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Nilüfer’de “Gıda Yılı” ilan ettiğimiz 2021 yılında, tarım-
sal üretimi teşvik ve sağlıklı gıdayı ulaşılabilir kılma ça-
balarımız devam etti. Sadece çiftçi değil, toplumun her 
kesiminde üretimin önemine dair farkındalık yaratma 
çabamız artarak sürerken, ata tohumlarımızı çoğalta-
rak yaygınlaştırmak için onbinlerce ata tohumunu üc-
retsiz dağıttık. Çiftçi Evi’mizde toplumun her kesimine 
tarımsal üretim alanında eğitimler verdik, kreş çağında 
çocuklarımızı tarımla tanıştırdık, balkon tarımını teşvik 
için kent insanına onbinlerce sebze fidesi dağıttık. Va-
tandaşlarımızı sağlıklı gıda ile buluşturduğumuz Nilüfer 
Bostan satış noktasını yaygınlaştırmak için adımlar at-
tık. Yaptığımız çalışmalarla “CHP’li Belediyeler Tarım-
sal Kalkınma Zirvesi”nde de yer alarak deneyimlerimizi 
paylaştık. Bu alandaki çabalarımız önemli bir hibe des-
teği de aldı. S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi’nin soğuk hava deposu ile S.S. Çatalağıl Mahallesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin süt işleme tesisi 
projeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurulu aracılığıy-
la, İPARD-2 AB Kırsal Destekleme Programı kapsamın-
da hibe almaya hak kazandı. Tarım bizim geleceğimiz 
demek. O nedenle bu alandaki çalışmalarımız yeni yılda 
da artarak devam edecek.

Yılın teması dışında yine bir yıla yaydığımız yılın yazarı 
etkinliklerinde ise, 2021 yılında Gülten Akın’ı ağırladık. 
Yıl boyunca 48 etkinlik organize ettik, 10 bini aşkın 
Gülten Akın kitabı dağıttık, okuma atölyeleri ve fabri-

ka okumaları gibi etkinliklerle toplumun farklı kesim-
lerini Gülten Akın eserleriyle buluşturduk. O’nu, insan 
sevgisiyle yoğrulan şiirleriyle, toplumsal sorunları ele 
alan ve düzen eleştirisi yapan yazılarıyla andık. Yılın 
yazarı etkinliklerinde; halkının yaşadığı zorlukların, mü-
cadelenin, sevincin kader ortaklığını yapmış ve bunları 
edebiyatına taşımış bir şair ve yazarı ağırlamaktan onur 
duyduk.

2021 yılında aldığımız ödüller de bizi mutlu etti. Nilüfer 
Sosyal Girişimcilik Merkezi 4. ödülünü, Sürdürülebilirlik 
Akademisi’nin, değişime yön veren lider projeleri ödül-
lendirdiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında aldı. 
Ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin katılımcı stratejik planla-
ma uygulamalarını kapsayan “Benim Kentim, Benim 
Geleceğim” projesi de, Avrupa’nın en prestijli ödülleri 
arasında yer alan “Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri”nde, 
129 proje arasından finale kalan 5 projeden biri oldu ve 
“Kamu Yönetiminde İnovasyon” kategorisinde “İyi Uy-
gulama Sertifikası”na değer görüldü. 

2022 yılı hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve refah ge-
tirsin…

Mutlu yıllar…

başkandan

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı

baskan@nilufer.bel.tr

merhaba
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nilüfer’de tarım

Nilüfer’in yerel 
ürünlerine 
büyük ilgi
Nilüfer Belediyesi, “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde 
açtığı stantta tarım alanındaki çalışmalarını ve yerel ürünlerini sergiledi. 
Standı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Nilüfer’in yerel 
ürünleriyle yakından ilgilendi.
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin tarıma 
verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna ta-
nıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenme-
si amacıyla düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi”nde, Nilüfer Belediyesi de zengin bir 
stand ile yer alarak tarım alanındaki çalışmalarını ser-
giledi. 

İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’n-
de yapılan zirveye, 160 CHP’li belediyenin yanı sıra 
300’ün üzerinde tarım kooperatifi ve üretici dernek-
leri katıldı. Belediyelerin ve kooperatiflerin tarımsal 
ürünlerinin de sergilediği zirvede, Nilüfer Belediyesi 
standı dikkat çekti. Nilüfer’deki kadın derneklerinin 
Nilüfer Bostan için hazırladıkları tarhana, Ürünlü bibe-
rinden elde edilen turşu çeşitleri, Atlas’ın çilek reçeli, 
Nilüfer Kent Bostanları’nda elde edilen pazı, patlıcan, 
bakla, domates gibi 15 çeşit yerel tohumun yer aldığı 
Nilüfer Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Nilüfer Be-

lediye Başkanı Turgay Erdem, gün boyu stantta dura-
rak, gelen konuklara tarımsal ürünler hakkında bilgi 
vererek, ikramlarda bulundu. 

Nilüfer standının ziyaretçileri arasında CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Bursa Mil-
letvekili Orhan Sarıbal ile birlikte standı ziyaret eden 
Kılıçdaroğlu’na sağlıklı gıdaya yönelik çalışmalar hak-
kında bilgi veren Başkan Erdem, konuklarına Fadıllı’da 
yetiştirilen “Bursa Siyahı” incirinden de ikram etti.

