
EKİM 2021   YIL 2   SAYI 6

Çocuklar tasarladı, 
Nilüfer Belediyesi yaptı s16



s02   Hasat zamanı
s08   Her şeyin en iyisi Nilüfer Bostan’da
s10  Çiftçi Evi’nde eğitimler sürüyor
s12  Demirci’ye Aile Sağlığı Merkezi kazandırıldı
s14  Nilespit istasyonları yaygınlaşıyor
s16  Çocuklar tasarladı, Nilüfer Belediyesi yaptı
s20  Misi’ye yaşayan bir mekân kazandırıldı
s22  Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de
s24  Güz Konserleri ormanda müzik ziyafeti yaşattı
s26  Nilüfer’in ekolojik yapısını sanatla anlatacaklar
s28 Gölyazı çiçek açtı
s32  Sanatla iç içe bir yaz
s34  Doğa ve Bilim Yaz Okulu
s36  Nilüfer’de çocuklar sanatla büyüyor
s38  Ormanda tiyatro keyfi
s42  Minikler bu yaz yine kütüphanedeydi
s44 Gezici kütüphane ile kitaplar ayaklarına gidiyor
s45 Misi Akademi buluşmaları sürüyor
s46 Farklı kitleler edebiyatla buluşturuluyor
s48 Nilüfer Gençlik Evi açıldı
s50 Nilüfer’den afet bölgelerine dayanışma eli
s52 Eğitime destek
s54 Köylerinin geleceği olacaklar
s58 Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği
s56 Nilüfer'de spor

Nilüfer Belediyesi’nin yayınıdır. 
3 ayda bir yayınlanır.

Yıl: 2  Sayı: 6 

Ekim 2021

İmtiyaz Sahibi: 
Turgay Erdem

Yayın Danışmanı:  
Hülya Güven

Yazı İşleri Sorumlusu:  
Hasiye Yiğitbay

Kapak Fotoğrafı: 
Semih Turhan

Haber ve Fotoğraflar:  
Ersin Yaşar 
Onur Ulutaş 
Semih Turhan 
Rıza Ertekin 
Süleyman Çavlı  
Raif Yiğit

Tasarım:  
FG İletişim Tasarım Ltd. Şti. 
0224 233 70 43 

Baskı:  
Ankamat Matbaacılık 
Sanayi Ltd. Şti. 
0312 394 54 94

Adres:  
Nilüfer Belediyesi 
İhsaniye Mahallesi  
Cumhuriyet Meydanı  
2/A 2/B Blok   
16130 Nilüfer/BURSA 
Tel: 444 16 03 
Faks: (0224) 295 95 15

www.nilufer.bel.tr

08

04

24 28 40

22

içindekiler ekim 21 sayı 6



Gerek pandemi, gerekse yangın ve sel felaketleri ne-
deniyle sıcak ve sıkıntılı bir yaz dönemini geride bırak-
tık. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarda Nilüferliler, 
dayanışma ruhunu ortaya koydu ve yaşanan yangın ve 
sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için Nilüfer 
Kent Konseyi organizasyonuyla başlattığımız dayanış-
ma kampanyalarına yoğun katkıda bulundular. Tüm 
ülkemize geçmiş olsun diyoruz ve afetlerin bir daha 
yaşanmamasını diliyoruz.

Yeni nesil bizim için önemli. Çocukları ve gençleri 
önemsiyoruz ve onlara yönelik projelere öncelik ve-
riyoruz. Bu nedenle; yaz döneminde çocukların tatili 
verimli geçirebilmeleri için hem kırsal, hem merkez 
mahallelerimizde çocuklara yönelik pek çok etkinlik 
gerçekleştirdik. Çocukları sanatla, kitapla, bilimle ve 
sporla buluşturan etkinliklerimiz oldu. Ayrıca 6 yaş gu-
rubundaki çocukların tasarladığı Çocuk Sokağı ve Par-
kı’nı da yine çocuklarımızla birlikte hizmete açtık. Yeni 
nesil ile bizi buluşturan bir diğer proje de Görükle’de 
hizmete açtığımız Nilüfer Gençlik Evi oldu.

Yaz dönemi Nilüfer’de pandemi kurallarına göre orga-
nize ettiğimiz kültür-sanat etkinlikleriyle dolu dolu geç-
ti. Doğaya ve kültürel etkinliklere hasret kalan herkesi 
bu yaz Balat Atatürk Ormanı’nda hem doğayla, hem 
sanatla buluşturduk. Nilüfer Kent Tiyatrosu, bir açıkha-
va sahnesine dönüştürdüğümüz ormandaki İzcievi’nde 
sahnelediği oyunlarla sanatseverlere yıldızların altında 

ve ağaçların arasında tiyatro keyfi yaşattı. Balat Atatürk 
Ormanı bu yaz ayrıca +1 Güz Konserleri ile çok sayıda 
sanatçıyı Bursalı müzikseverlerle buluşturdu. Yaz dö-
nemine renk katan bir diğer etkinlik de bu yıl ilk kez 
yaptığımız Gölyazı Çiçek Şenliği oldu.

2021 yazının bizim için en büyük kazanımlarından biri 
de Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstürmanları Müzesi oldu. Türkiye’den ve dünyanın 
birçok ülkesinden 300’e yakın enstrümanın yer aldığı 
ve Sanlıkol ailesinin bağışlarıyla kent kültürüne kazan-
dırdığımız müzeyi herkesin ziyaret etmesini dilerim.

Son dönemde ödüller de bir başka mutluluk kaynağı-
mız oldu. Nilüfer Belediyesi, İkinci Yüzyıl Derneği’nin 
verdiği Yerel Yönetim Ödülleri’nde Engelsiz Nilüfer 
Projesi ve Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ile iki ayrı 
ödüle değer görüldü. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği de 
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni Sosyal Sorum-
luluk kategorisinde ödüllendirdi. Tarihi Kentler Birliği 
ise, İpek Evi projemizi ödüle değer buldu. Her ödül için 
değer görenlere de, emeği geçenlere de sonsuz teşek-
kürler.

Sonbaharın hepimize sağlık, huzur, bereket getirmesi 
dileğiyle….

başkandan

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı

baskan@nilufer.bel.tr

merhaba
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nilüfer’de tarım

Nilüfer Belediyesi’nin 100 dönümlük 
arazide yetiştirdiği buğdayın ve 25 
dönüm arazi üzerinde bu yıl ilk defa 
ekimini yaptığı nohutların hasadı 
yapıldı. İlaç ve gübre kullanılmadan 
üretilen buğday ve nohutların 
rekoltesi beklentileri karşıladı.

Hasat 
zamanı
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Herkes için eşit, ulaşılabilir ve sağlıklı gıda hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda 2021 yılı-
nı “Gıda Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi, ekolojik 
koşullara uygun tarımsal üretimlerini sürdürüyor. 
Nilüfer Belediyesi, bir yandan Küçük Ölçekli Kent 
Bostanları’nda çeşit ve verim denemeleri yapar-
ken, diğer bir yandan da büyük ölçekli üretimler 
gerçekleştiriyor. 

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’nün, Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda 

yaptığı çeşit denemeleri sonucu bölge 
şartlarında en yüksek verim 

elde edilen Rumeli cinsi 
buğday, S.S. Nilüfer Ta-

rımsal Kalkınma Ko-
operatifi (NİLKO-

OP) tarafından 
Unçukuru, Ko-

naklı ve Badır-

ga Mahallelerin-
deki arazilere 
ekildi. Toplam 

100 dönümlük 
arazide hiçbir zirai 

ilaç ve sentetik gübre kullanılma-
dan yetiştirilen buğdaylar ürünlerini verdi ve 

Temmuz ayının ilk günlerinde hasadı yapıldı. 

Hasadı yapılan buğdayların çoğunluğu, taş değirmen-
de öğütülüp, tam buğday ununa dönüştürüldü, bir kıs-
mı da tohumluk olarak ayrıldı. Elde edilen tam buğday 
unlarının bir bölümü, Nilüfer’deki kadın derneklerine 
verilerek, erişte, ekmek gibi gıdaların yapımında kul-
lanmaları sağlanırken,  bir bölümü de tam buğday 
unu olarak değerlendirildi. Kadın derneklerinin yaptığı 
doğal ürünler de, Nilüfer Belediyesi’nin halkı sağlıklı 
gıdayla buluşturmak amacıyla İhsaniye Mahallesi’nde 
faaliyete geçirdiği Nilüfer Bostan aracılığı ile vatandaş-
larla buluşmaya devam ediyor.

nilüfer’de tarım
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nilüfer’de tarım

18 çeşit buğday denemesi yapıldı
Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi’nde yer alan Kü-
çük Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit ve verimlilik de-
nemelerini de sürdürüyor. Kent Bostanları’nda 64’er 
metrekarelik 7 parselde, 7’si Güneydoğu Anadolu ve 
Suriye kökenli antik buğdaylar olmak üzere Dumlu-
pınar, Atay85, Ceyhan99, Harmankaya, Alpu, Yunus, 
Mesutbey, Müfitbey, Karakılçık, Siyez ve ES26 türü 
buğdayların da ekimi yapıldı. Yine ekolojik tarım koşul-
larına uygun yetiştirilen buğdayların, geleneksel yön-
tem olan orakla hasadı yapıldı. Elde edilen buğdaylar, 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tanelenerek 
gelecek yıllarda kullanılmak üzere Nilüfer Belediyesi 
Tohum Kütüphanesi’nde saklanıyor. 
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Yerli tohumdan nohut üretimi 
Nilüfer Belediyesi, Karacaoba, Konaklı, Badırga ve Bü-
yükbalıklı mahallelerinde 25 dönüm arazide bu yıl ilk 
defa nohut üretimi gerçekleştirdi. Bölgenin toprak ya-
pısı ve susuz tarıma uygunluğu nedeniyle bu yıl dene-
me amacıyla gerçekleştirilen nohut üretiminde hasat 
döneminin olumlu sonuçlandığı belirtildi. İlaç ve gübre 
kullanılmadan yetiştirilen yerli “askan” cinsi nohut-
lardan ekolojik tarım şartlarına uygun olarak dönüm 
başına 100-150 kilo ürün elde edildi. Harman makinesi 
kullanılarak hasat edilen ve taneleri ayıklanan nohutlar 
Nilüfer Bostan raflarında satışa sunulacak. 
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nilüfer’de tarım
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Nilüfer lavantayı sevdi
Nilüfer Belediyesi, çiftçilere alternatif ürün yetiştirebil-
meleri amacıyla denemeler yaptığı Küçük Ölçekli Kent 
Bostanları’nda, tıbbi aromatik bitkilerden biri olan 
lavantayı da son yıllarda ekerek verimli sonuç alıyor. 
Yapılan çalışmalar sonucu bölge şartlarına uygunluğu 
tespit edilen Lavandula intermedia cinsi lavantalar, bu 
yıl da hasat edildi. Özenle toplanan lavantaların disti-
lasyonu yapılarak, lavanta yağı ve hidrosolü elde edi-

lecek. Lavanta yağının tıp ve kozmetik alanında 
kullanıldığına dikkat çeken Nilüfer Belediyesi 
Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, 
Nilüfer Belediyesi’nin, çiftçilerin alternatif ürün 

yetiştirmelerine olanak sağlamak için 2016 yılın-
dan bu yana Kent Bostanları’nda lavanta üretim 

denemeleri yaptığını belirtti. 

Yapılan çalışmalar sonunda lavantanın, bölge şartla-
rında kolaylıkla yetiştirilebileceğini gördüklerini ifade 
eden Atay, Karacaoba’da 15 dönümlük arazide lavanta 
ekimi yaptıklarını söyledi. NİLKOOP aracılığıyla Ka-

racaoba ve Fadıllı mahallelerinde toplam 60 dönüm 
arazi üzerine angustifolia ve intermedia cinsi lavanta 
dikimi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Arca Atay, 
“Tıbbi aromatik bitkiler dünya genelinde yükselen bir 
değer haline geldi. Bu bitkilerin başında da lavanta ge-
liyor. Yapılan araştırmalar sonucunda lavantanın ruh, 
beden ve zihin üzerindeki olumlu etkileri olduğunu be-
lirtiliyor. Geçen yıl Karacaoba Mahallemizde 15 dönüm 
lavanta ekimi yaptık. Amacımız, çiftçilerimize nitelikli, 
ekonomik getirisi yüksek alternatif ürünlerin bölge-
mizde yetiştirilebildiğini göstermek ve onları bu yönde 
teşvik etmek” diye konuştu. 

Atay, geçen yılki hasattan elde edilen lavanta yağı ve 
hidrosolünden de düzenlenen atölyelerde merhem, 
krem, yağ, sabun yapıldığını belirtti. Nilüfer Belediyesi 
olarak almayı tasarladıkları distilasyon makinesiyle de, 
lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitki üretimi 
yapan çiftçilere distilasyon sürecinde destek verecek-
lerini belirten Atay “Ayrıca çıkarılacak yağ ve hidroso-
lün pazarlanmasında üreticiye yardımcı olacağız” dedi.  
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nilüfer’den

Her şeyin en iyisi 
Nilüfer Bostan’da
Sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturan Nilüfer Bostan, Nilüfer bölgesinde yerli tohumdan 
ve ekolojik koşullarda yetiştirilen meşhur Konaklı kavunu, Çaylı karpuzu ve “Bursa 
siyahı” olarak anılan kara inciri de standlarında satışa sundu.

Sağlıklı gıdaya erişim ve ekolojik 
şartlarda üretim konusunda önemli 
çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi,  
bu şekilde üretim yapan üreticilerin 
ürünlerini satmalarına da destek olu-
yor. 

Nilüfer Belediyesi’nin halkı sağlıklı gıda 
ile buluşturma hedefiyle S.S. Nilüfer 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİL-
KOOP) iş birliğiyle faaliyete geçirdiği 
Nilüfer Bostan’da, Bursa başta olmak 
üzere Türkiye’nin farklı illerinden yakla-
şık 21 kooperatif ve derneğin, yüzden fazla çeşit ürünü 
satışa sunuluyor. 

Vatandaşlar, Nilüfer Cumhuriyet 
Meydanı’nda bulunan Nilüfer Bos-
tan sayesinde, Hopa’dan gelen çay, 
Tire’den gelen peynirler gibi yöreye 
özgü ve sağlıklı gıdalara kolaylıkla 
ulaşma fırsatı buluyor. Birçok ürün 
çeşidinin yanında, mevsimine göre 
ekolojik tarım koşullarında yetişti-
rilen çeşitli meyve ve sebzeler de, 
Nilüfer Bostan’ın yanında oluşturu-
lan satış standındaki yerini alıyor. 

Daha önce coğrafi işaretli Hasanağa enginarının sa-
tışının yapıldığı Nilüfer Bostan standında yaz aylarında, 
yerli kavun, karpuz ve incir satışı yapıldı. Nilüferliler, Ko-
naklı’nın meşhur “Dilimli” ve “Hırsız almaz” cinsi kavun-
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larına, Çaylı Mahallesi’nin yerel tohumlardan, herhangi 
bir tarım kimyasalı kullanılmadan üretilen karpuzlarına 
Nilüfer Bostan’dan ulaşma imkanı buldu. 

Nilüfer Bostan’da ayrıca, NİLKOOP’un Fadıllı Mahalle-
si’nde ekolojik tarım koşullarına uygun şekilde üretimini 
yaptığı coğrafi işaretli “Bursa siyahı” olarak anılan kara 
incir ile sarı incir de satışa çıkarıldı.  Vatandaşlar kavu-
nun kilogramını 4 TL, karpuzun kilogramını 2,5 TL’den 
alırken, yaklaşık 800 gram ağırlığındaki kapalı kutularda 
satışa sunulan incir çeşitlerini de 12,5 TL’den alıcı buldu.

Nilüfer Bostan’da satışı yapılan incir, kavun ve karpuzla-
rın üretimi hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre 
ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “NİLKOOP ola-
rak Fadıllı’da 20 ağaçta sarı, 100 ağaçta da siyah incir 
üretimi yapıyoruz. Ekolojik tarım koşullarında üretimini 
yaptığımız bu incirleri, öncelikle Nilüfer Bostan’da tüke-
ticilerle buluşturuyoruz. Konaklı Mahallemizde de üre-
ticilerin ekolojik şartlarda yetiştirdiği kavunlar ile Çaylı 
mahallesinde yetişen karpuzlar da Nilüfer Bostan’da 
tüketiciyle buluştu” şeklinde konuştu.

