere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan, Kumluca
Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı
Halil Öztürk, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,
CHP Bursa Milletvekilleri
Orhan Sarıbal, Nurhayat
Altaca Kayışoğlu, CHP
Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı
Selçuk Türkoğlu, CHP Nilüfer
İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Türkiye

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar
Güreş Ağası Seyfettin Selim, Çalı Güreş Ağası Hakan
Söğünmez ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.
Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde,
Orhan Okulu ve Ali Gürbüz karşılaştı. Normal sürede
birbirlerine üstünlük sağlayamayan pehlivanlar, puanlamaya gitti. Büyük heyecan yaşanan anlarda rakibine
üstünlük sağlayan Orhan Okulu, 59. Geleneksel Çalı
Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Güreşlerde gelecek yılın ağası da belirlendi. Gelecek
yıl yapılacak olan organizasyonun ağası yine Hakan
Söğünmez oldu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çalı Güreşleri’ne gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını
belirterek, “Marmara’nın en büyük organizasyonuna
imza atmanın mutluluğunu
yaşadık.
Güreşlerimize rekor
katılım oldu. Geçen
yıl pandemi dolayısıyla burada buluşamamıştık. Bu yıl sınırlı
katılımla da olsa bir
araya geldik. Umarım
seneye dolu tribünlerle, daha coşkulu
bir şekilde bu geleneğimizi sürdüreceğiz.
Emeği geçen herkese
yürekten
teşekkür
ediyorum” dedi.

N İ LÜ F ER
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Başaltı güreşlerinde
ise, finalde rakibi Enes
Doğan’ı mağlup eden
Yusuf Can Zeybek,
ipi göğüsleyen pehlivan oldu. Başpehlivan
Orhan Okulu ile dereceye giren isimlere
kupa ve madalyalarını
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve
protokol üyeleri verdi.

Güreş Ağası belirlendi
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Yaz spor okulları
kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor’un birlikte düzenlediği yaz spor okulları başladı.
9 farklı spor branşının yer aldığı yaz spor okulları 3 Eylül’e kadar devam edecek.
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer
Belediyespor’un birlikte düzenlediği yaz spor okulları başladı.
Çocukların farklı sportif aktiviteleriyle yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçlayan Nilüfer
Belediyesi, koronavirüs önlemlerini de göz önüne alarak yaz
spor okullarını 9 farklı branşta
başlattı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, squash, savunma sporları ve kort
tenisi branşlarının yanı sıra isteyenler tam gün spor okullarına
da katılabilecek. Yaz Spor Okulları Eylül ayına kadar 3 dönem
şeklinde yapılacak.

N İ L Ü F E R
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Yüzme branşında eğitimler Konak Olimpik ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzları’nda veriliyor. Yaz spor okulları eğitimleri de Nilüfer Belediyespor
Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu,
Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Beşevler
Cimnastik Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
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Tam gün spor
okullarında
dopdolu geçiyor
Nilüfer Belediyespor tam gün
yaz spor okulları konuk ettiği
çocukların farklı aktivitelerde
bulunmalarını sağlıyor. Hafta içi
09.00-17.00 saatleri arasında
devam eden tam gün yaz spor
okullarında, sporun yanında
tamamlayıcı sanatsal ve sosyal
eğitimler de veriliyor. Tam gün
yaz spor okullarında futbol,
basketbol, voleybol, yüzme,
kort tenisi, masa tenis, squash
ve cimnastikten oluşan branşların yanında, modern dans,
halk oyunları, drama, badminton gibi farklı alanlardan eğitimler de veriliyor. Tam gün
yaz spor okullarında ayrıca geleneksel sokak oyunları
ve kitap okuma saati gibi etkinlikler de yapılarak çocukların keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor. Yaz spor okullarına katılan öğrenciler servis, öğle yemeği ve ara öğün
imkanından da yararlanıyor.