Zirve boyunca Nilüfer Belediyesi standını ziyaret 
edenlere, S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperati-
fi’nin (NİLKOOP) Fadıllı Mahallesi’nde ekolojik tarım 
koşullarında yetiştirdiği ve Fadıllılı üreticilerden alınan 
toplam 1,5 ton Bursa Siyahı İnciri ile Nilüfer Belediyesi 
Kent Bostanları’nda elde edilen 2 bin paket yerel to-
hum dağıtıldı. 

nilüfer’de tarım
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nilüfer’de tarım

Nilüfer’in tarımsal 
kalkınma çabalarına 
hibe desteği
Nilüfer Belediyesi destekleriyle 
kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi (NİLKOOP) ile S.S. 
Çatalağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin projeleri IPARD-2 AB 
Kırsal Destekleme Programı kapsamında 
hibe almaya hak kazandı. 

Kırsal kalkınmayı ve kooperatifçiliği destekleyen Nilüfer 
Belediyesi önemli bir protokole ev sahipliği yaptı. S.S. 
Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin soğuk hava 
deposu ile S.S. Çatalağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin süt işleme tesisi projeleri, IPARD-2 AB 
Kırsal Destekleme Programı kapsamında hibe almaya 
hak kazandı. 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurulu (TKDK) aracılığıyla 
yatırım toplam tutarı 40 milyon TL’yi bulan iki proje, 20 
milyon TL üzerinde hibe alacak. Hibe protokolü öncesi 
TKDK Bursa Il Koordinatörü Bilal Tunç ve iki koopera-
tifin temsilcileri Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan 
Turgay Erdem ile bir araya geldi. 

Iki yıldır tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi üzerine 
projeler ürettiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak çiftçi ve 
üreticimizin desteklenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu süreçte NILKOOP ve Çatalağıl kooperatiflerimizi 
kurduk. Bunlarla ilgili projelerimizi yaparken Tarımsal 
ve Kırsal Kalkınma Kurulu ve il koordinatörümüzden 
destek aldık. Her iki proje de Avrupa Birliği fonlarından 
kredi almaya hak kazandı. Hayata geçireceğimiz soğuk 
hava deposu ile çiftçilerimizin ürünlerini daha sağlıklı 
bir şekilde korumalarını ve daha iyi fiyatlarla satmalarını 
sağlayacağız. Diğer proje kapsamında ise süt üreticileri-
mizin sütlerini daha uygun olarak değerlendireceğimiz 
süt entegre tesisi kuruyoruz. Kısa zaman içinde haya-
ta geçirip kırsaldaki üreticilerimizi refaha kavuşturmak, 
kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak istiyoruz” 
dedi. 

TKDK Bursa Il Koordinatörü Bilal Tunç da Bursa’ya ilk 
kez bu kadar büyük bütçeli proje kazandırdıkları için 
mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından 
TKDK Bursa Il Koordinatörü Bilal Tunç, Çatalağıl Ma-
hallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Kennerman ile Nilüfer Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi (NILKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Ali Yumurtacı ve yönetim kurulu üyeleri protokolü 
imzaladı. 
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Üretici 
pazarlarına 
yeni 
düzenleme
Tarımsal üretimi destekleyen 
ve üretenle-tüketeni aracısız 
buluşturabilmek için köylülerin 
gelip tarlalarındaki ürünü 
satışa sunduğu üretici pazarları 
kuran Nilüfer Belediyesi, bu 
pazar alanlarında yeni bir 
düzenlemeye gitti. 

Bu doğrultuda, üretici pazarlarında tezgah açan çiftçile-
rin, üretici kayıt sistemi güncellendi. Ürettikleri ürünleri 
belgeleyen çiftçiler için üretici kimlik, tanıtım kartları ve 
yer bildirimleri hazırlanarak, ürün fiyat etiketleri oluştu-
ruldu.

Gerçekleştirilen düzenlemeleri yerinde inceleyerek pa-
zardaki üreticilerden alışveriş yapan Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem “Ilçede Çamlıca, Konak, Görükle 

ve Karaman mahallelerinde kurulan üretici pazar alan-
larında, bölgemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin aracı-
sız olarak ve uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulmasına 
özen gösteriyoruz. Üreticinin de tüketicilerin de mem-
nun olacağı bir alışveriş düzeni oluşturmak için çalışıyo-
ruz” dedi.

Vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek sorun ve öne-
rileri dinleyen Başkan Erdem, yapılan düzenlemelerin 
bir amacının da üretici pazarlarının amacı dışına çıkarak 
halden alınan ürünlerin bu alanlarda satışa sunulmasının 
önüne geçmek olduğunu söyledi. Erdem, ayrıca üretici 
pazar alanlarının sayısının önümüzdeki günlerde artırı-
lacağını kaydetti.