Kadın derneklerine ortak üretim 
olanağı 
Nilüfer Bostan’da kadın derneklerinin ürünlerini de 
satışa sunan Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP, bu ürün-
lerin hijyen standartlarına uygun olması için kadın der-
neklerine hijyen eğitimleri veriyor ve kadın dernekle-
rine gıda mühendislerinin denetiminde ortak üretim 
olanağı da sunuyor.

Bu amaçla ilk üretim Atlas Köyü Kadınlar Dayanışma 
Derneği üyesi kadınlarla Nilüfer Dernekler Yerleşkesi 
mutfağında yapıldı. NİLKOOP’un Atlas’taki üreticiler-
den satın aldığı çilekler, dernek üyelerinin maharetli 
ellerinde lezzetli reçellere dönüştü. Nilüfer Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli gıda 
mühendislerinin de katıldığı üretim süreci sonunda 
kavanozlara giren lezzetli reçeller, Nilüfer Bostan satış 
noktasındaki raflarda yerini alacak. 

Bu ortak çalışma ile vatandaşların doğal ve sağlık-
lı ürünlere makul fiyatlarla ve kolayca ulaşabilmeleri 
sağlanırken, gıda ürünleri üreten kadın derneklerine 
üye kadınların da aile ekonomilerine katkı sağlayabil-
meleri amaçlanıyor.    

Atlas Kadın Derneği’ne üye kadınlar, bu 
çalışma ile yaklaşık bin kavanoz çilek re-
çeli üretecek. 

Ayrıca Nilüfer’deki diğer kadın dernekle-
ri ile devam edecek ortak üretim süreç-
lerinde Ürünlü Mahallesi kadınları turşu 
ve erişte, Misili kadınlar tarhana, Kayapa 
Kadın Derneği üyeleri kahvaltılık sos, 
Yolçatı Kadın Derneği üyeleri bamya 
turşusu ve kuskus, Çamlıca Kadın Der-
neği üyeleri de kuru baklava ve el açma-
sı mantı üretimi gerçekleştirecek. Doğal 
ürünler kullanılarak gıda sağlığına uygun 
hijyenik ortamda üretilen bu ürünler de 
Nilüfer Bostan’da satışa sunulacak. 
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nilüfer’den

Çiftçi Evi’nde 
eğitimler sürüyor

Nilüfer 
Belediyesi, Çiftçi 
Evi’nde kadın 
derneği üyeleri 
ve çiftçilere 
yönelik çeşitli 
eğitim çalışmaları 
yapıyor.

Nilüfer Belediyesi,  Akçalar Mahallesi’nde hizmete aç-
tığı Çiftçi Evi’nde, “Gıda ve Tarım” eğitimlerine devam 
ediyor. Sebze yetiştiriciliğinden budamaya, tohum alma 
yöntemlerinden aşılama ve gübrelemeye kadar 24 
ayrı konunun yer aldığı eğitim dizisinde bu kez, “Basit 
Kompost Hazırlama Teknikleri” ele alındı. Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık’ın katılımıy-
la gerçekleşen eğitim, Nilüfer Belediyesi’nin Youtube 
kanalından canlı olarak yayınlandı. Doç. Dr. Barış Bülent 
Aşık, yaptığı sunumda kompost, kompostun faydaları, 
kullanım alanları ile çeşitleri, kompost aşamaları, yön-
temleri ve evde kompostlaştırmayı izleyenlerle paylaş-
tı. Aşık, solucan gübresi oluşturma hakkında da bilgiler 
verdi.

Doğanın, bünyesine atılan organik atıkları belli bir süre 
içinde kendi kendine komposta çevirdiğini be-
lirten Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, insanların 
da kompost üretirken doğayı taklit ettiğini, 

sadece süreci hızlandırdığını söyledi. Organik atıklar-
dan kompost üretildiğini ifade eden Aşık, “Kompost 
üretimi yaptığımız zaman, çıkardığımız atıkların yüzde 
52’sini değerlendirmiş oluyoruz. Bunları kompost yapıp 
toprağa ilave ettiğimizde toprağın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerini düzenlemiş oluyoruz. Bu sayede 
bitkiler de neşeli oluyor ve verimleri artıyor. Toprağın, 
olumsuz özelliklerini iyileştirdiğini görüyoruz” dedi. 
“Basit Kompost Hazırlama Teknikleri” eğitiminden de-
taylı bilgi almak isteyenler, www.youtube.com/nilu-
ferbel adresinden sunuma erişebiliyor.

Çiftçi Evi’nde kadın dernekleri için de hijyen eğitimleri 
veriliyor. NİLKOOP işletmesi olan Nilüfer Bostan’a ürün 
tedarik eden işletme kayıt numarasına sahip kadın der-

neklerine hijyen ve halk sağlığı 
eğitimi verildi. Nilüfer Beledi-
yesi Gıda Mühendisi Pelin Su 

Deveci, Yolçatı-Kayapa ve 
Ürünlü’den gelen kadın der-

neklerinin üyelerine gıda, 
iş, kişisel hijyen ve sani-

tasyon başlıklarında 
bilgilendirme-

lerde bu-
lundu. 
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Nilüfer Belediyesi,  hem Belediye Meclisi üyelerinin hem 
de çalışanların yararlanabileceği bir sosyal tesisi hizme-
te sundu. Kültür Mahallesi Gültekin Caddesi üzerindeki 

Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. 

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, tesisin sadece belediye meclisi üyeleri ve belediye 
personeli için değil, halka da açık bir mekan olacağını 
belirtti. Sosyal tesisin mutfağında sağlıklı ürünler kulla-
nacağını belirten Başkan Erdem “120 kişilik oturma dü-
zenine sahip olan sosyal tesisimiz, zengin mutfağıyla ve 
bazı zamanlar canlı müzik programlarıyla halkımıza açık 
olacak. Bu tesisin mutfağında Nilüfer Bostan ürünleri-
nin kullanılacağını, yani her zaman sağlıklı gıdanın tercih 
edileceğini de özellikle vurgulamak isterim” diyerek te-
sis hakkında bilgi verdi. 

Konuşmanın ardından hizmete açılan Nilüfer Belediyesi 
Sosyal Tesisi 550 metrekarelik bir alanda hizmet veri-
yor. Açık ve kapalı alanı bulunan tesis, kış bahçesi ile de 
yılın her döneminde konuklarını ağırlayacak. 

Nilüfer’e
yeni bir 
sosyal tesis 
kazandırıldı
Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir 
sosyal mekan kazandırdı. Belediye 
çalışanları ve meclis üyeleri için bir 
sosyalleşme ortamı olması amacıyla 
yapılan ve Nilbel A.Ş. tarafından 
işletilecek olan tesis, Nilüferliler’e de 
açık olacak.
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Nilüfer Belediyesi halkın sağlık hizmeti alabilmesi için 
mekânsal gereksinimleri karşılayarak, ihtiyaç duyulan 
mahallelere aile sağlığı merkezleri kazandırmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Demirci Mahallesi’nde Nilüfer Be-
lediyesi’nin yer tahsisi ve sponsor desteğiyle yapılan aile 
sağlığı merkezi hizmete girdi. İnşası tamamlanan bina-
nın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından, 
bir süre önce bölgede birinci basamak sağlık hizmetleri 
verilmeye başladı. Pandemi nedeniyle açılış töreni er-
telenen binaya, gecikmeli de olsa sembolik bir açılış 
töreni yapıldı. Demirci’ye bu hizmetin kazandırılmasının 
önemine vurgu yaparak hayırsever iş insanı İlhan Parse-
ker’e katkılarından ötürü teşekkür eden Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Turgay Erdem, “Pandemi gibi olağanüstü bir 
süreçten geçerken Nilüfer Belediyesi olarak biz, Nilüfer 
halkının sağlık hizmeti alabilmesi için mekânsal gerek-

sinimleri karşılayarak, ihtiyaç duyulan mahallelerimize 
aile sağlığı merkezleri kazandırıyoruz. Bu kapsamda 
Demirci Mahallesi’ndeki ihtiyacı karşılamak için mül-
kiyeti belediyeye ait olan 580 metrekarelik bir alanda 
sponsor desteğiyle 2 katlı bir bina inşa ederek, İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne tahsis ettik. Merkezimizde, 112 Acil bö-
lümü, 5 adet doktor odası, engelli muayene odası, tıbbi 
müdahale odası, eğitim ve toplantı odası, gebe izleme 
odası ve dinlenme odası gibi bölümleri bulunuyor. Ay-
nen burada olduğu gibi Balat ve İhsaniye mahalleleri-
mizde de ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerini hiz-
mete kazandırabilmek için yer tahsis ettik ve oralarda 
da sponsor desteğiyle çalışmalar devam ediyor. En kısa 
sürede o mekânları da İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis 
ederek hizmete kazandırılmasını sağlayacağız” dedi. 

Hayırsever iş insanı İlhan Parseker de sağlık hizmetleri-
nin öneminde dikkat çekti. Dünyanın sağlık alanında 

bir yılı aşkın süredir önemli bir süreçten geç-
tiğini hatırlatan Parseker, “Burada sağlık 
alanında merkez yapılması fikri bize gel-

diğinde hiç düşünmedik. Burada her gün 
hizmet verilmekte ve 112 Acil Sağ-

lık İstasyonu olması nedeniyle 
bu bölgenin değerli bir 

hizmete kavuşa-
cağını gördük ve 
harekete geçtik. 
Bu hizmetin böl-
gemize ve mahal-
lemize hayırlı ol-
masını diliyorum” 
diye konuştu. 

nilüfer’den

Demirci’ye aile sağlığı 
merkezi kazandırıldı
Nilüfer Belediyesi, Demirci Mahallesi’ne va-
tandaşların birinci basamak sağlık hizmeti ala-
bileceği bir hizmet binası kazandırdı. Hayırse-
ver iş insanı İlhan Parseker’in desteğiyle inşa 
edilen binada sağlık hizmetlerinin verilmeye 
başlamasıyla, bölgenin önemli bir ihtiyacı gi-
derilmiş oldu.
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nilüfer’den

Yeni imar 
yolları 
açılıyor

Hasanağa’da tapu sorunu çözüldü

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdür-
lüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarının yanı-
sıra, yeni imar yolları açma çalışmalarını da 
sürdürüyor. 

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri, vatandaşın konforlu ulaşımı için asfalt, yama, 
bordür, tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Yapılaşma-
sı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları devam 
ederken, imar planı çalışmaları tamamlanan ve yapı-
laşmaya açılan bölgelerde de planla belirlenen alanlar-
da yeni yol açma çalışmaları yapılıyor.
Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri, son 8 ayda, şantiyeye ait iş makinalarıyla Balkan, 
Kızılcıklı, Kayapa, 30 Ağustos ve Gümüştepe Mahal-
lesi’nde yapılaşmanın başladığı imara açılan yerleşim 
bölgelerinde yaklaşık 15 kilometre imar yolu açtı.
Bu çalışmalar sırasında yapılan kazı ve dolgu imalatla-
rında 72 bin ton dolgu malzemesi, 30 bin ton da temel 
malzeme kullanıldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri aynı böl-
gelerde çalışmalarına devam ediyor. 

Nilüfer Belediyesi, 1/1000 ölçekli Hasanağa 
Köyiçi ve Villa Bölgesi Uygulama İmar Planı’n-
daki şuyulandırma çalışmalarını tamamlaya-
rak 1027 parseldeki hak sahiplerine tapularını 
dağıttı. 
Nilüfer Belediyesi Hasanağa Mahallesi’nde 12 yıldır sü-
ren imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2009 yılında 
başlanan imar planı çalışmaları tamamlandı ve bin 27 
parseldeki bin 110 hak sahibine tapuları törenle dağı-
tıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve bölge halkı katıldı. Törende ilk olarak ko-
nuşan Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Demir, Başkan 
Turgay Erdem ve ekibine teşekkür ederek, yıllardır 
kangren haline gelen sorunun çözülmesinden duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bölge hal-
kının taleplerine kulak verdiklerini belirterek, “Bu böl-
gede toplamda bin 27 parselde işlem yapıldı, yaklaşık 

2 bin kişiyi ilgilendiren bir uygulamayı gerçekleştirdik. 
Bu uygulama ile imar planı dahilindeki bütün parselleri 
imar parseli haline getirerek ruhsat alınabilir ve inşaat 
yapılabilir duruma getirdik. Ayrıca mahallemizdeki imar 
planı içerisinde bulunan yollar ve kamusal alanlar res-
miyet kazanmış ve bundan sonra mahallemize yapıla-
cak hizmetlerin önü açılmış oldu. Resmi tapularınızın 
hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine dağıtıl-
dı. 
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nilüfer’den

Nilespit 
istasyonları 
yaygınlaşıyor
Nilüfer Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği akıllı bisiklet kiralama 
sistemi Nilespit, herkesin bisiklete 
erişimini kolaylaştırıyor. Nilespit’ten 
yararlananların sayısı 20 bini aşarken, 
istasyon sayısı da 29’a ulaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin, sağlıklı bir 
yaşam ve temiz bir çevre için bi-
siklet kullanmaya teşvik etmek 
için uygulamaya koyduğu akıllı 
bisiklet kiralama sistemi Nilespit,  
kentin farklı noktalarında giderek 
daha çok yaygınlaşıyor. 

Nilüfer Belediyesi’nin, cep telefon-
larında da kullanılabilen Nilespit 
uygulamasıyla, akıllı bisiklete ulaşmak 
çok daha kolay hale geldi. Nilespit abo-
nesi sayısı 21 bin 350’ye ulaşırken, daha 
fazla kişiye hizmet vermeyi amaçlayan 
Nilüfer Belediyesi, istasyonlara yeni-
lerini ekledi. Nilüfer Metro İstasyonu 
çıkışına, Karafatma Kırçiçeği Parkı’na, 
Görükle Göçmen Konutları Ceviz  
Parkı’na, Kurtuluş Mahalle Muhtarlı-
ğı önüne, Kızılcıklı Mahallesi Yürüyüş 
Yolu’na ve  Kızılcıklı Mahallesi’ndeki 
alışveriş merkezi yanındaki alana yapı-
lan  istasyonlarla Nilespit istasyonları-
nın sayısı 29’a ulaştı. 

Hizmete girdiğinden buyana 135 bin 
kiralama sayısına ulaşan Nilespit’in 
abonelik ücreti 7.5 TL. 

Nilespit’i kullanmak isteyenler, “Niles-
pit Abone Masası”ndan, http://niles-
pit.com internet sitesinden,  “Nilespit” 
isimli cep telefonu uygulamasından ve 
istasyonlarda bulunan kiosklardan, 7,5 
TL karşılığında abonelik işlemini ger-
çekleştirebiliyor. Aboneler, Mobil Cep 

telefonu uygulamasından, web 
sitesi üzerinden, kiosklardan ve 
abone masalarından kartlarına 
bakiye yükleyebiliyor. Abonelik iş-
lemlerini tamamlayan vatandaşlar, 
her bir saat için 1,5 TL kira bedeli 
karşılığında Nilespit’i kullanabiliyor. 

Nilespit cep telefonu uygula-
masıyla üye olmak isteyenler 
abone masalarına gelmeden 
cep telefonlarına uygulamayı 
indirerek, üye olup cep tele-
fonlarını, bisikletin bağlı oldu-
ğu park üzerinde bulunan QR 
kodu okutarak kiralayabiliyor. 
Aboneler ayrıca Nilespit cep 
telefonu uygulamasıyla he-
saplarına kredi yükleyip arıza 
ve sorunlarıyla ilgili mesajları 
da iletebiliyor. 
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Çamlıca Kreşi’nde 
eğitim başladı

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahal-
lesi’ndeki Burak Berk Kreşi’nin ar-
dından, ikinci kreşini Çamlıca Mahal-
lesi’nde İzzet Şadi Sayarel Huzurevi 
bünyesinde hayata geçirdi. 

Hem huzurevi, hem kreşi bünyesinde 
bulundurduğu için “İki nesli buluştu-
racak proje” olarak bir süre önce res-
mi açılışı yapılan, ancak pandemi ne-
deniyle huzurevi bölümünde misafir 
kabulü başlatılamayan tesisin kreş 
bölümünde eğitim başladı.

4 sınıfta 48 öğrenci kapasitesine sahip 
olan Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi, 
36-72 aylık çocuklara hizmet veriyor. 
Nilüfer Belediyesi personeli öncelikli ol-
mak üzere bölge halkına da hizmet ve-
ren kreşte pandemi önlemleri titizlikle 

uygulanıyor. 