Türkiye Şampiyonası’ndan
11 madalya ile döndüler
Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası şampiyonalara başarısıyla damga
vurdu.
Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü (BUGES) sporcuları, Gaziantep'te 1-3 Nisan
2021 tarihlerinde düzenlenen,
Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda
Bursa’yı başarıyla temsil etti. Nilüfer Belediyesi Görme
Engeliler Spor Kulübü, pandemi nedeniyle şampiyonaya
7 sporcu ile katıldı. Türkiye Şampiyonası’na katılan bütün
sporcular madalya alarak büyük bir gurur yaşattılar.
Görme sınıfına göre kürsüde yer alan Nilüferli sporculardan Milli atlet Fatih Bayer B1 kategorisinde, kılavuz atleti
Hacı Sebahattin Çavga ile birlikte koşarak, 100 ve 400
metrede ikinci olarak 2 gümüş madalya kazandı.
B2 kategorisinde milli atlet Suat Öner, 100 metrede
ikinci, 200 metrede üçüncü olarak, 1 gümüş, 1 bronz madalya; B2 kategorisinde Uğur Karakaş da 5000 metrede
üçüncü olarak bronz madalya aldı.
B2 kategorisinde milli atlet İbrahim Yıldız, cirit atmada
birinci oldu ve altın madalyaya hak kazanırken, B3 kategorisinde milli atlet Hakan Cira, 100 ve 200 metrede
birinci olarak 2 altın madalya birden aldı.
B3 kategorisinde de Beyaz Murat Peker, 400 metrede
birinci olarak altın madalyayı kucaklarken; B3 kategorisinde Bayram Sevinç, 1500 metrede ikinci, 5000 metrede birinci olarak 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Hedef
olimpiyatlarda
altın madalya
Başarı çıtasını her geçen yıl yükselten Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü, son
olarak Polonya’da düzenlenen
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek
Avrupa ikinciliği elde etti. Nilüfer
Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü’nün başarılı
sporcusu Hakan Cira, şampiyonada 400 metre yarışlarına katıldı. Rakiplerini geçerek ikincilik elde eden Hakan
Cira, gümüş madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalya ile
yurda dönen Cira sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.
BUGES Başkan Vekili Mutlu Aydın, antrenörü Güler
Yaşar ve eşi Esra Cira ile Başkan Turgay Erdem’i ziyaret eden Hakan Cira, “BUGES’e ve bizlere sağladığınız
destekler için çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer Belediyesi
çatısı altında çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ve bu desteklerle ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı yakaladığımız için gururluyuz. Şimdi hedefim, Ağustos ayında
Tokyo’da yapılması planlanan olimpiyatlardan altın madalya ile dönmek” dedi.
Cira’nın elde ettiği başarının kendilerini de gururlandırdığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem
ise “BUGES sporcuları elde ettiği başarılar Nilüfer’in
ve Türkiye’nin göğsünü kabartıyor. Desteğimiz sonuna
kadar devam edecek. Önümüzdeki organizasyonlarda
başarı çıtasını her defasında artırarak ülkemizin gururu
olacağınıza inancım tam.”diye konuştu.
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Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına her yıl düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu bu yıl da Osmangazi Hipodromu’nda yapıldı. 4 yaş ve üzeri safkan Arap
atlarının katıldığı yarışta büyük heyecan yaşandı. 10 saf-

kanın katıldığı koşu 2100 metre mesafe üzerinden kum pistte gerçekleşti.
Koşuyu Deniz Kurtel’in sahibi olduğu
Kamus, jokeyi Nevzat Avcı ile kazandı.
Yarışın galibi Kamus, koşuyu 2.28.63
bitiş derecesi ile tamamladı. Sultansuyu Tarım İşletmeleri yetiştirmesi olan
ve Hacı Demir’in antrenörlüğünü üstlendiği 5 yaşındaki doru erkek safkan, yaklaşık 15 aylık
aranın ardından yeniden birincilik elde ederken, toplamdaki altıncı galibiyetini hanesine yazdırmış oldu.

HA B E R

Osmangazi Hipodromu’nda Nilüfer Belediye Başkanlığı adına
düzenlenen koşunun kazananı jokeyliğini Nevzat Avcı’nın yaptığı
Kamus oldu.

N İ LÜ F ER

Nilüfer Belediye Başkanlığı
Koşusu’nun galibi Kamus
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nilüfer’de spor

Köylerini oryantiring
yaparak tanıyorlar

Nilüfer Belediyesi‘nin Konaklı Mahallesi’nde düzenlediği “Köyümü tanıyor muyum?”
temalı oryantiring etkinliğine katılan 30 çocuk, mahallenin farklı noktalarına
yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele eti.
Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Köyümü Tanıyor muyum?” adı altında düzenlenen oryantiring etkinliğinin adresi bu defa
Konaklı Mahallesi oldu. Kırsal mahallerde yaşayan çocukları oryantiring sporu ile tanıştırmak, onlara spor
yaptırmak ve yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımalarını
sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe 30 çocuk
katıldı.
7 -14 yaş grubu çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar farklı kategorilerde kendilerine verilen haritaları
takip ederek mahalle içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele etti.

N İ L Ü F E R
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SA Y I
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Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
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Dr. Sibel Özer, çocukların analitik düşünme, yön duygusu, kendine güven ve tek başına karar verme yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen oryantiring etkinliklerinin diğer kırsal mahallelerde de
süreceğini söyledi. Özer, etkinliğe katılarak büyük keyif alan çocukların hepsine hediyeler vererek mutlaka
sporun bir dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.
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