Nilüfer ilçesinde hali hazırda salı günleri Görükle, çar-
şamba günleri Konak, cumartesi günleri Çamlıca, pazar 
günleri ise Karaman mahallelerinde kurulan üretici pa-
zar alanlarında toplam 220 çiftçi, ürettikleri ürünlerin 
satışını gerçekleştiriliyor. 
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Nilüfer’de 
çocuklar 
tarımı 
öğreniyor
Çiftçiyi üretime teşvik etmekle kalmayıp 
kent insanını da tarıma yönelten 
Nilüfer Belediyesi, çocukları erken 
yaşta tarımla tanıştırmak için de özel 
bir çaba sarfediyor. Nilüfer Belediyesi’nin 
kreşlerinde 3-6 yaş grubu çocuklar, tohum ve 
fide ekmeyi uygulamalı olarak öğrenirken, Kent 
Bostanları da çeşitli okul öğrencilerini ağırlıyor.

Tarımsal üretim konusunda toplumun farklı kesimlerin-
de farkındalık yaratmak için çok yönlü çalışmalar yürü-
ten Nilüfer Belediyesi, özellikle yeni nesillerin bu bilinçle 
yetişmesi için çocukları da erken yaşta tarımla buluştu-
ruyor. 

Bu amaçla Nilüfer Belediyesi’nin kreşlerinde 3-6 yaş 
grubundaki çocuklar tarımsal üretimle tanıştırılıyor. Bir 
tohumun toprakla buluşturulması ve bir sebzenin ye-
tişmesi süreçlerine kendi kreş bahçelerinde ya da Kent 
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Bostanları’nda tanık olan çocuklar erken yaşta tarımsal 
üretimi uygulamalı öğreniyorlar.

Bu kapsamda Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin 
Bıçakçıoğlu tarafından bilgilendirilen Nilüfer Belediyesi 
Burak Berk Kreşi ile Çamlıca Kreşi’nin minik öğrencileri, 
Nilüfer Kent Bostanları’nda elde edilen pazı ve marul fi-
delerini kendi elleriyle toprağa dikti. Çocuklara önce fide, 
tohum, ekim ve dikim işlemleri konusunda temel bilgiler 
veren Bıçakçıoğlu, daha sonra da minik öğrencilere her 
iki kreşin bahçesinde oluşturulan mini bostanda, pazı ve 
marul fidelerini kendi elleriyle dikmeyi öğretti. Minikler 
ayrıca, turp, tere, bakla, ıspanak, havuç, bezelye, roka ve 
maydanoz gibi sebzelerin tohumlarını da toprakla bu-
luşturdu. Fide ve tohumlara can suyu da veren öğren-
ciler, ürünlerin yetişmesini de yakından takip ediyor. 

Öte yandan Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahalle-

si’nde hayata geçirdiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları da 
her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bostanın 
konukları arasında ÇEK Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu 
öğrencileri de vardı. Minik öğrenciler, bostanda yer alan, 
havuç, marul ve biber gibi birçok farklı türdeki tarımsal 
ürünleri dalında görme fırsatı buldu. Nilüfer Kent Bostan-
ları hakkında bilgi alan çocuklar, Tohum Kütüphanesi’nde 
de yüzlerce çeşit tohumu inceleyerek nasıl elde edildiği-
ni öğrendi. Minikler, kendi ağırlıklarından ve boylarından 

daha ağır ve uzun dev bal kabağı ile yılan kabağını 
ve siyah domatesi görünce 

büyük şaşkınlık yaşadı. 
Roka tohumlarını 
kendi elleriyle top-

rakla buluşturan 
çocuklar, farklı bir 

deneyim yaşadı. 
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Çiftçiye eğitim desteği 
Nilüfer Belediyesi’nin Akçalar Mahalle-
si’nde hayata geçirdiği Çiftçi Evi’nde üre-
ticilerin daha bilinçli üretim yapmaları için 
başlatılan eğitimler sürüyor. 2021 yılı bo-
yunca üreticilere 12 farklı alanda eğitim 
verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Gıda ve Tarım Eğitim-
leri farklı konularda devam ediyor.  Nilüfer Belediyesi’nin 
Akçalar Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği Çiftçi Evi'nde, 
ürün çeşitliliğini ve verimini artırmak amacıyla çiftçilere 
yönelik farklı konularda eğitimler düzenleniyor. 

Bu kapsamda verilen eğitimlerden biri bağcılık eğitimi 
oldu.  Prof. Dr. Cihat Türkben verdiği eğitimde, bağcılık-
ta yaşanılan sorunlar ile çözüm yolları, bağ yerinin hazır-
lanması, üzüm çeşitleri, dikim zamanı ve şekli ile bakım 
işlemleri konularında önemli bilgiler paylaştı. 