Kreşte; İngilizce eğitiminin yanısıra, 
görsel sanat atölyeleri, oyun alanı ve 
gezi etkinlikleriyle dopdolu bir gün 
geçiren minikler, geleceğe nitelikli şe-
kilde hazırlanıyor. Ebru, resim, seramik 
gibi etkinliklerle el becerilerini gelişti-
ren çocuklar, müzik, akıl-zeka ve masa 
oyunlarıyla da keyifli zaman geçiriyor. 

Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi, 3-6 yaş 
arası çocuklara yönelik hizmet vermeye 
başladı. Doğaya ve insan haklarına saygılı, 
sorumluk sahibi, verimli kişiler yetiştirme-
yi hedefleyen kreşte çocuklar, gün boyu 
sosyal ve eğitici faaliyetlerde bulunarak 
ilköğretim hayatına hazırlanıyor.
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nilüfer’de çocuklar

Çocuklar tasarladı,
Nilüfer Belediyesi yaptı

Nilüfer’de 6 yaş gurubu 
çocukların tasarladığı Çocuk 
Sokağı ve Parkı hizmete açıldı.



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
6

 
 

 
E

K
İ

M
 

2
0

2
1

16 17

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocuk ve gençlerin 
ihtiyaçlarını gözeten ve onları geleceğe hazırlayan 
çalışmalara önem veren Nilüfer Belediyesi, çocuklar 
tarafından tasarlanan “Oyun Engel Tanımaz Parkı”n-
dan sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan bir so-
kak ve park projesini daha hayata geçirdi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 
Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışması sonucu 
hayata geçirilen Çocuk Sokağı ve Parkı tamamlana-
rak hizmete açıldı.
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nilüfer’de çocuklar

6 yaş grubundaki çocukların hayal gücünü sokağa 
yansıtan projenin ön hazırlıkları 2016 yılında başladı 
ve proje kapsamında ilk etapta 6 yaş grubu çocuklara 
harita, mimari, kent planlama, peyzaj ve estetik konu-
larında bir dizi eğitim verildi. Ardından çocukların bu 
bilgileri de kullanarak hayallerini sokağa yansıtmaları 
ve nasıl bir sokakta oynamak istediklerini tasarla-
maları istendi. Projenin ikinci aşamasında çocukların 
tasarımlarının mekana taşınması için, Uludağ Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün de katkılarıyla ‘Çocuk 
Sokağı Çalıştayı’ yapıldı. Böylelikle projeye son şekli 
verildi.

Çamlıca Mahallesi’nde yaklaşık 6 bin 500 metreka-
relik alanda uygulanan proje ile 6 yaş grubundaki 
çocukların hayalleri sokağa yansıtılmış oldu. Ayrıca 

projenin uygulandığı 3 sokakta tek yön uygulamasına 
geçilerek, araç yolu genişliği azaltıldı ve “yavaşlatılmış 
sokak uygulaması” hayata geçirildi.

Çocuk Sokağı ve Parkı’nın açılış törenine Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri 
Erkan Aydın, Yüksel Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı 
Fırat Yılmaz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Belediyesi 
Meclis üyeleri ile bölge halkı katıldı. 

Açılış konuşmasında Türkiye’de bu kadar erken yaş 
gurubundaki çocukların tasarladığı bir sokak ve park 
örneğinin olmadığını ifade eden Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, çocuk gözüyle oluşturulmuş 
bu projenin çok değerli olduğunu vurguladı. Projede 
görev alan çocuklara teşekkür eden Başkan Erdem, 
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“Yaşadığı kent üzerine kafa yoran ve bu projeye ha-
yallerini koyan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyo-
rum. İnanıyorum ki bu çocuklar artık yaşadıkları çev-
reye farklı bir gözle bakacaklar ve hayatları boyunca 
yaşadıkları kente sahip çıkan, katkı koyan bireyler 
olacaklar. Ayrıca bütün proje ortaklarımıza ve emeği 
geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu 
sokağa ve çocuklarımızın hayallerine sahip çıkılması-
nı diliyorum” dedi. 

Bu projenin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Küçükkayalar ise, “Bu çalışmayla çocukların 
farklı düşüncelerini farklı kavramları ortaya koymala-
rı sağlanmıştır. Hayallerin projeye, projelerin hizme-
te geçirilmesini mutlulukla izliyoruz. Burada onların 
hayalleri gerçekleşti. Her yönüyle farklı ve farkındalık 
yaratan bir birliktelik projesi oldu. 5 yılda önemli ça-
lışmalara imza atıldı ve bu örnek proje hayata geçti. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da. Ni-
lüfer’de çocuk olmanın da ayrıcalık olduğunu ifade 
ederek, “Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Çocuklarla 
Nilüfer’de yapacağımız daha çok işimiz var” dedi. 

6 yaşındayken bu projede yeralan çocuklardan Def-
ne Pera Karakaş ve aynı zamanda projenin logosu-
nu tasarlayan Kaan Kılınç da açılışta duygularını dile 
getirdi. Yaşanan süreç hakkında bilgi veren Karakaş 
ve Kılınç, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan-
lara teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Başkan 
Turgay Erdem ve beraberindekiler projeyi hazırlayan 
çocuklarla birlikte kurdeleyi keserek Çocuk Sokağı ve 
Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. 
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nilüfer’de müzeler

Nilüfer Belediyesi’nin, geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması 
amacıyla hizmete açtığı İpek Evi, yapılan yeni düzenlemelerin ardından tekrar 
ziyaretçilerini ağırlıyor. İpek Evi’ni gezenler, ipeğin hikâyesine tanıklık etme şansı buluyor.

Nilüfer’in adeta kültür sanat köyüne dönüşen mahal-
lesi Misi’de, Bursa’nın geçmişinde önemli yeri olan 
ipek ve ipekböcekçiliğini gelecek kuşaklara aktaracak 
değerli bir mekân ziyarete açıldı. Daha önce Nilüfer 
Belediyesi, NİLSEM ve Misi Köyü Kadınları Yardım ve 
Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Misi’de restore edilen 
tarihi bir binada faaliyete geçirilen İpek Evi, yeniden 
düzenlenerek daha işlevsel hale getirildi. İpek Evi ile 
Misi’nin kültürel değerlerine yeni bir halka eklenmiş 
oldu.  

İpek Evi, Bursa’nın geleneksel ipek böcekçiliği zana-
atını Nilüfer’de kültür ve turizmin bir parçası yapma, 
kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak ipek böce-
ği yetiştiriciliğinin sosyal yaşamlardaki izlerini bugü-
ne taşıma amacıyla düzenlendi ve yaşayan bir mekâ-
na dönüştürüldü. 

Misi’ye yaşayan
bir mekân 

kazandırıldı
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İpek böceğinin kozadan ipliğe 
doğru geçirdiği evreler, ipeğin 
kıymetli bir kumaş olarak ta-
rihsel yolculuğu ve Bursa’nın 
sosyo-ekonomik gelişimindeki 
önemi, Bursalılar’ın anıların-
da ipekçiliğe ve kozacılığa dair 
kıymetli duraklar ve çok daha 
fazlası İpek Evi’nin hikâyesini 
oluşturuyor. 

İpek Evi’nin tekrar ziyarete açılma-
sı nedeniyle düzenlenen etkinliğe 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Turizm ve Tanıtma Şube 
Müdürü Ercüment Yılmaz, 
İpek Evi’nin tekrar hayata ka-
zandırılmasında katkıda bulu-
nanlar ve ipek böcekçiliğinin 
yaşatılması için çaba gösteren 
isimler katıldı. 

Etkinlikte konuşan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, 
iki kattan oluşan İpek Evi’nin 
Misi’ye değer katacağını söyle-
di. Başkan Erdem, ziyaretçilerin 
burada ipeğin hikâyesine tanıklık et-
menin yanı sıra, zanaatın incelikleri-
ni uygulayarak öğrenme şansı da 
bulacağını belirtti. Başkan Erdem, 
“Misi Köyü Kadınları Yardım ve Da-
yanışma Derneği iş birliğiyle 
yeniden hayat verdiğimiz 
bu mekân, umuyorum ki 
bundan böyle dolu dolu 
yaşayan bir mekân olacak. 
Misili kadınların el emeği 
eserlerinin yer aldığı bir sa-
tış ofisi ve ziyaretçilerin so-
luk alacağı bir kafeteryanın 
da bulunduğu bu mekânda 
çeşitli atölye çalışmaları ya-
parak, burayı işlevsel hale 
getireceğiz” dedi.

İpek Evi’nin yeniden düzenlenme-
sine katkıda bulunan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültürel Miras 

Taşıyıcısı Kasım Uzunöz de İpek 
Yolu’nda böyle bir yerin aktif ol-
masının, gençlerin ipeği tanıması 
açısından oldukça önemli oldu-
ğunu vurguladı. Uzunöz, “Bu bi-
zim için bir hayaldi, gerçekleşti. 

Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. İpekçilik önemli 
bir kültürümüz. En azından 
böyle mekânlarda gençli-
ğimize, geleceğimize ve bu 
işin içinde olan insanlara 
ipeği, kozayı, kozadan do-
kunanları, kozadan yapılan 
el işlerini tanıtmamız lazım” 
dedi. 

Etkinlikte Başkan Erdem, 
İpek Evi’nin yeniden düzenle-

nerek ziyarete açılması sürecin-
de destek veren; Kasım Uzunöz, 
Turhan Calay, Fulya Çetinkaya 
ve Bursa Mübadilleri Derneği ile 
İsmail Şeker'e katkılarından ötü-

rü teşekkür ederek plaket 
verdi.

Etkinlikte ayrıca İpek 
Evi’nin bahçesinde iki ayrı 
atölye çalışması da yapıldı. 
Emine Elmas’ın ipek kumaş 
üzerine ebru sanatı uygula-
masına ilişkin atölye ile Na-
dide Yakıt’ın gerçekleştirdiği 
ipek koza çiçek ve aksesuar 
yapımı atölyesi ilgi çekti. Atöl-
ye çalışmasını izleyen Başkan 

Erdem de ipek kumaş üzerine ebru 
yaptı. İki katlı mekânı gezen Başkan 
Erdem ayrıca, üst katta sergilenen 
dokuma tezgâhlarında da ipek do-

kuma denemesi yaptı.

Ziyarete açılan İpek Evi’nde, 
ipek dokuma işliğinin yanı 
sıra, Misili kadınların el emeği 
eserlerinin meraklısına sunul-
duğu bir satış ofisi ve ziyaret-
çilerin soluk alacağı bir kafe-
terya da yer alıyor.
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nilüfer’de müzeler

Bursa’nın ilk
Müzik Enstrümanları 
Müzesi Nilüfer’de

Nilüfer Belediyesi 
Dr. Hüseyin Parkan 
Sanlıkol Müzik 
Enstürmanları Müzesi, 
Nilüfer’de açıldı. Müzede 

Türkiye’den ve dünyanın 
bir çok ülkesinden 300’e yakın 

enstrüman yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çık-
ma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla 
kente kazandırdığı müzelere bu defa müzik alanında 
bir müzeyi ekledi. Yoğun bir emeğin eseri olan Nilüfer 
Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrü-
manları Müzesi geniş bir katılımla açıldı. 

Bursa’da uzun yıllar kültür hayatına önemli katkılarda 
bulunan ve 2015 yılında hayat veda eden Dr. Hüseyin 
Parkan Sanlıkol’un enstrüman koleksiyonunun 2016 
yılında ailesi tarafından bağışlanmasıyla filizlenen 
müze hayali gerçek oldu. Dünyanın dört bir yanından 
edinilmiş, tüm kıtaları temsil eden 200’ün üzerinde 
enstrüman envanteri ile çıkılan yolculuk, müzenin 
kuruluş çalışmaları esnasında müziksever bağışçı-
ların katkılarıyla daha da zenginleşti ve sayısı 284’e 
ulaştı. Reyhan Öztaş’ın mimari olarak projelendirdiği, 

tasarımı Ayşegül Özmen’e ait olan ve Türkiye’nin ken-
di alanındaki en etkileyici müzesi olmaya aday olan 
Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstrümanları Müzesi geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Ka-
yışoğlu ve Erkan Aydın,  KKTC İstanbul Başkonsolos 
Vekili Mehmet Tuncan,  merhum Dr. Hüseyin Parkan 
Sanlıkol’un eşi Fethiye Sanlıkol,  kızı Saadet Leman 
Sanlıkol, oğlu New England Konservatuarı Müzik Ta-
rihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kültürle-
rarası Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlı-
kol, aralarında Türk keman virtüözü, besteci Prof. Dr. 
Cihat Aşkın’ın da bulunduğu müzik dünyasından da 
çok sayıda isim katıldı.
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Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem,  Bursa’nın ilk müzik müzesini kente 
kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Er-
dem, “Genç kuşakların hiç tanımadığı, farklı coğraf-
yalara ait yüzlerce enstrümanın bulunduğu bu müze, 
ziyaretçilerini müzikal bir coğrafyada çok keyifli bir 
gezintiye çıkarıyor. Kent kültürü adına çok değerli bir 
kazanım. Bu müze zaman zaman çeşitli sergi, dinleti, 
atölye gibi çalışmalara da ev sahipliği yaparak yaşa-
yan bir kültür mekanı olacak” diye konuştu.

Müzenin kavramsal çerçevesini ve proje yöneticiliği-
ni üstlenen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol da  “Bugün 
rahmetli babamın koleksiyonunu ve onun en büyük 
hayalini hayata geçiriyor olmanın büyük mutluluğunu 
yaşıyoruz. Türkiye’yi merkeze alıp, dünyayı gezmek 
üzerine bir vizyon var burada. Milletlerin, memle-
ketlerin birbirinden ayrıştırılmamasını, haklı olarak 
Türkiye’nin merkezde bulunması fakat o merkezden 
dünyaya insanlığın bu zengin kültür mirasına bir bü-
tün olarak bakabilmeyi hedefledik” dedi. 

Törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,  Ni-
lüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstrümanları Müzesi‘nin hayat bulmasında büyük 
katkılarda bulunan Fethiye Sanlıkol, Saadet Leman 
Sanlıkol ve Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol ile Etnomü-
zikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Var-
lı’ya koza tablosu hediye ederek teşekkür etti.

Bursa’da müzecilik alanında yeni bir sayfa açan Ni-
lüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstrümanları Müzesi, enstrümanların ülke ve milli-
yetlere göre değil dünya üzerindeki dağılımına göre 
sınıflandırıldığı, 13 adadan oluşan müzikal bir coğraf-
ya sunuyor. Hikâyenin merkezinde ise çok yönlü yapı-
sı ve koleksiyonda yer alan enstrüman çeşitliliğinden 
dolayı Türkiye adası yer alıyor. Her bölgenin özgün 
hazinelerinin bilimsel bir temelde anlatıldığı Müze, 
enstrümanların ses ve orijinal bağlamlarında çalınma 
şeklinin interaktif olarak da izleyiciye sunulduğu bir 
altyapıya sahip. 

Açılış konseri
Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik 
Enstrümanları Müzesi’nin açılış töreninin ardından bir 
konser de düzenlendi. Dünyaca ünlü bir müzisyen olan 
Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol,  “Mehmet Ali Sanlıkol 
Trio”  ile BAOB Oditoryum’da sanatseverlerin karşısı-
na çıktı. Piyano, ney ve vokalde Mehmet Ali Sanlıkol’un 
olduğu konserde George Lernis davul ve perküsyonda, 
kontrbasta da Kağan Yıldız yer alarak dinleyenlere ke-
yifli bir gece yaşattı. 
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nilüfer’de konserler

Güz Konserleri ile 
ormanda müzik 
ziyafeti

Nilüfer Belediyesi’nin +1 işbirliğiyle düzenlediği Nilüfer +1 Güz 
Konserleri, Eylül ayında sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Sevilen 
sanatçıların sahne aldığı Güz Konserleri, Balat Atatürk Ormanı’nın 
eşsiz güzelliği içinde gerçekleşti.
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Nilüfer’de sonbahar,  “Nilüfer +1 
Güz Konserleri” ile karşılandı. Ni-
lüfer Belediyesi’nin +1 işbirliğiyle 
düzenlediği konserlere müzik 
dünyasının sevilen isimleri katıl-
dı. 4-26 Eylül tarihleri arasın-
da Balat Atatürk Ormanı’nda 
gerçekleştirilen konserler yo-
ğun bir katılımla gerçekleşti. 
Açık havada müzik keyfi yaşa-
yan sanatseverler birbirinden 
ünlü isimleri dinleme fırsatı 
buldu. 

Nilüfer +1 Güz Konserleri açılı-
şını Kalben yaptı. Folk, blues ve 
akustik pop öğelerini bir araya 
getiren Kalben, Balat Atatürk Or-
manı’nda muhteşem bir konser 
verdi. 