Çiftçi Evi’nde zeytin yetiştiricileri için de Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Nabi Alper Kumral ve Doç. 
Dr. Himmet Tezcan eğitim verdi. Bölgedeki üreticiler 
için “Zeytin Yetiştiriciliği ve Bakımı” konulu eğitim ve-
ren Prof. Kumral, zeytin ağacı hastalıkları ve zararlılarla 
mücadele yöntemlerini anlattı.  Doç. Dr. Himmet Tez-
can da zeytinlerde halkalı leke, zeytin dal kanseri, zeytin 
ağaçlarında solgunluk ve antraknoz hastalıkları ve bu 
hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Üreticilere yönelik organize edilen eğitimlerden biri de 
arıcılık üzerine oldu. Ziraat Mühendisi Hasan Cengiz, arı 
türleri ve işlevleri, kovan ve ürün çeşitleri ile hastalık ve 
zararlılarla mücadele konularında katılımcılara önemli 
bilgiler verdi. Arının gelişebilmesi için polen gerektiğini, 

bunun için de florası zengin bölgelerin önemli olduğunu 
vurgulayan Cengiz, Türkiye ve Bursa’nın bu açıdan şanslı 
olduğunu söyledi. 

Ziraat Mühendisi Ismet Ateş de Çiftçi Evi’nin eğitim 
programı kapsamında üreticilere; ceviz türleri, toprak 
hazırlama ve bakımı, dikim planlaması ve zamanlaması, 
ceviz hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda 
önemli bilgiler aktardı. Ceviz ağaçlarının toprak bakı-
mından seçici olmadığını ifade eden Ateş, ceviz ağa-
cının derin kumlu, süzek, sulamaya uygun ve organik 
madde açısından zengin topraklarda daha çok verimli 
olduğunu söyledi. 

Gıda ve Tarım Eğitimleri Aralık ayında, Doç. Dr. Mehmet 
Özgür'ün “Sera Yetiştiriciliği Eğitimi” ile devam etti. 
Özgür, ilgi duyanlara sera yetiştiriciliğinde nelere dik-
kat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. 
Çiftçi Evi’nde 2021 yılı boyunca gübrelemede yol gös-
terici olarak toprak ve bitki analizleri, kooperatifçilik ve 
tarımda örgütlenme, zeytin yetiştiriciliği, bağcılık, kom-
post hazırlama, arıcılık, budama, sera yetiştiriciliği, ceviz 
yetiştiriciliği, aşılama ve tarımsal sulama olmak üzere 
toplam 12 konuda eğitim çalışması yapıldı.
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Ürünlü’nün meşhur kıl sivri biberi yetiştiği toprak ve böl-
genin iklim şartlarının da etkisiyle Türkiye’de yetiştirilen 
kıl sivri biberler arasında aranılan bir ürün oldu. Nilüfer 
Belediyesi bir taraftan Ürünlü Biber Şenliği düzenleye-
rek bölgenin bu özel biberini tüm Türkiye’ye tanıtmak 
ve pazar payının büyümesi için çalışmalar yaparken, Ni-
lüfer Kent Bostanları’nda da tohum amaçlı üretimleri-
ni yapıyor. Bu tohumlar da takas yoluyla hem Bursa’da 
hem de farklı illerden gelen üreticilere ücretsiz olarak 
dağıtılıyor. 

50 yıldır bölgeyle anılır hale gelen Ürünlü tatlı kıl sivri 
biberinin özellikle kahvaltılarda ve turşu için istenen bir 
çeşit olduğunu ifade eden Nilüfer Belediyesi Çevre ve 
Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “Kıl sivri biberin 
yaşaması ve Türkiye’nin dört bir yanında daha da tanı-
nabilir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Biz Kent 
Bostanları’nda ürettiğimiz Ürünlü kıl sivri biberini üretip 
tohumlarını alıyoruz ve bu tohumları halka dağıtıyoruz. 
Ayrıca Ürünlü’deki çiftçilerden de fide alıp halka üc-
retsiz dağıtıyoruz ki daha çok alanda üretilsin, yayılsın. 
Ürünlü kıl sivri biberi coğrafi işaret alabilecek bir ürün” 
dedi. 

Ürünlü tatlı kıl sivri biberinin coğrafi işaret tescili alabil-
mesi için çalışmalar devam ediyor.

Ürünlü 
biberi coğrafi 
işaret alma 
yolunda 
Nilüfer Belediyesi, Ürünlü’de yak-
laşık 50 yıldır üretilen tatlı kıl sivri 
biberin coğrafi işaret alması için 
çalışmalar yapıyor. 

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
7

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
2

10

nilüfer’de olgun gençler

Nilüfer’in ikinci
Olgun Gençlik Merkezi 
Beşevler’de açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, 
55 yaş ve üstü 
vatandaşların kaliteli 
zaman geçirmeleri 
ve sosyalleşmesi 
amacıyla hizmete 
sunduğu Olgun 
Gençlik Merkezi’nin 
ikincisi Beşevler 
Mahallesi’nde 
faaliyete geçti. 
Merkez,  55 yaş ve 
üstü herkesin buluşma 
noktası olacak.

Yaşlı nüfus için huzurevlerinin yanı sıra, sosyal etkinlik alanları da 
oluşturarak zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlayan 
Nilüfer Belediyesi, bu alanda örnek bir model olan Olgun Gençlik 
Merkezlerini yaygınlaştırıyor. Bu amaçla ilki 2016 yılında Altınşehir 
Mahallesi’nde açılan ve 55 yaş ve üstü kesimin yararlanabildiği Olgun 
Gençlik Merkezi’nin ikincisi de Beşevler Mahallesi’nde hayata geçirildi. 
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Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nin 
açılış töreninde Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, önceki dönem Ni-
lüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Yük-
sel Özkan ile Erkan Aydın, CHP Nilüfer 
Ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, IYI Parti Nilü-
fer Ilçe Başkanı Levent Öncü, Beşevler 
Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Nilüfer 
Belediye Meclisi Üyeleri, mahalle muh-
tarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Türkiye’de nitelikli yaşlı merkezlerine 
örnek olan bu modeli yaygınlaştırma-
ya devam edeceklerini belirten Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk 
örneği Altınşehir Mahallesi’nde hayata 
geçirilen Olgun Gençlik Merkezi’nin 
büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başkan 
Erdem, orta yaş ve üstü bireylerin bu-
luşma noktası olan Olgun Gençlik Mer-
kezi’nde, katılımcıları, yaşlılık ve yalnızlık 
duygularından arındırıp hayata bağla-
yan çok sayıda etkinlik düzenlendiğine 
dikkat çekti.  Başkan Erdem konuşma-
sına şöyle devam etti: “Bu merkezin 
çalışmaları Nilüfer’in olgun gençlerine 
o kadar iyi geldi ki, bu merkez akade-
mik düzeyde bir araştırmanın da ko-
nusu oldu. Bu araştırmanın sonucunda 
da nitelikli akran iletişimine olanak sağ-
layan bu merkezin, üyelerini yaşlılıkla 
ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı 
belirlendi. Biz de büyük ilgi gören bu 
modeli yaygınlaştırmaya karar verdik 
ve ikinci Olgun Gençlik Merkezi’mizi 
Beşevler bölgesine kazandırdık. Daha 
geniş mekânsal olanaklara sahip bu 
merkezin, farklı etkinliklerle kısa süre-
de yoğun bir katılımla çok işlevsel ola-
cağına inanıyorum.” 

Başkan Erdem, üçüncü Olgun Gençlik 
Merkezi’ni de Cumhuriyet Mahalle-
si’nde hayata geçirmeyi planladıklarını 
sözlerine ekledi.

Nilüfer’de, Olgun Gençlik Merkezle-
rinin ilkini, belediye başkanlığı döne-
minde hayata geçiren Nilüfer’in önce-
ki dönem Belediye Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Bozbey de yaptığı konuşma-
da, başlattığı projelerin devam etti-
rilmesinden duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Bozbey, “15 yıl beraber çalış-
tığımız arkadaşım Turgay Erdem’in 
aynı anlayışla Nilüfer Belediyesi’nin 
hizmetlerini sürdürmesi beni çok 
mutlu ediyor. Geçtiğimiz dönemde 
başlattığımız Olgun Gençlik Merkezi 
projemizin sürdürülmesi, yeni mer-
kezlerin açılması son derece önemli. 
Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor, 
her şeyin farkındayız. Ancak bunları 
hep birlikte aşacağız. Bu tesisten ya-
rarlanacak olacak olgun gençlerimize 
de şimdiden iyi yıllar ve sağlıklar dili-
yorum” diye konuştu.  

1200 metrekarelik alanda faaliye-
te geçirilen Beşevler Olgun Gençlik 
Merkezi’nde resim, müzik, seramik 
ve ahşap boyama gibi çalışmaların 
yapılacağı 4 adet atölye salonu var. 
Merkezde ayrıca satranç, tavla, jenga 
gibi akıl oyunlarının oynanabileceği 
bir hobi salonu ile bir de yoga salo-
nu bulunuyor. Üyelerin tanışıp kay-
naşabileceği, toplantıların ve kitap 
okuma gibi etkinliklerin yapılacağı, 
günlük gazetelerin okunabileceği ve 
yemek yenebilecek 300 metrekarelik 
bir kafeterya da merkezde yer alıyor.  
Psikososyal destek hizmetleri, kişisel 
gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmet-
ler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de 
gerçekleştirileceği Beşevler Olgun 
Gençlik Merkezi’nde ayrıca üyelerin 
sosyalleşmesi, çevrelerini tanıma fır-
satı bulmaları için çeşitli kültürel gezi-
ler de düzenlenecek.  



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
7

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
2

12

nilüfer’den

Kayapa’ya hamam 
ve çok amaçlı salon
Nilüfer Belediyesi tarafından yenilenen 
Kayapa Hamamı ve yeni inşa edilen çok 
amaçlı salon mahalle halkının hizmetinde.  
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Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını çöze-
cek projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. 
Son olarak Kayapa Mahallesi’nde yapılan 308 metreka-
re kapalı alana sahip çok amaçlı salon ve yenilenen ha-
mamın açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in 
katılımı ile yapıldı.