Nilüfer +1 Güz Konserleri’nde 
ikinci konseri; “Sabır”, “Dep-
resyondayım”, “Bende Bi’ 
Aşk Var”, “Acıyor” gibi hafıza-

lara kazınan şarkılara imza atan Göksel gerçek-
leştirdi. Alanı dolduran müzik tutkunları Göksel’in 

parçalarıyla bazen hüzünlendi, ba-
zen de coştu. 

Konser serisinin üçüncüsünde Türk 
popüler müziğinde kendine has 
bir yeri olan Bülent Ortaçgil 
sahne aldı. Ortaçgil hayranla-
rı Balat Atatürk Ormanı’ndaki 
konser alanını doldurdu. Or-
taçgil’in parçaları ile müziğin 
tadına varan dinleyiciler za-
man zaman nostalji de yaşadı. 

Nilüfer +1 Güz Konserleri 
kapsamında ayrıca; alternatif 
müzik grubu Evdeki Saat, rap 

müziğin önemli isimlerinden Ceza 
ve kendine özgü yorumlarıyla geniş 
bir hayran kitlesi kazanan Gaye Su 
Akyol ve Yüzyüzeyken Konuşuruz 
Gurubu da Balat’da sahne aldı.

Etkinliğin kapanışını ise Türkiye’nin 
önde gelen rock grupları arasında 
yer alan Bulutsuzluk Özlemi yaptı. 
Balat Atatürk Ormanı’nda Bursalı 

müzikseverlerle hasret gideren Bulutsuzluk Özlemi, 
muhteşem bir konser verdi. 
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nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi’nin 
“Ekoloji” temasıyla bu yıl 
dördüncüsünü düzenlediği 
“Nilüfer Sanat Çalıştayı” 
başladı. Çalışmalar için Misi’de 
ve kentin çeşitli bölgelerinde 
gözlem yapan 5 sanatçı, 
Nilüfer’in ekolojik yapısını 
ele alan eserler üretecek. 
Sanatçıların eserleri, Ekim 
ayında düzenlenecek sergide 
izleyiciyle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından alternatif düşünce ve 
sanat üretimini desteklemek amacıyla bu yıl dördün-
cüsü düzenlenen Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi (Gü-
müştepe) Mahallesi’nde başladı.

İzleyicinin sanatta yeni ifade olanaklarıyla tanışma-
sına aracı olacak çalıştaya, görsel sanatlar alanında 
kendine farklı bir yer edinmiş 5 sanatçı katıldı. Nilüfer 
Sanat Çalıştayı bu yıl, insanın yaşadığı ortamın bilgisi 
anlamına gelen ‘ekoloji’ temasıyla düzenleniyor. Çev-
re dostu olan ve son iki yılı tarım ve gıdaya adayan 
Nilüfer Belediyesi, çalıştayın odak noktasını da “Eko-
loji” olarak belirleyerek, bu çalıştayı, “Gıda Yılı”na ait 
etkinliklerin bir tamamlayıcısı olarak kurguladı.

Nilüfer Sanat Çalıştayı’nın ilk etabı için sanatçılar El-
mas Deniz, Sinem Dişli, İlgın Seymen, Kerem Ozan 

Bayraktar ve Burak Kabadayı, 5-12 Temmuz tarihleri 
arasında Nilüfer Belediyesi’nin davetlisi olarak Nilü-
fer’in ekolojik yapısını ele alan yeni eserler üretmek 
için Misi’de bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem de, çalıştayın başladığı ilk gün sanat-
çılarla buluştu. 

Nilüfer’de bir hafta boyunca gözlem ve incelemeler-
de bulunan sanatçılar, çalışmalarını kendi mekanla-
rında sürdürecekler. Bilimsel araştırma metotlarını 
sanatsal üretimlerinin bir parçası haline getiren, es-
tetiği dünyaya açılan yeni bir pencere olarak kullanan 
sanatçıların, çalıştay sürecinde üretecekleri eserler, 
Nilüfer’de yaşamın değişik yönlerini görünür kılacak. 
Sanatçıların üretecekleri eserler, Ekim ayında düzen-
lenecek sergide, izleyici ile buluşacak.

Nilüfer’in ekolojik 
yapısını sanatla 
anlatacaklar
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Gölyazı’da yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen ve yıllar içinde toprak altında 
kalan antik tiyatro alanında arkeolojik kazılar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
izniyle Bursa Müzeler Müdürlüğü başkanlığında ve Nilüfer Belediyesi desteğiyle 
yapılan kazı çalışmalarına Uludağ Üniversitesi de bilimsel danışmanlık desteği veriyor.

Gölyazı Mahallesi’ne antik kent kimliğini tekrar ka-
zandırmak ve kaçak kazıları engelleyerek kültür var-
lıklarını korumak amacıyla Nilüfer Belediyesi’nin des-
tekleri ile 2015 yılından bu yana bölgede sürdürülen 
Apollonia Kazı ve Araştırmalarına yeni bir alan daha 
eklendi. Yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen, 
yıllar içinde toprak altında kalan ve bir kısmı da tahrip 
olan Zambaktepe’deki antik tiyatro alanında arkeolo-
jik kazılar başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kazıların 
başladığı ilk gün kazı alanını ziyaret ederek kazı eki-
bine başarılar diledi. Milattan önce 2. ve 3. yüzyıllarda 
inşa edildiği tahmin edilen tiyatro alanında başlayan 
kazı çalışmalarının kendisini çok heyecanlandırdığı-
nı belirten Başkan Erdem “Belediyemizin destekleri 
ile Nekropol Alanı, Kutsal Alan ve Kızada’da yürüten 
çalışmaların bir ayağı da bu yıldan itibaren Zambak-
tepe’de bulunan antik kent tiyatrosu alanı olacak. 
Hocalarımızın ifadelerine göre günümüzden 2 bin yıl 
önce bu alanda 15 bin kişilik bir anfi tiyatronun var-
lığından bahsediyoruz. Bugün itibari ile baktığımızda 
bile insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Dola-
yısıyla bu antik tiyatro alanını ortaya çıkartıp Gölya-
zı’ya ve Bursa’ya kazandırdıkça heyecanımız daha da 
artacak. Böylece kültür-sanat etkinlikleri için de eşsiz 
bir sahnemiz olacak” dedi.   

“Bu çalışmalara Nilüfer Belediyesi her türlü deste-
ği veriyor. Hem personel desteği hem de malzeme, 
ekipman ve ulaşım desteği veriyoruz” diyen Başkan 
Erdem; “Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Mü-
zeler Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in bilimsel da-
nışmanlığında yürütülecek olan kazılarda toplam 15’i 
arkeolog 21 personel görev alıyor. Kazılarda ihtiyaç 
duyulan işçi istihdamını ise Gölyazı Mahallesi sakinle-
ri arasından sağlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Erdem, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa Müze 
Müdürlüğü kazıdan sorumlu kazı komiseri İbrahim 
Arcagök’ün katılımı ile çalışmaları başlatan kazıların 
bilimsel danışmanı ve koordinatörü Prof. Dr. Derya 
Şahin ise, “Bu yıl sonuna kadar burada çalışacağız ve 
bu yılki tespitlerimize göre gelecek yıllar için daha 
büyük çaplı kazı planlamayı düşünüyoruz. Alanın ko-
runan yerlerini açığa çıkartıp, diğer yerler için gerekli 
restorasyon çalışmaları neticesi, bu antik tiyatroyu 
kullanılabilir hale getirmek üzere bir projemiz var. Ni-
lüfer Belediyesi’ne maddi ve manevi tüm destekleri 
için, arkeoloji bilimi, meslektaşlarımız ve öğrencileri-
miz adına teşekkür ediyorum” dedi. 

Antik tiyatroda
kazı çalışmaları başladı
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nilüfer’den

Gölyazı 
çiçek açtı
Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez 
düzenlediği Çiçek Şenliği ile Gölyazı, 
renkli görüntülere sahne oldu.
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Nilüfer Belediyesi, Gölyazı’nın güzelliklerine dikkat çek-
mek ve Gölyazı’yı daha da güzelleştirmek amacıyla bu yıl 
ilk kez bir Çiçek Şenliği düzenledi.  Avrupa’nın en güzel 
30 kasabasından biri olarak gösterilen Gölyazı’nın, görsel 
zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha da yükselt-
meyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, şenlik kapsamında 
mahallenin dört bir yanını rengârenk çiçeklerle donattı.

Gölyazı’nın girişi, köprüsü ve meydanında 20 bini aşkın 
sardunya ve petunya türü çiçek ekildi. Gölyazı’daki tüm 
kamusal alanlar ve evlerin ön cephesi de çiçeklerle süs-
lendi. İki gün süren Gölyazı Çiçek Şenliği, Nilüfer Bele-
diyesi Roman Orkestrası’nın eğlenceli ritimleri eşliğinde 
gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve CHP 
Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz’ın da katıldığı yürüyüşe 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
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nilüfer’den

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, sözlerine “Gölyazı bizim göz-
bebeğimiz” diyerek başladı. Nilüfer Belediyesi olarak 
Gölyazı halkıyla birlikte, Gölyazı’yı daha da güzelleşti-
recek dokunuşlar yaparak, tüm dünyaya bu güzellik-
leri göstermek istediklerini söyleyen Başkan Erdem, 
“Bu yıl ilk kez yaptığımız Gölyazı Çiçek Şenliği’nin 
amacı budur. Şenlik öncesi ekilen binlerce çiçekle 
Gölyazı cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu. Biz bu gö-
rüntünün kalıcı olmasını istiyoruz. Özellikle Gölyazılı 
kadınlardan dört mevsim çiçek açan bir Gölyazı ya-
ratmalarını istiyoruz” dedi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri, Öz-
lem Doğuş Varlı ve Ersen Varlı ikilisinin şarkılarıyla 
renklenen şenliğin ikinci gününde ise, Bursa UÜ Ar-
keoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin 
ile Nilüfer Belediyesi’nde görevli arkeolog Nurgül 
Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı “İşığın Kenti Apol-
lonia” söyleşisi yapıldı. Gölyazı’nın tarihsel gelişimi, 
kültürel mirası ile öne çıkan özellikleri, arkeolojik ka-
lıntıları ile günümüzde devam eden kazı çalışmaları-
nın paylaşıldığı söyleşinin ardından katılımcılar, Apol-
lonia kent sikkesi basım deneyimi yaşadı. Şenliğin ilgi 
gören etkinliklerinden bir diğeri de, Ağlayan Çınar 
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nilüfer’den

altında gerçekleştirilen atölyeler oldu. Keçeden çiçek 
yaka iğnesi, kırk yamadan kuş yapımı saksı süsü, taş 
boyama ve seramik saksı boyama ile sukulent dikim 
atölyelerine katılanlar birbirinden güzel ürünler elde 
etti. 

Gölyazı Çiçek Şenliği’nin kapanışı, DenDen ve İpek 
İldız konserleriyle yapıldı. Şenliğe katılanlar müzik eş-
liğinde keyif dolu anlar yaşadı. 
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Sanatla 
iç içe
bir yaz

nilüfer’de sanat

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 
Sanat Atölyeleri’nin yaz dönemi 
eğitimleri, ilgi duyan her yaştan 
Nilüferli’ye 8 farklı branşta eğitim 
olanağı sundu. 

Nilüfer Belediyesi,  farklı branşlarda düzenlediği sa-
nat atölyeleriyle, ilgi duyan herkese, istedikleri alan-
da eğitim alma olanağı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi’nin 
düzenlediği Sanat Atölyeleri uzun bir aradan sonra 
kapılarını yaz döneminde yeniden açtı. Pandemi sü-
recinden dolayı geçen yıl yüz yüze eğitim yapamayan 
atölyeler, alınan önlemler çerçevesinde Temmuz ve 
Ağustos aylarında gerçekleşti.  

Birçok kişinin heyecanla beklediği Sanat Atölye-
leri kapsamında, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, 
tango, resim, drama ve karikatür alanlarında yüz 
yüze eğitimler yapıldı. Piyano, bağlama, yan flüt, 
gitar, resim, tango, drama atölyeleri Konak Kül-
türevi’nde, karikatür atölyesi Beşevler Gençlik 
Merkezi’nde devam etti.  
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Yaz dönemi sanat atölyeleri kapsamında sadece ‘Ya-
ratıcı Yazarlık’ atölyesi çevrimiçi olarak düzenlendi. 
5 Temmuz’da başlayan yaz dönemi atölyeleri iki ay 
sürdü ve 210 kişi katıldı. 

Yaz döneminin tamamlanmasının ardından Nilüfer 
Belediyesi sanat atölyeleri yeni döneme hazırlanıyor. 
Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyelerine yeni dönemde 
katılmak isteyenler 452 45 00, 413 15 10 numaralı te-
lefonlardan detaylı bilgi alabilir. 
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nilüfer’de yaz okulu

Doğa ve Bilim 
Yaz Okulu 
Nilüfer Belediyesi’nin yaz aylarında 
düzenlediği Nilüfer Doğa ve Bilim 
Yaz Okulu çocukların tatillerini 
verimli bir şekilde geçirmelerini 
sağladı. Yaz okuluna katılan yaklaşık 
400 çocuk bilim, drama, oryantiring, 
enstrüman, dans gibi atölyelerde 
hem eğlendi, hem de öğrendi.

Nilüfer Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini güzel ge-
çirmelerini sağlayan etkinliklerinden biri de Nilüfer 
Doğa ve Bilim Yaz Okulu oldu. Temmuz ve Ağustos 
aylarında düzenlenen yaz okuluna katılan çocuklar 
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Nilüfer Doğa 
ve Bilim Yaz Okulu’nun ilk bölümü Temmuz ayında 
Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşti. Birçok ma-
halleden çocuklar üçer günlük dönemlerde Nilüfer 
Belediyesi tarafından Balat Atatürk Ormanı’na taşı-
narak burada gün boyu yararlı etkinliklere katılmaları 
sağlandı. Çocuklar doğayla iç içe bir ortamda bilim, 
drama, oryantiring, modern dans, sebzelerle enstrü-
man atölyelerine katıldı. Yaz okuluna katılan 7-12 yaş 
arası çocuklar hem yeni arkadaşlıklar edindi, hem de 
yeni bilgiler öğrendi. 



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
6

 
 

 
E

K
İ

M
 

2
0

2
1

34 35

Çocuklar bilim atölyesinde, “Çubuk kraker” ve “Do-
mates” deneyleriyle sindirimin yolculuğunu öğre-
nirken, keyifli anların yaşandığı drama atölyesinde 
çeşitli oyunlar oynadılar. Sebzelerle enstrüman atöl-
yesinde de sebzelerden çeşitli enstrümanlar yapmayı 
öğrenen çocuklar, yeni deneyimleriyle keyifli zaman 
geçirdiler.  

Temmuz ayında Balat Atatürk Ormanı’nda gerçek-
leşen Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, Ağustos ayı 
boyunca da Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçe, Ürünlü, 
Yolçatı, Güngören, Hasanağa, Çalı ve Tahtalı mahal-
lelerinde devam etti. Bu defa atölyeler çocukların 
mahallelerine taşındı ve burada da aynı etkinlikler 
düzenlendi. 

Yaz okulu kapsamında düzenlenen Gümüştepe (Misi) 
Mahallesi ziyaretiyle Nilüfer’in tarihi ve doğal güzel-
likleri ile müzelerini keşfeden olan çocuklar, Nilüfer 
Belediyesi Kent Bostanları’nı da gezerek farklı bir de-
neyimler yaşadı. Çocukların Kent Bostanı ziyaretine 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti. 
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nilüfer’de çocuklar

Nilüfer Belediyesi’nin kırsal 
mahallelerde gerçekleştirdiği 
“Nilüfer’in Çocukları Sanatla 
Büyüyor” projesinin yaz dönemine 
çocuklar, resim, gitar ve ritim 
atölyelerinde keyifli zaman geçirdi.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği atölyelerle 
her yaştan Nilüferlinin, sanatla iç içe olması-
na olanak sağlıyor. Bu amaçla 2012 yılından 
bu yana gerçekleştirilen “Nilüfer’in Çocukları 
Sanatla Büyüyor” projesi de, yılın her döne-
minde kent merkezine uzak mahallelerdeki 
çocukları resim, gitar ve ritimle buluşturuyor.