Kayapa halkının talep ettiği iki hizmeti yerine getirme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem, “Tüm mahallelerimize eşit 
şekilde ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata ge-
çirme gayretindeyiz. Bir süre önce yaptığımız mahalle 
ziyaretleri sırasında vatandaşlarımız buradaki eski ha-
mamın ve karşısındaki düğün salonunun işler hale ge-
tirilmesini istediler. Ayrıca hamam kültürünü burada ya-
şatmak istediklerini de ilettiler biz. Bunun üzerine uzun 

yıllardır işletilmeyen eski hamamı tadilattan geçirerek 
yeniden işler hale getirdik. Daha önce hamamın karşı-
sında bulunan ancak depreme dayanıksız olduğu için yı-
kılan düğün salonunun yerine de yine hamamın yanında 
belediyemize ait arsa üzerine çok amaçlı bir salon inşa 
ettik. Bu salonu mahalle halkı hem düğünleri için kulla-
nacak hem de burası çeşitli toplantılara da ev sahipliği 
yapacak. Nilüfer Belediyesi Kayapa Hamamı ve Kayapa 
çok amaçlı salonumuzun işletmesini Nilbel yapacak. Ve 
sizler burada dilediğiniz gibi hamam kültürünü ve dü-
ğün geleneklerinizi yaşatabileceksiniz” dedi. 

Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e yapılan 
hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kayapa Muhtarı Ali 
İhsan Dengiz, hizmete açılan her iki tesisin de mahalle 
halkının ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. 

nilüfer’den
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nilüfer’den

Minia 
Balkantürk 
Nilüfer’de açıldı
BALKANTÜRKSİAD’ın, Nilüfer Belediyesi ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ile birlikte Odunluk Mahallesi’nde 
projelendirdiği Minia Balkantürk Parkı açıldı.
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12 Balkan ülkesini temsil eden, 
Osmanlı- Türk mimari eserle-
rinin minyatürlerinin yer aldığı 
Minia Balkantürk Parkı, Odun-
luk Mahallesi’nde ziyarete açıl-
dı. Nilüfer Belediyesi, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği iş birliğiyle hayata geçirilen 
Minia Balkantürk’te, Osmanlı-Türk 
eserlerinin küçültülmüş minyatür 
kopyaları yer alıyor.

Minia Balkantürk’ün açılış töreni 
geniş katılımla gerçekleşti. Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem’in BALKANTÜRKSİAD 
yönetimi ile ev sahipliği 
yaptığı açılışa, Bursa Vali-
si Yakup Canbolat, Hırva-
tistan Ankara Büyükelçisi 
Hrvoje Cvitanovic, Arna-
vutluk Ankara Büyükelçisi 
Kastriot Robo, Bosna Her-
sek Ankara Büyükelçisi 
Adis Alagic, Bulgaristan'ın 
Bursa Konsolosu Veselin 
Bojilov, Bursa milletvekilleri 
ile çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Şakir, Balkan ve Rumeli coğrafyasında 
kalmış ata yadigârı eserleri Bursa’da yaşatmak iste-

diklerini ifade ederken, Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Er-
dem de kamu-sivil toplum iş 
birliğiyle kente bir açık hava 
müzesi kazandırmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade 
etti. Minia Balkantürk Açıkha-

va Müzesi’nin Balkanlar ile 
aramızda çok değerli bir 
kültür köprüsü olacağını 
vurgulayan Başkan Erdem, 
Balkan kültürünün burada 
genç nesillere aktarılacağını 
belirtti.

Üç boyutlu maketler halin-
de yapılan ve 12 Balkan ül-

kesinden eserlerin olduğu 
Minia Balkantürk Parkı’nda; 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Selanik’te doğduğu ev, Bul-
garistan’dan İbrahim Paşa 
Camii, Kosova’dan 1. Mu-
rad Türbesi, Karadağ’dan 
Saat Kulesi, Moldova’dan 
Komrat Türk Kültür Evi, 
Hırvatistan’dan Kilis Ka-
lesi Camii ve Hamamı, 
Sırbistan’dan Voyvodina 

Hamamı, Bosna Hersek’den Gazi Hüsrev Bey 
Medresesi, Kuzey Makedonya’dan Taş Köprü, Arna-
vutluk’dan İşkodra Kalesi ve Romanya’dan Mecidiye 
Camii gibi eserlerin birebir küçük ölçekli kopyaları 
yer alıyor. 



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
7

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
2

16

Kent halkına konforlu ulaşım imkanı sağlamaya çalı-
şan Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca asfaltlama ve yol 
iyileştirme çalışmalarını sürdürdü. Nilüfer Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer’in çe-
şitli noktalarında yıl boyunca 35 bin ton malzemeyle 
22 kilometre yol asfaltladı. 37 bin ton malzeme kul-
lanarak büyük miktarda asfalt yama çalışması da ya-
pan ekipler, Gümüştepe, Akçalar, Kayapa, Hasanağa 
başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde de 22 
kilometre yeni yol açtı. Ekipler, hava şartları elverdiği 
sürece çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi planlıyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri 2022 yılında ise, 24 kilometre sıcak asfalt çalış-
ması yapmayı hedefliyor. Yeni imar çalışması yapılan 

bölgelerde de yol açma çalışması yapan ekipler, Ak-
çalar, Kayapa, Hasanağa’nın yanı sıra Balkan ve Gü-
müştepe mahallelerinde de çalışarak 22 kilometre 
yeni ulaşım yolları açacak. Nilüfer Belediyesi ayrıca 
2022 yılında 16 kilometre tretuvar yapmayı amaçlar-
ken, bisiklet yolu uzunluğunu da yapacağı ilavelerle 
170 kilometreye çıkarmayı hedefliyor. 