Nilüfer’de 
çocuklar 
sanatla 
büyüyor
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Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yaz dönemi 
atölyelerine katılan çocuklar, öğrenmeyi keyifli bir 
deneyime dönüştürdü. Hasanağa, Büyükbalıklı, Misi, 
Fadıllı,  Konaklı, Üçevler ve Çalı Mahalleleri’nde üc-
retsiz olarak düzenlenen atölyelere katılım, pande-
mi nedeniyle sınırlı sayıda tutuldu. Çocuklar, Nilüfer 
Belediyesi tarafından kendilerine verilen materyal 
ve enstrümanlarla atölyelerde hem eğlendi hem öğ-
rendi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 
yaz döneminde yaklaşık 300 çocuk sanat atölyeleri-
ne katılarak yeni deneyimler edindi.  

Nilüfer’in Çocukları Sanatla Büyüyor projesine katı-
lan Fadıllı Mahallesi’ndeki çocuklar doğanın muhte-
şem güzelliği altında sanatsal etkinliklerde bulundu. 
Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirilen resim ve 
gitar atölyelerine katılan Fadıllılı çocuklar, eşsiz man-
zaradan ilham alarak bir yandan resim çizerken, diğer 
bir yandan da kuş sesleri eşliğinde notalar çalmayı 
öğrendi. Çalı Mahallesi çocukları da Kadın ve Çocuk 
Akademisi’nde sanat atölyelerine katıldı.

Nilüfer’in Çocukları Sanatla Büyüyor projesinin en 
keyifli atölyelerinden biri olan ritim atölyesine katılan 
çocuklar darbuka, djembe, shaker, marakas ve cow-
bell gibi enstrümanlar tanışarak müzik yaptı. Eğit-
menler eşliğinde bu enstrümanları kullanan çocuklar, 
müzik yaparken takım çalışmasını da öğrendi.  

Yaz dönemini tamamlayan Nilüfer’in Çocukları Sa-
natla Büyüyor etkinlikleri yıl boyu mevsim şartlarına 
göre kapalı veya açık ortamlarda devam edecek. 
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nilüfer’de tiyatro

Ormanda 
tiyatro 
keyfi
Pandemi sürecinde 
yıldızların altında, 
ağaçların arasında 
seyirci ile buluşan 
Nilüfer Kent Tiyatrosu, 
sezonu Mark 
Ravenhill’in kara 
komedi oyunlarından 
oluşan “Vur Yağmala 
Yeniden” ile açtı.

Fotoğraf: Rıza Ertekin
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nilüfer’de tiyatro

Pandemi sürecinde tiyatroya hasret kalan sanatsever-
ler yaz boyunca Nilüfer’de, doğanın koynunda tiyatro 
izlemenin keyfini yaşadı. 

Nilüfer Kent Tiyatrosu, kapalı mekanlara ve kalabalık 
ortamlara girmeye çekinen sanatseverler için güzel bir 
açıkhava sahnesi yarattı. Balat Atatürk Ormanı’nda es-
kiden İzcievi olarak kullanılan yapı ve çevresi düzenle-
nerek, ormanın ortasında muhteşem bir tiyatro sah-
nesi oluşturuldu. “Ormandaki Kulübe” adı verilen 
bu sahnede sezonu erken açan Nilüfer Kent Ti-
yatrosu, Ağustos ayından bu yana Mark Raven-
hill’in kara komedi oyunlarından oluşan “Vur 
Yağmala Yeniden” adlı oyunu sahneliyor.

İzleyicinin karşısına ‘Aya değil ama 
çok daha uzaklara gittik!’ 
mottosuyla çıkan Nilüfer 
Kent Tiyatrosu, 17 kısa 
oyundan oluşan “Vur 
Yağmala Yeniden”i 
5 episod halinde 
izleyici ile buluşturuyor. 
Çevrisini 
Ayberk 
Erkay’ın

yaptığı “Vur Yağmala Yeniden” isimli oyunda Nilüfer 
Kent Tiyatrosu oyuncuları rol alıyor. 5 ana gösterinin 
her birini farklı bir yönetmen sahneliyor ve her gösteri-
de ekibe bir misafir oyuncu katılıyor. Mert Öner, Melisa 
İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, 
Doğu Akal’ın yönetmenliğini yaptığı “Vur, Yağmala, 
Yeniden”de; Beste Bereket, Zeynep Dinsel, Şirin Kıla-

vuz, Berfu Öngören ve Şebnem Hassanisoughi de 
konuk oyuncu olarak rol alıyor.

“Vur, Yağmala, Yeniden”, savaş, barış, otorite, 
özgürlük, demokrasi, suç, ceza, hastalık, şid-
det temaları üzerine yazılmış kısa oyunlardan 

oluşan bir bütün epik eser. Oyun, izole 
hayatlar yaşasak da gelişen teknoloji 

ve haberleşme araçlarıyla birbiri-
mize bağlı olduğumuzu ve birbi-
rimize karşı sorumluluklarımızın 
olduğunu konu alan büyük tek bir 
hikâye. Olağanüstü bir dönem 
yaşadığımızı ve oyunun bütün 
bu küresel krizlerin geneline bir 
bakış getirdiğini belirten Nilüfer 
Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yö-
netmeni Murat Daltaban, “Bu 
oyun demokrasi, insan hakları, 
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kadın hakları, iklim krizi gibi kavramları tekrar düşün-
memiz için çok önemli bir metin. Bunlar üzerine tekrar 
düşünüp, tecrübe ettiğimiz şeyleri gözden geçirmemiz 
gerektiğini düşündüğümüz için bu oyunu oynuyoruz” 
diyor.

Bursa seyircisinin büyük ilgi gösterdiği oyun, sahne-
lendiği mekan nedeniyle hem oyunculara, hem de 
seyircilere farklı bir deneyim yaşattı. Yıldızların altın-

da, ağaçların arasında tiyatro ile buluşmak herkes için 
çok keyifli oldu. Balat Atatürk Ormanı’nın muhteşem 
doğası içindeki bu buluşmaya, zaman zaman ormanın 
gerçek sahipleri de eşlik etti.

Ekim ayı sonuna kadar izleyici ile buluşmaya devam 
edecek olan “Vur Yağmala Yeniden”in finalinde, bütün 
oyunların arka arkaya sahneleneceği ve tüm gün süre-
cek özel gösterimler yapılması planlanıyor.  

Nilüfer Kent Tiyatrosu, bu yaz kırsal mahallelerdeki ço-
cukları da tiyatrodan mahrum bırakmadı. Nilüfer Bele-
diyesi Kent Tiyatrosu’nun yerel tiyatroları destelemek 
amacıyla ortaklaşa hayata geçirdiği 5 çocuk oyunu 
projesinden 3 oyun, kırsal mahallelerde kurulan açık-
hava sahnelerinde çocuk izleyicilerle buluştu. Gelenek-
sel Türk Tiyatrosu'nun önemli motiflerinin bir araya 
geldiği “Bir Avuç Tohum” isimli oyun ve onun devamı 

niteliğinde olan “Aylak” isimli oyun, renkli ve eğlence-
li bir dünyayı perdeye taşıdı. Nilüfer Belediyesi Kent 
Tiyatrosu’nun Kafa Sanat iş birliğiyle hayata geçirdiği 
“Renkli Olsun Yarınlar” da çocuklarla buluşan oyunlar 
arasındaydı. Konaklı, Unçukuru, Ürünlü, İrfaniye, Ak-
çalar ve Badırga mahallelerinde pandemi koşullarına 
uygun açık havada sergilenen oyunlara çocukların ilgisi 
büyük oldu. 

Tiyatro çocukların ayağına gitti
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nilüfer’de yaz

Nilüfer Belediyesi’nin çocukların, kitaplarla erken yaş-
ta tanışmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılından bu 
yana her yıl yaz aylarında düzenlediği “Biz Bu Yaz Kü-
tüphanedeyiz” etkinlikleri yine dolu dolu geçti.  

Nilüferli 6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri, Nilüfer 
Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphanele-
ri’nde kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katıldılar. 
Güngören, Kayapa ve Hasanağa mahallelerinde de dü-
zenlenen “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerine 
ilgi büyüktü. 

Çocukların kütüphaneler aracılığıyla kitaplarla erken 
yaşta tanışmaları ve ebeveynlerin de bu tanışıklığı alış-
kanlığa çevirme konusunda davranış modeli geliştir-
meleri amacıyla düzenlenen etkinlikler, Temmuz ayın-
da gerçekleştirildi.Yaz aylarını hem ebeveynler, hem 
de çocuklar için eğlenceli buluşmalara dönüştüren 
proje, 2 hafta boyunca kütüphanelerde devam etti. 

Proje sayesinde çocuklar, onlar için büyük boyutlarda 
hazırlanmış kitaplarla, masallar, bilmeceler ve boya-
malarla zaman geçirdi, her biri kütüphane üyesi oldu 

Minikler bu yaz
yine kütüphanedeydi
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’’ etkinliği, 
yeni eğitim döneminde okula başlamaya hazırlanan 6 yaş grubundaki çocukları 
kitapla buluşturdu.
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ve etkinlik sonunda armağan kitaplar edindi. Ebe-
veynler de hem bu eğlenceye eşlik etti hem de 
çocuk gelişimi, okuma ilgileri, kitapların eğitim öğ-
retim alanı dışındaki rolüyle ilgili bilgi paylaşımında 
bulunma fırsatı yakaladı. Pandemi nedeniyle katılı-
mın sınırlı tutulduğu etkinliklere bu yıl, yaklaşık 140 
ebeveyn ve çocuk katıldı. Nilüfer Belediyesi Kütüp-
haneleri “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinlikleri 
kapsamında ailelere yönelik eğitimler de düzenledi. 
Etkinliğe Uzman Psikolojik Danışman Gönül Haz-
neci konuk oldu. Çevrimiçi gerçekleşen buluşmada 

Hazneci “Aile İçi Şiddetsiz iletişim” konusunda katı-
lımcılarla önemli paylaşımlarda bulundu. 

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin kapanışı, 
Kayapa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kayapa İlkoku-
lu’ndaki etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem de çocuklara eşlik etti. Başkan Erdem, soh-
bet ettiği çocukların, eğlenceli oyunlarına da ortak 
oldu. Çocukların erken yaşta kitapla buluşmasının 
önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerine 
katılan çocuklara ve ebeveynlerine teşekkür etti. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve 
her yaştan insana kolaylıkla kitaplara erişim 
olanağı sağlayan “Gezici Kütüphane”, kenti 
mahalle mahalle geziyor. Kitap koleksiyonu 
her geçen gün daha da zenginleşen Gezici 
Kütüphane’den şimdiye kadar 2 bin 500 kişi 
ödünç kitap aldı.

Gezici 
kütüphane 
ile kitaplar 
ayaklarına 
gidiyor 

Nilüfer Belediyesi’nin çocuklara kitap okuma alışkan-
lığını kazandırmak, yetişkinlerin de daha fazla kitapla 
buluşmasını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 
Gezici Kütüphane, zengin koleksiyonunu okurların 
ayağına taşıyor. 

Öncelikli olarak Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nden 
faydalanmakta zorluk yaşayan kırsal mahalleleri ziya-
ret eden Gezici Kütüphane’den, 7’den 70’e her yaştan 
Nilüferli faydalanıyor. Temmuz 2020 tarihinde faali-
yete geçen ancak koronavirüs pandemisi döneminde 
yaşanan kısıtlamalar nedeniyle bir süre hizmete ara 
veren Gezici Kütüphane koleksiyonunu da her geçen 
gün zenginleştiriyor. 

Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kitap-
lar ile dergiler, kişisel gelişim ve hobi kitapları, öykü ve 
roman türü gibi 3 bin 851 kitap koleksiyonuyla hizme-
te başlayan Gezici Kütüphane, koleksiyon sayısını kısa 
zaman içinde 5 bin 231’e yükseltti. Belirlenen progra-
ma göre her bir mahalleye 15 gün ya da ayda bir giden 
Gezici Kütüphane, okullar, meydanlar, kadın dernekleri 
gibi halkın yoğun olduğu alanlarda hizmet veriyor. 

Okurlar, Unçukuru’ndan İrfaniye’ye, Balkan’dan Atlas 
Mahallesi’ne kadar Nilüfer’in 39 mahallesine giden 
Gezici Kütüphane sayesinde, diledikleri kitaba erişe-
biliyor. Gezici Kütüphane, aynı zamanda bazı merkez 
mahallelerde, dezavantajlı grupları da kitapla buluştu-
ruyor. 

Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi’nden, faaliyete 
geçtiği Temmuz 2020 tarihinden bu yana 2 bin 500 
kişi, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana da 1131 kişi kitap 
ödünç aldı.  
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 
Misi Akademi ile edebiyatın farklı 
alanlarından önemli isimleri sanatseverlerle 
buluşturmaya devam ediyor. Misi Akademi 
kapsamında son olarak, gazeteci yazar Karin 
Karakaşlı’nın katılımıyla Çocuk Edebiyatı 
Yazı Atölyesi ile arkeolog ve yazar İsmail 
Gezgin’in katılımıyla; “Ekmeğin Öyküsü: 
Başlangıcından Günümüze Ekmeğin Mitoloji 
ve Arkeoloji Dünyasındaki İzleri” konulu 
atölye düzenlendi.

Misi 
Akademi 

buluşmaları 
sürüyor

Çevrimiçi düzenlenen ve Bursa’nın yanı sıra çeşitli iller-
den de katılımın olduğu Çocuk Edebiyatı Yazı Atölyesi 
dört oturumda gerçekleştirildi. Patrick Ness’in “Cana-
varın Çağrısı” ve Karakaşlı’nın “Uçan Kız Volente” ki-
taplarının ele alındığı atölyede Karin Karakaşlı, çocuk 
edebiyatında karakter ve anlatıcı tiplerini anlattı. Kara-
kaşlı, “Uçan Kız Volente” kitabının hazırlık sürecini de 
tüm detaylarıyla paylaştı.

 “Ekmeğin Öyküsü: Başlangıcından Günümüze Ekme-
ğin Mitoloji ve Arkeoloji Dünyasındaki İzleri” başlıklı 
atölye ise 2 gün sürdü ve büyük ilgi gördü. Bursa dışın-
dan da çok sayıda katılım olduğu atölyede, arkeolog 
ve yazar İsmail Gezgin, insanların zihninde ekmeğin 

binlerce yıl nasıl kodlandığını, hangi anlamlara geldiği-
ni, kimler için hangi ekmeklerin üretildiğini, nasıl üre-
tildiğini mitolojik örneklerle anlattı. Farklı kültürlerde 
ekmek yapımı, çeşitleri, ideolojik ve sınıfsal rollerini 
ele alan Gezgin,  çiftçinin tarlasından kraliyet sofrala-
rına ekmeğin serüvenini ilgi çeken örneklerle anlattı. 
Eskiden ekmek yapımında neler kullanıldığını nasıl 
yapıldığını anlatan Gezgin, katılımcıların sorularını da 
yanıtladı. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği 2021 
Yılın Yazarı Gülten Akın Etkinlikleri farklı alanlarda de-
vam ediyor. Etkinlikler kapsamında; şair, yazar ve ya-
yıncı-editör Murat Çelik yürütücülüğünde Bursa H Tipi 
Cezaevi'nde bir şiir buluşması gerçekleştirildi. Yaklaşık 
50 katılımcının bulunduğu oturumlarda Gülten Akın’ın 
hayatı ve şiir yolculuğu paylaşıldı. Katılımcılar, Gülten 
Akın şiirlerinde geçen sözcükleri seçerek kendi şiirle-
rini yazdılar ve okudular. Etkinlik aynı zamanda kayde-
dildi. Kaydedilen şiir buluşması, Gülten Akın'ın hayatını 
anlatan film ile birlikte koğuş televizyonlarından da ya-
yınlanacak. Katılımcılara, Gülten Akın'ın “Kuş Uçsa Göl-
ge Kalır” adlı kitabıyla birlikte defter, kartpostal, kalem, 
ayraç ve broşürlerden oluşan çantalar armağan edildi.  

Farklı kitleler
edebiyatla 
buluşturuluyor
Nilüfer Belediyesi Yılın Yazarı Gülten Akın 
etkinliklerini farklı alanlara yayarak, farklı 
kitleleri edebiyatla buluşturuyor.
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Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri 
kapsamında ayrıca kadınlara yönelik 
“Yaratıcı Okuma Atölyesi” gerçek-
leştirildi. Yaratıcı Okuma Atölyesi’ne 
katılan Nilüferli kadınlar Gülten Akın’ı 
ve şiirlerini yakından tanıma fırsatı 
buldu. Nalân Karagöz eğitmenliğinde 
gerçekleşen atölyeye katılan kadın-
lara, Gülten Akın’ın kitapları arma-
ğan edildi ve Gülten Akın’ın hayatını 
anlatan kısa bir filmi izlettirilerek, 
kitapları, şiirleri üzerine sohbetler 
gerçekleştirildi. Ağustos ayı boyunca 
Görükle, Demirci, İrfaniye, Kızılcıklı, 
Çatalağıl, Gölyazı, Fadıllı, Büyükbalık-
lı, Balkan, Kayapa, 30 Ağustos Zafer, 
Hasanağa, Konaklı, Çalı ve Atlas ma-
halleleri ile Nilüfer Kent Konseyi’nde 
yapılan Yaratıcı Okuma Atölyelerinde 
yüzlerce kadın Gülten’in eserleri ile 
buluştu.