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekip-
leri kış aylarında da halkın ulaşımda sorun yaşama-
ması için görev başında. Karla mücadele için toplam 
100 kişiden oluşan ekip, 24 saat görev başında ola-
cak. Kar temizleme ve tuzlama araçlarını hazır kıta 
bekleten Nilüfer Belediyesi, yaklaşık 2 bin ton tuz 
stoğu yaparak kara kışa karşı önlemini aldı. 

nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi Mart ayında 
başladığı yol-asfalt çalışmaları 
kapsamında 35 bin ton malzemeyle 
22 kilometre yol asfaltladı. Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yeni 
yılda hedefini 24 kilometre olarak 
belirlerken, yeni imar yolları da 
açmaya devam edecek.

Nilüfer’de
asfalt 
çalışmaları 
hız kesmedi
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Doğal Yaşam Alanı
projesi başladı
Nilüfer Belediyesi, Kayapa-Kuruçeşme arasındaki 45 bin metrekarelik 
alanda sahipsiz sokak hayvanlarının barınması için “Doğal Yaşam Alanı” 
projesini hayata geçiriyor. 

Yıllardır sahipsiz hayvanların barınması, bakımı ve sa-
hiplendirilmesi adına örnek çalışmalar yürüten Nilü-
fer Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Nilüfer’de en sık şikayet konusu olan sokak hayvan-
ları konusuna çözüm üretmek üzere harekete geçen 
Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 
Kayapa-Kuruçeşme arasındaki 45 bin metrekarelik 
alanda “Doğal Yaşam Alanı” oluşturmak için çalışma-
lara başladı. 

İlk etapta bölgeye yolların açılması ve güvenlik şerit-
lerinin çekilmesi ile yapımına başlanan 'Doğal Yaşam 
Alanı' içinde binlerce hayvanın sağlıklı bir şekilde ba-

rınması sağlanacak. Doğal Yaşam Alanı'na getirilen 
hayvanların sadece barınma ve beslenme değil, te-
davi, karantina ve eğitim ihtiyaçları da karşılanacak. 

Proje alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Sahipsiz 
sokak hayvanlarıyla ilgili mahallelerimizden ciddi şi-
kayetler geliyordu. Yasaya göre sokak hayvanlarını 
alıp tedavilerini yapıp, bulundukları yere bırakmak 
zorundayız. Biz Nilüfer Belediyesi olarak bu işi yaptı-
ğımız için bizim bölgemize başka yerlerden bırakılan 
hayvanlar oluyor. Bu nedenle ilçemizde sokak hay-
vanlarının sayısında artış görülüyor. Bu soruna kalıcı 
çözüm getirmek için öncelikle sahipsiz hayvanlara 
doğal yaşam alanı oluşturmak amacıyla bir çalışma 

başlattık. Orman Bölge Müdürlüğü ile yap-
mış olduğumuz değerlendirmeler ve 

girişimler sonucunda onayını aldık 
ve Kayapa ile Kuruçeşme ara-

sında 45 dönümlük alanda so-
kak hayvanlarına doğal ya-

şam alanı oluşturmak için 
harekete geçtik. Burada 

doğanın kucağında, 
yani doğal ortamla-

rında hayvanların 
barınma-beslen-
me gibi temel 
ihtiyaçlarını kar-
ş ı l a y a c a ğ ı m ı z 

güvenli bir yaşam 
alanı oluşturuyoruz. 

Projeyi 2022 yılı için-
de tamamlayarak ha-

yata geçireceğiz” dedi. 
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nilüfer’de can dostlar

Can
dostlar 

için 
el ele

Nilüfer Belediyesi ilçede 
hayvanlar yararına çalışan 
derneklerin temsilcileri ve 
hayvanseverlerle bir araya 

gelerek, sokak hayvanlarıyla 
ilgili sorunların çözümü için 
birlikte hareket etme kararı 

aldı. Nilüfer’de 4 Ekim Dünya 
Hayvan Hakları Günü de 

renkli bir buluşmaya 
sahne oldu.
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Nilüfer Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı kapsa-
mında hemen her alanda, ilçede faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları, dernek ve ilgili alanlarda söy-
leyecek sözü olan vatandaşlarla bir araya gelmeye 
ve hizmetlerini ortak akılla gerçekleştirmeye devam 
diyor.

Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü, ilçede can 

dostlarla ilgili faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları, dernek 
temsilcileri ve yerel hayvan ko-
ruma gönüllüleriyle bir buluşma 
organize etti. İlçedeki sahipsiz 
sokak hayvanlarının barınma, 
beslenme ve popülasyon artışı 
sorunlarının hayvanseverlerle 
birlikte ele alındığı buluşmada 
katılımcılar, Nilüfer Belediye-
si’nin hayvanseverlerle or-

tak hareket etme çabasını 
memnuniyetle karşıladık-
larını belirttiler.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü de Nilüfer’de 
renkli bir buluşmaya sahne oldu. Nilüfer Belediyesi 
ve Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Gru-
bu işbirliğiyle Üç Fidan Parkı’nda düzenlenen ‘Can 
Dostlarım Şenliği’ne, sahipsiz hayvanlar için faaliyet 
gösteren çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. Etkin-
likte; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa 
Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner 
Hekim Melike Baysal, Nilüfer Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürü Veteriner Hekim Sanem Çetiner ve Ni-
lüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’ın katılı-
mıyla, sahipsiz hayvanların sorunlarının ele alındığı bir 
panel düzenlendi.