Yılın yazarı etkinlikleri kapsamında 
ayrıca şair Betül Dünder’in katılımıyla 
ve şair Çiğdem Sezer’in katılımıyla iki 
ayrı fabrikada şiir buluşması gerçek-
leştirildi. Üretime kısa bir edebiyat 
molası veren kadın çalışanlar söyle-
şilere katılma fırsatı yakaladı. Nilüfer 
Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, et-
kinliğe katılan işçilere, Gülten Akın’ın 
“Deli Kızın Türküsü” adlı kitabını da 
armağan etti. 
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nilüfer’de gençlik

Nilüfer 
Gençlik Evi 
açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, 
gençlerin fikirleriyle 
düzenlenerek hayata 
geçirdiği Nilüfer Gençlik 
Evi, törenle hizmete 
açıldı. 15-29 yaş arası 
bütün gençler yeni 
mekanlarında, geleceğe 
yönelik çalışmalarını 
yapabilecek. 

“Yeni Nesil Nilüfer” hedefiyle çocuk ve gençleri geleceğe hazırlayan 
projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Nilüfer Belediyesi, Görükle Spor Parkı’nda bulunan binayı, 
gençlerin fikirleriyle yeniden şekillendirerek, yine gençlerin hizmetine 
sundu. Katılımcılığın en güzel örneklerinden biri olan Nilüfer Gençlik 
Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu 
ve Orhan Sarıbal, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Görükle Ma-
halle Muhtarı Hasan Sert, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Kent 
Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
Üyeleri ile gençler katıldı. 
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Gençlerin yeni buluşma alanı olan 
merkezin açılışında konuşan Nilü-
fer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
gençleri ve yeni nesil belediyecilik 
hizmetlerini önemsediklerini belir-
terek Nilüfer Gençlik Evi’nin de bu 
projelerden biri olduğunu söyledi. 
15-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin 
kullanımına açık olacak Nilüfer Genç-
lik Evi’nin, özellikle üniversite gençliği 
ile kentteki diğer gençlik oluşumlarını 
kaynaştıracağını vurgulayan Başkan 
Turgay Erdem, gençlerin bu mekanda 
çeşitli atölye çalışmaları ve çalıştaylar 
yapacaklarını ve yerel gençlik politikalarının geliştiril-
mesi sürecine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları paylaşan Nilüfer 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Pınar Vatan-
sever de, gençlerin yaşadığı önemli problemlerden bi-
rinin de örgütlenebilecekleri, çalışmalarını gerçekleş-

tirebilecekleri, toplantı yapabilecekleri 
ve özgürce kullanabilecekleri bir me-
kan yoksunluğu olduğunu vurgulaya-
rak, Nilüfer Gençlik Evi’nin açılmasıyla 

hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. 

Gençlerin 
çalışmalarına 
açık olacak 
15-29 yaş arası bütün gençlerin hiz-
metine açık olan Nilüfer Gençlik 
Evi’nde, toplantı ve ders çalışma alan-
ları yer alıyor. Her gün saat 24.00’a 
kadar öğrencilere yönelik hizmet ve-

recek olan merkez, öğrencilerin sınav döneminde 24 
saat boyunca açık kalacak. Düzenlenecek eğitimler, 
projeler ve atölyelerle gençlerin kendini geliştirme 
fırsatı bulacağı merkezde, Nilüfer Kent Konseyi Genç-
lik Meclisi de, haftalık toplantılarını gerçekleştirecek. 
Merkezde, alanında uzman gençler de, yine gençlere 
yönelik eğitimler verecek.
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nilüfer’den dayanışma eli

Nilüfer’den 
afet bölgelerine 
dayanışma eli

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent 
Konseyi, yangın ve sel felaketinde 
zarar gören vatandaşlar için daya-
nışma kampanyası yaptı. Kampan-
yada toplanan binlerce insani yar-
dım malzemeleri afet bölgelerindeki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dayanışma kenti Nilüfer, Türkiye’yi derinden üzen yan-
gın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yardım eli uzattı. 
Yangın ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki yerel 
yönetimlerle irtibat halinde olan Nilüfer Belediyesi ve 
Nilüfer Kent Konseyi, bölgeden gelen ihtiyaç listelerini 
duyurarak yardım kampanyaları düzenlerken, zor za-
manlarda örnek bir duyarlılık gösteren Nilüferliler de 
yardıma koştu. “Mesafeler uzak ama dayanışma çok ya-
kın” diyen Nilüferliler, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent 
Konseyi işbirliğiyle düzenlenen dayanışma kampanyası-
na destek olmak için seferber oldu. 

İlk kampanya, Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde başla-
yan ve farklı noktalardan kısa 
sürede hızla yayılarak çok 
büyük bir alanda etkili olan or-

man yangınından etkilenen 
vatandaşların acil ihtiyaç-
larına destek olmak için 
düzenlendi. Sosyal med-
yada duyurusu yapılan 
kampanyaya destek ol-
mak isteyen Nilüferliler, 
ihtiyaç listesinde belir-
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nilüfer’den dayanışma eli

tilen ürünleri, Nilüfer Kent Konseyi’ne ulaştırdı. Kam-
panya sayesinde kısa sürede çok sayıda çocuk maması, 
çocuk bezi, ıslak mendil, dezenfektan, bebek bisküvisi 
ve pastörize süt, kullanılmamış çocuk kıyafetleri, kuru 
gıda maddeleri, kadın hijyen malzemeleri, konserve, 
yanık merhemi, yanmaz çorap, yanmaz ayakkabı, yan-
maz eldiven, yanmaz kıyafet, çadır, uyku tulumu, mat, 
el feneri, kafa lambası, pil, jeneratör, yangın hortumu, 
yangın tüpü, N95 gaz maskesi, ağaç kesme motoru, 
mobil mutfak-tuvalet, banyo ve tuvaletli konteyner, 
halı, yatak, yorgan, yastık ve hidroskoplu yangın sön-
dürme aracı gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı. Destekte 
bulunan bazı vatandaşlar, felaketi yaşayanların yanında 
olduklarını belirten notları da yardım kolilerine ekledi. 
Vatandaşlardan gelen tırlar dolusu yardım malzemesi 
yangınlarda zarar gören vatandaşlara ulaştırıldı. 

Yangının büyük zarar verdiği Manavgat’ta hayvanları da 
unutmayan Nilüfer Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü’nden bir ekiple bölgeye 1 ton mama ve hayvanlar için 
tıbbi malzeme gönderdi. Hazırlanan malzemeler Nilüfer 
Belediyesi görevlileri tarafından Manavgat’ta belediye-
nin kurduğu kriz masasına teslim edildi. 

Nilüferli kadınlar da felaketler karşısında tepkisiz kal-
madı. Nilüfer’in 29 Ekim, Altınşehir, Gölyazı, Çalı, Tahtalı, 
Yaylacık, Alaaddinbey, Kayapa, Hasanağa, Fadıllı, Badır-
ga, Akçalar, Demirci, Üçevler ve Ürünlü mahallesindeki 
kadınlar, Manavgat’ta yangın bölgesinde, evlerini, eş-
yalarını kaybedenler için giysi kampanyası düzenledi. 
Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komitelerinin de destek 
verdiği yardım kampanyasında özellikle yangın bölge-
sindeki köylüler için kadınların giydiği şalvar, yemeni, 
çorap gibi giysiler toplandı. Bir anlamda kadınlar arasın-
da bir dayanışmanın sergilendiği kampanyada toplanan 
giysiler, Nilüfer Belediyesi’nin sağladığı araçla Manav-
gat’a gönderildi.

Nilüfer’in Unçukuru Mahallesi sakinleri de, Türkiye’nin 
yaşadığı zor günlerde dayanışmanın en güzel örnek-
lerinden birine imza attı. Nilüfer’de merkezin dışında 
kalan kırsal mahallelerden yaklaşık 300 nüfuslu bir 

dağ köyü olan Unçukuru Mahallesi sakinleri, yangın 
bölgesine gönderilmek üzere Nilüfer Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi’nin de (NİLKOOP)  destekleri ile kendi 
aralarında saman ve erzak topladı. Nilüfer Belediye-
si’nin desteği ile bir tır kiralandı ve toplanan 350 adet 
saman balyası, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı böl-
gede yangından etkilenen çiftçilere ulaştırılmak üzere 
Manavgat Belediyesi’ne teslim edildi. Nilüfer Belediyesi 
İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri de, orman 
yangınlarından zarar gören bölgeye destek verdiler. 
Yaşlıların aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç duyu-
lan malzemeler alınıp felaket bölgesine gönderildi. 

Sel felaketzedelerine destek
Nilüfer Belediyesi, Van’ın Başkale ilçesinde yaşanan sel 
felaketinden etkilenen vatandaşların da yardımına koş-
tu. Nilüfer Belediyesi, Başkale’ye gıda paketleri yolladı. 
NİLKOOP tarafından iyi tarım yapan yerel üreticilerin 
gıdaları ile oluşturulan 250 adet sağlıklı gıda paketi, 
Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahalle Muh-
tarlığı’na teslim edildi.

Nilüferliler, Kastamonu ve Bartın’da yaşanan ve çok sa-
yıda kişinin büyük zarar gördüğü sel felaketinde de da-
yanışma içinde oldu. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent 
Konseyi’nin düzenlediği ve iki gün süren yardım kam-
panyasına katılan Nilüferliler, Kastamonu için ihtiyaç lis-
tesindeki kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, ki-
şisel temizlik ürünleri, hijyenik ped, hasta bezi, temizlik 
malzemelerini, Nilüfer Kent Konseyi’ne getirdi. Toplama 
merkezine gelemeyen vatandaşlar da, online sipariş ile 
kampanyaya destek oldu. Kampanyaya Nilüfer Bele-
diyesi de, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİL-
KOOP) tarafından hazırlanan erzak kolileriyle katkıda 
bulundu. Dayanışma kampanyasında toplanan bir tır 
dolusu erzak ve kişisel temizlik ürünleri, bölgeye ulaştı-
rıldı. Nilüfer Belediyesi ve vatandaşlar, selden etkilenen 
bir diğer il olan Bartın’a da yardım eli uzattı. Bölgeden 
alınan ihtiyaç listesinde yer alan erzak ile on binlerce 
maske, dezenfektan ve eldiven de Bartın’a gönderildi.
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nilüfer’de eğitim nilüfer’den

Hayata geçirdiği 
projelerle eğitimin 
en büyük destek-
çilerinden biri olan 
Nilüfer Belediyesi, 
bu yılda öğrencile-
rin yanında. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
geleneği bozmayan 
Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, 
okula başlayan çocukların ilk gün heyecanlarına 
ortak oldu. İrfaniye ve Konaklı mahallelerindeki 
ilkokullara giden Başkan Turgay 
Erdem, öncelikle okul yönetici-
leri ve öğretmenler ile bir araya 
gelerek başarılı bir eğitim yılı ge-
çirmelerini diledi. Daha sonra sı-
nıfları ziyaret eden Başkan Erdem, 
okulda ilk gün heyecanı yaşayan 
miniklerle buluştu. Öğrencilere çe-

şitli tavsiyelerde bulunan Başkan Erdem, eğitim ha-
yatlarında başarılar dileyerek çocuklara günün anısı-
na beslenme kutusu armağan etti. Nilüfer’deki devlet 
okullarında tüm birinci sınıf öğrencilerine beslenme 

kutuları dağıtıldı.

Ayrıca Nilüfer Bele-
diyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlü-
ğü 2021-2022 eğitim 
öğretim yılı öncesi ilçe 
genelindeki ihtiyaç sa-
hibi yüzlerce öğrenciye 
de kırtasiye desteğinde 
bulundu. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da belirlenen kriterler 

doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailele-
rin çocuklarına okul çantası ve kır-
tasiye malzemesi dağıtıldı. 

Eğitime destek 

Yeni eğitim öğretim yılının açılışı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye 
kırtasiye desteğinde bulunan Nilüfer Belediyesi, yeni okula başlayan miniklere de 
beslenme kutusu armağan etti. 
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Birlikte yönetiyoruz
nilüfer’den

Katılımcılık uygulamalarıyla tüm 
Türkiye’ye örnek olan Nilüfer Belediyesi, 
hayata geçireceği projeleri önce Mahalle 
Komiteleri’ne yani halka soruyor. “Başkan 
Burada” uygulamasıyla mahalleleri dolaşan 
Başkan Turgay Erdem, vatandaşın ayağına 
giderek sorunları yerinde tesbit ediyor.

Nilüfer’de “birlikte yönetim” anlayışı gereği katılımcı-
lığın yollarını açan, Mahalle Komiteleri uygulamasını 
hayata geçirerek stratejik planlama süreçlerine va-
tandaşları da katan Nilüfer Belediyesi, projeleri hayata 
geçirmeden önce Mahalle Komiteleri aracılığıyla ilgili 
mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelerek projeyi 
anlatıyor ve görüş alıyor.

Bu uygulama kapsamında Çamlıca Mahallesi’ne yapı-
lacak olan kapalı pazar alanı otopark ve kent meydanı 
projesi bölge halkına sunuldu.  Çamlıca Mahalle Ko-
mitesi’nin çağrısıyla Nilüfer Kent Konseyi tarafından 
düzenlenen toplantıda, vatandaşlara projenin teknik 
detayları anlatılarak, katılımcıların görüş ve önerileri 
alındı.

23 Nisan Mahallesi’nde müzisyenlere yönelik yeni bir 
projeyi daha hayata geçirmeyi planlayan Nilüfer Bele-
diyesi, aynı şekilde 23 Nisan Mahallesi’nde de Mahal-
le Komiteleri ve vatandaşlarla projeyi paylaştı. Proje 

kapsamında bölgeye 2 adet ses kayıt stüdyosu yapı-
lacağını ve müziğe gönül veren herkesin çalışmalarını 
burada kayıt altına alabileceğini belirten Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem, uygulamanın Bursa’da ilk 
olacağını kaydetti.

“Başkan Burada” uygulaması kapsamında her mahal-
leyi periyodik aralıklarla ziyaret ederek sorunları yerin-
de tesbit eden Başkan Erdem, pandemi nedeniyle ara 
verilen vatandaşla yüzyüze buluşmalara da yeniden 
başladı. Mahalle ziyaretlerine Balat, Üçevler, İşıktepe 
mahalleleri ile başlayan Başkan Erdem, vatandaşın 
ayağına giderek sorunları yerinde tesbit ediyor, vatan-
daşların talep ve önerilerini alıyor. Mahallelerde yapımı 
devam eden projelerde incelemelerde bulunan Baş-
kan Erdem, vatandaşlardan gelen hizmet taleplerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. 
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nilüfer’de köyler

Köylerinin 
geleceği olacaklar 

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 
“Köyünün geleceği misin?” 
projesine katılan çocuklar kendileri 
için oluşturulan renkli ve bir o 

kadar öğretici eğitim ve etkinlik 
programlarında yaz tatilini 

dopdolu geçirdi. Fadıllılı 
çocuklar, mahalleleri için 
hazırladıkları projeleri 
de Başkan Turgay 
Erdem’e sundu. 
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Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan ço-
cukların sürdürülebilir projeler üreterek kendileri ve 
köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçir-
diği “Köyünün geleceği misin?” isimli projenin bu yılki 
adresi Fadıllı Mahallesi oldu. Çocukların, yaşadıkları 
yerin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varırken 
etkili iletişim teknikleri, takım çalışması ve proje yaz-
mayı öğrenmelerini hedefleyen etkinliğe katılan Fadıllı 
Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, proje sayesinde yaz 
tatillerini dopdolu geçirdi. 

Sevil Şahin Hakverdi eğitmenliğinde dört hafta sü-
ren ve 14 buluşmada gerçekleştirilen proje süresince 
çocuklar, sinema, arkeoloji, tarih, harita okuma, yara-
tıcılık, dans ve ritim atölyesi, proje yazma eğitimleri, 
gökyüzü gözlemi, fotoğrafçılık, grafik dizayn ve sosyal 
medya eğitimleri aldı. 

Kendileri için oluşturulan renkli ve bir o kadar da öğre-
tici eğitim programlarının yanı sıra Mysia Yolları doğa 

gezileri, Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava 
Müzesi ziyaretleri gibi etkinliklere ücretsiz olarak katı-
lan çocuklar ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı Hava-
cılık Tesisleri’nde, yamaç paraşütü ve havacılık hakkın-
da temel bilgilendirme eğitimleri aldı.

Projeye katılan toplam 16 çocuk, hem farklı deneyim-
ler yaşadı, hem de yeteneklerini keşfetme ve ilgi duy-
dukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu. 
Çocuklar, etkinliğin sonunda mahallelerinde yapılma-
sını istedikleri hizmetlere ilişkin projelerini hazırlaya-
rak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e sundular. 
Arif Salim Güler “Gezi Rotası” projesinin detaylarını 
paylaşırken, Fahriye Demirdöver de “Fadıllı’nın Tanıtı-
mı”, Tuğçe Aslantaş da “Kırsal Turizm” projesini tanıttı 
ve bu yöndeki taleplerini Başkan Turgay Erdem’e ilet-
ti.  Çocukların yaşadıkları mahalleye ilişkin önerilerini 
ilgiyle dinleyen Başkan Erdem, çocukların sunduğu 
projelerden çok değerli fikirler edindiğini dile getirdi. 
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nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde kadınlar için 
pilates eğitimleri düzenliyor. Eğitime büyük ilgi 
gösteren kadınlar, haftada iki gün yapılan derslere 
katılarak spor yapma imkânı buluyor. 

Kırsal bölgelerde farklı alanlarda düzenlediği eğitimler 
ve atölyelerle kadınlara sosyalleşme imkânı sunan Nilü-
fer Belediyesi bu amaçla İngilizce kursundan kadın sağ-
lığına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sanat eğitimlerine 
kadar pek çok alanda etkinlik düzenliyor. 

Bu etkinliklere pilates eğitimleri de eklendi. Nilüfer Be-
lediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmen-
leri her ay bir mahallede kadınlara haftada iki gün pilates 
eğitimi veriyor. Pilates eğitimleri Konaklı Mahallesi’nde 

Temmuz ayında başladı. Ağustos ayında Çalı Mahalle-
si’nde devam eden eğitimler, Eylül ayında da Hasanağa 
Mahallesi’nde düzenlendi. 

Pilates eğitimlerine kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Nilü-
fer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’n-
ce görevlendirilen pilates eğitmeni Özgü Selvi tarafın-
dan, haftada iki gün verilen pilates eğitimlerine katılan 
kadınlar, spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Eğitmen Özgü Selvi, kiloların verilmesi, esnekliğin arttı-
rılması, vücut duruşunun ve kondüsyonun iyileştirilmesi 
başta olmak üzere vücut sağlığı üzerinde pek çok fayda-
sı olan pilates derslerine kadınların düzenli olarak katıl-
dıklarını ifade etti.  

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi'ne 
cihaz desteğinde bulundu. Nilüfer Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Mehmet Turan, yapılan desteğin 
bir çok kişinin meslek edinmesine katkıda buluna-
cağını belirtti. 

Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların mesleki becerile-
rinin artırılması yolu ile istihdam olanaklarının çoğaltıl-
masına ve ekonomik olarak daha yüksek bir refah sevi-
yesine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla Nilsem 
bünyesinde kurslar düzenlerken,  Nilüfer Halk Eğitimi 

Merkezi’ne de destek vermeye devam ediyor. Nilüfer 
Belediyesi son olarak Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi’ne cilt 
bakım ünitesi desteğinde bulundu. Alınan ünite sayesin-
de birçok kursiyer yeni dönemde cilt bakımı eğitimi gö-
rerek meslek sahibi olacak. 

Nilüfer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Turan ile 
Nilüfer Çamlıca Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcı-
sı Müzeyyen Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem’i ziyaret ederek verilen bu destek için teşekkür 
etti. Pandemi sürecinde kursları düzenleyemediklerini 
belirten Mehmet Turan, “Önümüzdeki süreçte yine va-
tandaşlarımız için kurslar düzenleyerek hem kendilerini 
geliştirmelerine hem de meslek edinmelerine katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Halk Eğiti-
mi Merkezi’ne her zaman destekte bulunmaya devam 
edeceklerini belirterek, “Nilüfer’de yaşayanların meslek 
edinmeleri ve böylece gelir edebilmeleri için belediye 
bünyesinde de kurslarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

Kadınlara pilates eğitimi 

HEM'e anlamlı destek
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Nilüfer Belediyesi’nin; En-
gelsiz Nilüfer Projesi, Nilüfer 
Sosyal Girişimcilik Merkezi 
ve İpek Evi Projelerine ödül 
yağdı.

Nilüfer Belediyesi Türkiye’ye 
örnek olan projeleriyle aldığı 
ödüllere yenilerini ekliyor. İkinci 
Yüzyıl Derneği’nin verdiği Yerel 
Yönetim Ödülleri’nde Nilüfer 
Belediyesi iki projesiyle ödül aldı. 
Nilüfer Belediyesi’nin, engelli bi-
reylerin kent içinde yaşamlarını 
kolaylaştıracak çalışmaları ve 
kurduğu Sosyal Girişimcilik Mer-
kezi ödüle değer görüldü

Ödül töreninde Nilüfer Beledi-
yesi’nin ödülünü İkinci Yüzyıl Derneği Başkanı Metin İşık, 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e verdi. Verilen 
ödülün kendilerini onurlandırdığını belirterek teşekkür 
eden Başkan Erdem,  Nilüfer’i engelsiz bir kent haline 

getirmek için çok sayıda çalış-
ma yaptıklarını, ayrıca Türkiye’de 
Sosyal Girişimcilik Merkezi kuran 
ilk belediye olduklarını kaydetti. 

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Mer-
kezi bir başka ödülü de Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği’nden aldı. 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği,  
bu yıl 12’ncisini düzenlediği Sağ-
lıklı Şehirler En İyi Uygulama Ya-
rışması’nda; Sosyal Sorumluluk 
Kategorisi’nde “Nilüfer Sosyal 
Girişimcilik Merkezi’ni ödüle de-
ğer buldu.

Bir diğer ödül de Tarihi Kent-
ler Birliği’nden geldi. TKB bu yıl 
20.’si düzenlenen Tarihi ve Kül-

türel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nda, Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata ge-
çirdiği İpek Evi projesini “uygulama kategorisi”nde ödüle 
değer buldu. 

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, Paylaşım-
cı Toplum Derneği iş birliğiyle “Dijital Katılımcılık 
Akademisi” düzenledi. Beş günlük eğitim progra-
mına katılan gençler, dijital katılım konusunda bil-
giler edinerek, deneyim kazandı. Gençler ayrıca, 
dijital katılımla ilgili proje de yazdı.

Toplumda yenilikçilik, dijital dönüşüm ve sosyal ino-
vasyon algısının yükseltilmesine yönelik faaliyetlerine 
devam eden Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi bu 
kez, Paylaşımcı Toplum Derneği iş birliğiyle “Dijital Ka-
tılımcılık Akademisi” düzenledi. 18-22 Ağustos tarih-
leri arasında gerçekleşen eğitimde, Bursa ve İzmir’den 
gençler yer aldı. Halk Evi’ndeki Nilüfer İnovasyon Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen ve pandemi koşulları nedeniyle 
katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu eğitim programına, 
15 genç katıldı. Nilüfer Belediyesi AR-GE ve İnovasyon 
Büro Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş’in eğitmenliğin-
de gerçekleşen programda gençler, üç gün boyunca ka-
tılımcılık, gençlik katılımı, hak temelli çalışmalar, katılımcı 

yaklaşımlar ve dijital katılım konularında hem önemli bil-
giler edindi hem de deneyim kazandı. Katılımcılar, eğitim 
programının son iki gününde de, proje yazma ve geliştir-
me eğitimi alarak, gençlerin dijital katılımcılığına yönelik 
proje yazdı. “Dijital Katılımcılık Akademisi”nde gençlerin 
yazdığı projeler, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. 
Değerlendirme sonucu kazanan projenin sahibi grup, 
Paylaşımcı Toplum Derneği tarafından ödüllendirildi. 

Nilüfer’in projelerine ödül

Gençlere dijital katılım eğitimi
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nilüfer’de spor

Nilüfer Belediyesi tarafından toplumsal, kültürel, ekono-
mik ve çevresel sorunlara, katılımcılıkla, yenilikçi çözümler 
üretip, bunları hayata geçirmek amacıyla Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon 
Merkezi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplumda 
yenilikçilik ve sosyal inovasyon algısının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalar yapan Nilüfer İnovasyon Merkezi, İs-
viçre merkezli yapay zekâ platformu olan Global Aİ Hub 
işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) desteğiyle “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” 
başlattı. 
Nilüfer’de yaşayan vatandaşların “Yapay Zekâ Okurya-
zarlığı” oranının artırılmasının hedeflendiği uygulamayla, 
katılımcıların “Yapay Zekâ, Robotik, Kodlama” konuların-
da farkındalığı artırılarak hem teknik, hem teknik olmayan 
eğitimlere ücretsiz olarak erişmesi sağlanıyor. 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Global Aİ Hub 
Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur, Bursa Uludağ TTO 
Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ile Vispera Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil’in katıldığı ilk buluş-
mada, projenin detayları açıklandı. Nilüfer Belediyesi AR-
GE ve İnovasyon Büro Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş’in 
moderatörlüğünde gerçekleşen panelin açılış konuşması-
nı yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer 
Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik uygulamaları kap-
samında çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik faaliyetlere 
büyük önem verdiklerini vurguladı. Zamanın değişen ih-
tiyaçlarına uyum sağlayabilmeleri ve kendilerini geliştire-
bilmeleri için çocuklara yönelik kodlama atölyeleri hayata 
geçirdiklerini belirten Başkan Erdem, “Yapay Zekâ Eğitim 
Seferberliği” projesini de bu kapsamda uygulamaya geçir-
diklerini söyledi. Projeyle ilk olarak Bursa’da yaşayan va-
tandaşların ‘Yapay Zekâ, Robotik, Kodlama’ farkındalığını 
artırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Bu 
ciddi eğitim hamlesi ile vatandaşlarımıza dünya kalitesin-
deki teknik eğitimlere ücretsiz katılma imkânı sağlayaca-
ğız. Ayrıca programı başarı ile bitirmiş olan katılımcılar, 

Global Aİ Hub sertifikası almaya hak kazanmış olacaklar. 
Yürüteceğimiz bu çalışmaların vatandaşlarımızın yapay 
zekâ okuryazarlığının geliştirilmesinde çok faydalı olaca-
ğını düşünüyorum” dedi. Başkan Erdem, projenin yapay 
zekâ ve dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlara yönelik 
çözüm üreten bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağını 
da dile getirdi. 
Vispera Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil de, 
Türkiye’de ve dünya genelinde uygulanan yapay zekâ uy-
gulamalarından örnekler verdi. Erçil, yapay zeka sistem-
lerinin eğitimden sağlığa ve ekonomiye kadar her alanda 
kullanıldığına dikkat çekti. Dijital asistan, insansız araçlar, 
gerçek zamanlı çeviri hizmetleri, drone ile fiziksel robot-
ların yapay zeka uygulamalarından birkaçı olduğunu be-
lirten Erçil, Covid-19 aşısının kısa sürede bulunmasının da 
yapay zeka sistemleri sayesinde olduğunu vurguladı. 
Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam 
da, destek verdikleri yapay zekâ odaklı girişimleri paylaştı. 
Global Aİ Hub Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur plat-
formun çalışmalarından, yapay zekâ alanındaki uygulama-

lardan ve fırsatlardan bahsetti. Projenin, “Yapay Zekâya 
İlk Adım” eğitimiyle başlayacağını belirten Cinokur, yapay 
zeka teknolojileri ve robot yazılımları konu alan ve yalın bir 
şekilde hazırlanmış bu eğitime, her yaştan ve her kesim-
den insanın katılabileceğini söyledi. Cinokur, “Katılımcılar 
eğitimi, İsviçre, Google ve Amazon uzmanlarının ağzından 
dinleyecekler. Dünya üzerindeki en kaliteli hazırlanmış ya-
pay zekâ eğitimi diyebilirim” diye konuştu. 

Eğitimler Başladı
“Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” programı, eğitimlerine 
ara vermeden başladı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği 
program, çevrimiçi gerçekleştiriliyor. Eğitimlere, Türki-
ye’nin farklı illerinden olduğu gibi yurtdışından da birçok 
kişi katılıyor. İlk etapta 2021 yılının sonuna kadar devam 
edecek programda; Yapay Zekâya İlk Adım, Hiperotomas-
yon, CNN(Konvansiyonel Sinir Ağları), ML with no code 
(Kodlama Olmadan Makine Öğrenmesi ve NLP (Doğal Dil 
İşleme) gibi konularda dünya standartlarında eğitim ve et-
kinlikler düzenleniyor.  
Eğitimlerde verimliliği ve yaşam kalitesini artırmak için 
yeni fırsatlar sunan sesli asistanlardan sohbet robotları-
na, otonom araçlardan insansı robotlara kadar tüm tek-
nolojilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği anlatı-
lırken, yapay zekâ ile ilgili olan risklerden ve tehditlerden 
nasıl kaçınılacağına dair bilgiler de veriliyor. 
“Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” kapsamında Ağustos ayı 
boyunca 11 çevrimiçi eğitim ve 1 webinar gerçekleştirildi. 
Programın gelecek ayların eğitim takvimi de sosyal medya 
platformlarından duyurulacak. 

Yapay Zekâ 
Eğitim 
Seferberliği
Nilüfer İnovasyon Merkezi, Global AI Hub 
Türkiye işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle “Yapay 
Zekâ Eğitim Seferberliği” başlattı. Projeyle 
katılımcıların yapay zeka, robotik, kodlama 
konularında hem teknik hem teknik olmayan 
eğitimlere ücretsiz olarak erişmesi sağlanıyor.
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Nilüfer’in 
sultanları 
iddialı
Geçtiğimiz yıl misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. sırada bitirerek Türkiye’yi Avrupa’da CEV 
Challenge Cup’ta temsil etmeye hak kazanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol 
Takımı, 2021-2022 sezonuna iddialı hazırlanıyor.

Nilüfer’i ve Bursa’yı misli.com Sultanlar Ligi’nde temsil 
eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıkla-
rına devam ediyor. Yeni sezonda mutlak başarı hedef-
leyen Nilüfer Belediyespor, iç ve dış transferde önemli 
isimlerle anlaştı. Yeşil mavi beyazlı ekip iç transferde, 
geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Kanadalı 
orta oyuncu Emily Maglio, son 2 sezon Nilüfer Beledi-
yespor formasıyla ter döken libero Buse Kayacan ve 
genç smaçörler Aslı Tecimer ile Deniz Emrelli ile söz-
leşme yeniledi. Nilüfer Belediyespor’un altyapısında 
oynayan 15 yaşındaki smaçör Defne Başyolcu ve 17 ya-
şındaki libero Cansu Bir de, A Takım kadrosuna katıldı.

Dış transferde ise; Galatasaray’dan pasör Çağla Akın, 
PTT’den smaçör Yağmur Mislina Kılıç, Kuzeyboru’dan 
smaçör Hümay Toplaoğlu, Adam Voleybol’dan orta 

oyuncu Ecenur Aksoy, Fenerbahçe Opet’ten pasör 
Hilal Kocakara ve orta oyuncu Sudenaz Uzun kadroya 
katıldı. Nilüfer ekibi yine dış transferde Ukraynalı Olek-
sandra Bytsenko ve Belçikalı orta oyuncu Dominika 
Marta Sobolska’yı renklerine bağladı.

Nilüfer’in sultanları ligin ilk haftasında 9 Ekim Cumar-
tesi günü kendi evinde oynayacağı Eczacıbaşı Dynavit 
maçıyla sezonu açacak. Nilüfer Belediyespor, geçen 
sezonki başarıda büyük pay sahibi olan Başantrenör 
Dehri Can Dehrioğlu ile yola devam etme kararı alır-
ken, yine geçtiğimiz yıl teknik ekipte yer alan yardımcı 
antrenörler Haluk Korkmaz, Tamer Altay, kondisyoner 
Savaş Akkaya ve istatistik antrenörü Emre Yanık da 
yuvada kaldı. 
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Hentbolda Bursa’nın tek temsilcisi 
olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hent-
bol Takımı 2021-2022 sezonu için ça-
lışmalarını aralıksız sürdürürken yeni 
yılda mutlak başarı hedefliyor.
Nilüfer Belediyespor  Erkek Hentbol Takımı 
yeni sezona iddialı girdi. Transfer sezonunu 
tamamlayan Nilüfer Belediyespor, iç trans-
ferde 13 oyuncusu ile devam etme kararı 
alırken, sadece 4 dış transfer gerçekleş-
tirdi.
Mavi yeşil beyazlı ekip  iç transferde kale-
ciler Kayhan Akat, Hüseyin Bereket, Mus-
tafa Şentürk, pivotlar Atila Zaman, Efe 
Erdem Yazıcı, sol kanat Furkan Özcan, 
Can Ertuğ İşıkdoğdu, sağ kanat Durmuş 
Mutlu, Ahmet Aydın,  sol oyun kurucu 
Suça Pınar, Kaan Göker, sağ oyun kuru-
cu Emre Gümüştaş ve orta oyun kuru-
cu Enes Gümüşok ile yeniden  anlaştı.  
Nilüfer Belediyespor dış transferde 
Beşiktaş Aygaz’dan sol oyun kurucu 
Fatih Çalkamış, Köyçeyiz Belediyepor’dan orta 
oyun kurucu Kerem Orhun Hacıoğlu, Antalyaspor’dan pi-

vot Abdulkadir Duman ve Beykoz Bele-
diyespor’dan Ömer Mercan’ı kadrosuna 
kattı.
Yeni sezon için Teknik Sorumlu olarak 
Okan Gültekin’i takımın başına geti-
ren Nilüfer Belediyespor’da yardımcı  
antrenörlükleri Metin Güner ve Oğuz 
Okta yapacak. Atletik Performans 
Antrenörü Deniz Dilbaz ile anlaşan 
Nilüfer Belediyespor, sağlık sorumlu-
su  Emrah Vatansever ile de devam 
kararı alındı.

17 kişilik kadrosunu belirleyen Nilüfer Be-
lediyepor’da tüm hentbolcular ile birlikte 
teknik ekip de  Covid-19 testinden geçti ve 
bütün kadronun aşıları tamamlandı.
Yeni kadroyu belirleyen Nilüfer Beledi-
yespor Erkek Hentbol Takımı sezon hazır-
lıklarına Üçevler Spor Tesisleri’nde başladı. 
Teknik Sorumlu Okan Gültekin nezaretinde 
günde çift idmanla çalışmalarını sürdüren 
Nilüfer Belediyesporlu  hentbolcular, sezon 
başlayana kadar kondisyon ve taktiksel ola-

rak hazır duruma gelecek. 

Nilüfer Belediyesi’nden Bursaspor’a bir büyük des-
tek daha geldi. Nilüfer Belediyesi, Bursaspor’un “Bit-
ci Timsah Stadyumu”nda kiraladığı loca süresini, 3 yıl 
daha uzattı.
Bursaspor’un başarısı için her koşulda destek olan Nilüfer 
Belediyesi, bu desteklerine bir yenisini daha ekledi. Bur-
saspor’un 2015 yılında açılan “Bitci Timsah Stadyumu”n-
dan ilk loca kiralayan kurumların başında gelen Nilüfer Be-
lediyesi, loca kiralama sözleşmesini imzalanan protokolle 3 
yıl daha uzattı. 
Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen protokol imza 
törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bur-
saspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursaspor İkinci Baş-
kanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Serhat Akgün katıldı. İmza töreninde konuşan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz Bursalıyız ve 
Bursasporluyuz. Gücümüz yettiğince Bursaspor’un başarı-
sı için taşın altına elimizi sokarız. Bursaspor, Bursa’nın bir 
markası. Bu marka üzerinde kenetlenmemiz gerekiyor. 

Bursa’nın bütün bileşenlerinin, Bursaspor’un arkasında ol-
ması gerekiyor” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi’nin, Bursaspor’a ilk günden bu yana 
desteklerini sürdürdüğünü belirten Bursaspor 2. Başkanı 
ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur da, destekler-
den dolayı Başkan Erdem’e teşekkür etti. Adanur, “Nilüfer 
Belediyesi, Bursaspor’un Bolu ve Afyon kampına sponsor 
oldu. Birçok insan destek olmak için transfer tahtasının 
açılmasını beklerken, Nilüfer Belediyesi bunu beklemedi ve 
ilk günden beri hep yanımızda oldu. Destek konusunda Ni-
lüfer Belediyesi öncü oldu” ifadelerini kullandı. Bursaspor 
Başkanı Hayrettin Gülgüler de, Bursaspor’a olan destekle-
rinden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.  

Hedef mutlak başarı 

Bursaspor’a büyük destek
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Beledi-
yespor’un birlikte düzenlediği yaz 
spor okulları, yaz tatili boyunca ço-
cukları ve gençleri sporla buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Beledi-
yespor’un birlikte düzenlediği yaz spor 
okulları büyük heyecana sahne oldu. Ço-
cukların farklı sportif aktiviteleriyle yaz 
tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı 
hedefleyen Nilüfer Belediyesi, koronavirüs ön-
lemlerini de göz önüne alarak yaz spor okulları-
nı 9 farklı branşta düzenledi. Futbol, basketbol, 
voleybol, yüzme ve tam gün spor okul-
ları başta olmak üzere çok sayıda bran-
şta eğitimler, üç dönem şeklinde Eylül 
ayına kadar sürdü. 

Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Te-
sisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Çalı 
Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Genç-
lik Merkezi ve Spor Salonu ile Beşevler 
Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen 

eğitimlere yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. 

Nilüfer Belediyespor’un tam gün yaz spor 
okulları ise, konuk ettiği çocukların farklı 
aktivitelerde bulunmalarını sağladı. Hafta 
içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam 
eden tam gün yaz spor okullarına 250’yi 

aşkın öğrenci katılırken, sporun ya-
nında tamamlayıcı sanatsal ve 
sosyal eğitimler de verildi. Tam 
gün yaz spor okullarında futbol, 
basketbol, voleybol, yüzme, kort 
tenisi, masa tenisi ve cimnastikten 
oluşan branşların yanında, modern 
dans, halk oyunları, drama, badmin-
ton gibi farklı alanlardan eğitimler de 
verildi. Tam gün yaz spor okullarında 
ayrıca geleneksel sokak oyunları ve 

kitap okuma saati gibi etkinliklerde yapı-
larak çocukların keyifli zaman geçirmesi 
sağlandı. Yaz spor okullarına katılan öğ-
rencilere düzenlenen törenle katılım ser-
tifikaları verildi. 

Nilüfer Belediyesi’nin,  “Sporla zinde kal” sloganıy-
la bir ay boyunca stadyumda düzenlediği tabata 
eğitimleri büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sür-
dürmeleri için düzenlediği spor etkinliklerini pandemi 
koşullarına uygun olarak sürdürüyor. Nilüfer’de isteyen 
herkesin katılabildiği sağlık yürüyüşlerinin ardından bu 
kez de son zamanların trendi olan tabata eğitimleri dü-
zenlendi. “Sporla zinde kal” sloganıyla ücretsiz düzen-
lenen tabata eğitimi Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı 
Stadyumu’nda çim alanda gerçekleşti. 

Kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersiz türü olan ta-
bata eğitimine, 18 yaş üstü çok sayıda kadın ve erkek ka-
tıldı. Setenay Akdağ’ın verdiği eğitimlere katılan 100’ün 
üzerinde kişi birlikte spor yaptı. Ailecek eğitime gelen-
lerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, açık havada 
spor yapmanın keyfini yaşadı. 

Uygulanan egzersizlerle nabız ve metabolizma hızını 
artırarak en yüksek yağ yakım metotlarından biri olarak 
kabul edilen tabata eğitimine katılanlar, keyifli zaman 
geçirdi. Yüksek efor gerektiren antrenman 4 dakika eği-
tim, 2 dakika pasif dinlenme metoduyla gerçekleşti. 

Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçti

Her yaşa Tabata
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Nilüfer Belediyesporlu karateciler 
İstanbul ve Çanakkale’de düzen-
lenen turnuvalardan derecelerle 
döndü. İstanbul’da düzenlenen 
şampiyonada 11 ödül alan karateci-
ler, Çanakkale’deki turnuvadan da 
6 madalya ile döndü.
Nilüfer Belediyespor karatecileri ka-
tıldıkları yarışlarda aldıkları ödüllerle gurur-
landırdı. Türkiye Karate Federasyonu’nun 
İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Mer-
kezi’nde düzenlediği 3. CDSK İller Arası 
Karate Şampiyonası’na Nilüfer Bele-
diyesporlu karateciler damga vurdu. 
Şampiyonada Minik Erkek Kumite’de 
Ali Varlı, Minik Kızlar Kumite’de Naz 
Kayadere ve Ümit Erkek Kumite’de 
Oğuz Tosun tüm maçlarını kazanarak 
birinci oldular. Yıldız Erkek Kata’da Efe 
Başlı ve Genç Kızlar Kumite’de N. Ser-
ra Özdemir de ikincilik elde etti. Mi-
nik Kızlar Kata’da Cansu Erden, Minik 
Erkekler Kumite’de Can Erden, Yıldız Erkek 
Kumite’de Emirhan Üsküplü, Yıldız Kızlar Ku-
mite’de Nisanur Çakır, Genç Erkeler Kumite  
Seyit Çakır ve Genç Erkekler Kata’da Yusuf 

Avcı 3. oldu. Nisanur Çakır, Melis Güngör 
ve F.Elif Uzunsoy’dan oluşan Nilüfer Be-
lediyespor Yıldız Kızlar Takımı da takım 
halinde birincilik elde etti.
Nilüferli sporcular,  Türkiye Karate Fe-
derasyonu (TKF) tarafından İstiklal 

Marşı’nın 100. yılı anısına Çanak-
kale’nin Eceabat ilçesinde düzen-
lenen turnuvada ise 3 birincilik, 1 
ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.  
12-15 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “5. Uluslararası 
Çanakkale Open Karate Turnu-
vası”nda,  rakiplerini geçen Nilüfer 
Belediyespor’un karatecileri, farklı 
kategorilerde dereceler aldı. Nilüfer 
Belediyesporlu Naz Kayadere hem 

kumite minikler, hem de kumite yıldızlar 
kategorilerinde birinci oldu. Turnu-
vanın yıldızlar kumite kategorisinde 
Miray Pehlivan birincilik elde eder-
ken, Nisanur Çakır da ikinci olmaya 
hak kazandı. Ali Varlık ve Cansu Er-
den de minikler kumite kategorisin-
de üçüncü olarak, bronz madalyanın 
sahibi oldu. 

Kartepe’de gerçekleştirilen “Ulusal Star Kids Cup”ta 
şampiyon olan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım 
Futbol Akademi U-11 Takımı, kupa sevincini Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve futbolcu Sercan 
Yıldırım iş birliğiyle hayata geçirilen “Nilüfer Belediyespor 
Sercan Yıldırım Futbol Akademi”, kısa sürede başarı elde 
etmeye başladı. Kartepe’de gerçekleştirilen “Star Kids 

Cup”a katılan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol 
Akademi U-11 Takımı, başarısıyla dikkat çekti. Sakaryaspor, 
Boluspor, Kocaelispor, İnegölspor gibi takımların futbol 
okulları gibi 32 takımın katıldığı turnuvada “Nilüfer Beledi-
yespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi”, rakiplerini eleye-
rek finale kaldı. Finalde Boluspor Futbol Okulu ile karşıla-
şan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi, 
rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. 
Sercan Yıldırım ve küçük furbolcular, Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek şampiyonluk sevincini 
paylaştı. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleşen ziyarette 
Başkan Turgay Erdem, sporcuları başarılarından dolayı 
kutlayarak günün anısına çeşitli armağanlar verdi. Des-
teklerinden dolayı Başkan Erdem’e teşekkür eden Sercan 
Yıldırım da, Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol 
Akademi’nin 16 numaralı formasını günün anısına Başkan 
Erdem’e verdi. 

Nilüferli karateciler ödüle doymuyor 

Şampiyonluk sevincini paylaştılar
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Türkiye Milli Olimpiyat Ko-
mitesi (TMOK) tarafından 
organize edilen 33. Sam-
sung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’nda Nilüfer 
Belediyesporlu yüzücü Po-
lat Uzer Turnalı, 38 dakika 
22 saniyelik derecesi ile 
şampiyona rekorunu kıra-
rak birinci oldu.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Dün-
yanın en iyi açık su yüzme organizasyonu” seçilen, As-
ya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, nefes kesti. Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi (TMOK) organizasyonuyla bu yıl 33’ün-

cüsü gerçekleştirilen yarışa 
55 ülkeden 2 bin 465 sporcu 
katıldı. İstanbul Kanlıca İskele-
si’nde başlayan 6,5 kilometre-
lik parkur, Avrupa Yakası’ndaki 
Kuruçeşme Cemil Topuzlu 
Parkı’nda sona erdi. Yarışta, 
Nilüfer Belediyespor’un genç 
yüzücüsü Polat Uzer Turna-
lı da mücadele etti. Boğazın 
serin sularındaki zorlu yarışta 
tüm rakiplerini geride bıraka-

rak, 38 dakika 22 saniyelik derecesi ile şampiyona rekoru 
kıran Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Polat Uzer 
Turnalı, erkekler genel klasmanda birinci oldu. Nilüfer’e bü-
yük bir sevinç yaşatan Turnalı, bu derecesi ile parkuru en 
hızlı bitiren yüzücü unvanını da aldı. 

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu 
ile birlikte Satranç Şenliği düzenledi. 150 kişinin 
katıldığı şenlik, pandemi süreci sonrasında Türkiye 
genelinde düzenlenen en büyük satranç organi-
zasyonlarından biri oldu.

Nilüfer Belediyesi Satranç Şenliği, satranç tutkunlarını 
bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Satranç 
Federasyonu ile birlikte Temmuz ayında düzenlediği 
şenlik, Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 8 yaş 
altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategori olmak üzere 
4 farklı kategoride düzenlenen şenliğe ilgi büyük oldu.

Şenliğin açılış hamlesini, Nilüfer Belediye Başkanı Tur-

gay Erdem, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Türkiye 
Satranç Federasyonu İl Temsilcisi ve turnuva başhakemi 
Mehmet Durak birlikte yaptı.

Gösterilen ilginin mutluluk verdiğini söyleyen Başkan 
Turgay Erdem,  turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

Satranç sporunun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması 
amacıyla düzenlenen şenliğe Türkiye’nin farklı illerinden 
katılım oldu. Yaklaşık 150 kişilik katılımcı sayısı ile pande-
mi süreci sonrası yüz yüze gerçekleştirilen en büyük sat-
ranç organizasyonlarından biri olan turnuvada,  veliler 
de çocuklarını yalnız bırakmadı. Tur aralarında çocuklar 
için düzenlenen eğlenceli oyun ve aktivitelerin renk kat-
tığı şenlik, katılan herkese keyifli bir gün yaşattı.

Nilüfer Belediyesporlu 
yüzücüden rekor

Nilüfer’de satranç şenliği
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Nilüfer Kupası 
için yarıştılar

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Dağcılık 
Federasyonu’nun desteği ile düzeldiği Lider 
Tırmanma Yarışması Nilüfer Kupası’na katılan 
sporcular sergiledikleri performansla nefesleri kesti.

Nilüfer Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 
desteği ile bu yıl 5.si düzenlenen Lider Tırmanma Yarışması Nilü-
fer Kupası, Görükle Spor Parkı’nda düzenlendi. Türkiye’nin farklı 
illerinden, aralarında milli sporcuların da yer aldığı tırmanışçılar iki 
gün süren kupa müsabakalarında en iyi dereceyi elde etmek için 
yarıştı. Her anı heyecan içinde geçen yarışlara sporcuların aileleri 
ve sporseverler büyük ilgi gösterdi. Yaş sınırlamasın olmadığı ya-
rışma, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlendi. 

Süre ve tırmanış performans-
larının değerlendirildiği kupa 
yarışması sonunda erkekler ve 
kadınlar kategorilerinde dere-
ce listesinde ilk 8’de yer alan 
sporcular toplam 12 bin TL’lik 
para ödülünün sahibi oldu. 
Sporculara madalya, kupa ve 
ödülleri Nilüfer Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, 
Meclis Üyesi Serkan Çalışkan 
ile Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Hülya Akgül tarafından verildi.

Yarışmada, kadınlar kategorisinde 
İnayet Füsun Macit üçüncü, Ayşe 
Narmanlı ikici, Sevda Geyik birinci 
olurken, erkekler kategorisinde Mu-
hammet Ali Keskin üçüncü, Oğuz 
İşık ikinci, Nuri Aydemir ise birinci 
sırada yer aldı.    
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