Bursalı TV oyuncusu Ela Yörüklü’nün de katıldığı et-
kinlikte, kurulan STK standları da büyük ilgi gördü. 
Katılanlar standlardan alışveriş yaparak sahipsiz hay-
vanlara destek oldu. Etkinlikte Nilüfer Belediyesi’nin 
can dostlar için, kentin farklı noktalarına yerleştirece-
ği beslenme otomatlarının tanıtımı da yapıldı. Etkin-
liğin sonunda ise "Denden" isimli müzik grubu sahne 
aldı. 
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nilüfer’den

Pazar atıklarından 
kompost yapmayı 
öğrendiler 

Nilüfer Belediyesi’nin, basit kompost 
üretim teknikleri etkinliğine katılan 
gönüllüler, pazardan topladıkları organik 
atıklardan kompost elde etmeyi öğrendi. 
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Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle Avrupa Atık 
Azaltım Haftası kapsamında çevrenin korunması, 
atıkların azaltılması ve geri dönüşümün önemine 
dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Nilüfer Kent 
Konseyi gönüllülerinden oluşan grup, pazardaki atık-
ları komposta dönüştürmeyi, ilk aşamasından itiba-
ren uygulamalı olarak öğrendi. 

Önce Konak Kapalı Pazar Alanı’na giderek, lahana, 
pırasa, marul, karnabahar gibi çeşitli sebzelerin atık-
larını kendi elleriyle toplayan katılımcılar, topladıkları 
bu atıkları Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda yer 
alan Kompost Evi’ne getirdi. Topladıkları pazar atık-
larını kompost ünitesine atan katılımcılar, sonraki 

aşamaları da görevlilerden dinledi. Bursa Uludağ Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Barış Aşık 
da burada bir sunum yaparak katılımcılara evde basit 
kompost hazırlama teknikleri konusunda detaylı bil-
giler verdi. 

Kompost, kompostun faydaları, kullanım alanları ile 
çeşitleri, kompost aşamaları ve yöntemleri hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Aşık, evde kompostlaştır-
ma çalışmalarını da paylaştı. Katılımcılar edindikleri 
bilgiler sayesinde, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nün kendilerine verdiği bokas-
hi kompost kovasında, evlerinde organik atıklardan 
kendi kompostlarını hazırlayabilecek. 
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nilüfer’de peyzaj

Nilüfer kendi peyzaj 
bitkilerini kendisi 
yetiştiriyor
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,  yeşil alan düzenlemelerinde 
kullanılacak bitkileri artık kendisi üretiyor. Bu yıl 70 bini aşkın bitki ve çiçek üreten 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün hedefi, parklara ekilen bitkilerin tamamını üretmek. 
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Sahip olduğu yeşil alan ve parklarının tasarımıyla 
dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, park ve yeşil alanla-
ra ekilen bitkileri de artık kendisi üretmeye başladı. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nilüfer Beledi-
yesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda yer alan se-
rada yaklaşık 72 bin adet lavanta, gaura, biberiye, pa-
patya, acem halısı ve taflan üretimi gerçekleştiriyor. 
Park ve yeşil alanlara ekilen yıllık çiçek ve bitki mik-
tarının üçte birini kendi üretimiyle karşılayan Nilüfer 
Belediyesi, bu rakamı daha yukarılara taşıyarak hem 
dışa bağımlığı azaltıyor hem de maliyet anlamında 
önemli bir ekonomik fayda elde ediyor. 

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Sema Tokgöz üretim mikta-
rını arttırmayı hedeflediklerini ifade 
ederek, “Daha önceki yıllarda üre-
timimiz yoktu. Daha ekonomik ko-

şullarda daha fazla bitki elde etmek 
amacıyla üretim yapmaya başladık. Pandemi dönemi, 
kamusal alan üretimlerinin önemini gösterdi. 2021 
yılının ilk aylarında üretim çalışmalarına başladık. Bu-
gün itibariyle çeşitli türlerden 71 bini aşkın bitki üre-
timi gerçekleştirdik. Bu sayı, bizim mevcut kullanımı-
mızın üçte birine denk geliyor. Lavanta ve gaura gibi 
çeşitleri, park ve yeşil alanlarımızda dikime başladık. 
Hedefimiz, alanlarımızın tamamına, kendi üretimimiz 
olan bitkileri dikmek. Çalı ve çeşitli türlerden bitkiler 
yetiştirerek kendi stoğumuzu oluşturmak istiyoruz” 
dedi. 
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nilüfer’de köyler

Kırsaldaki 
çocukları dünya ile 
buluşturan adım
Çocuk ve gençlerin eğitim hayatına katkıda 
bulunmak isteyen Nilüfer Belediyesi, kırsal 
nitelikli 13 mahallesini internet altyapısına 
kavuşturarak, bölge halkına sınırsız ve 
ücretsiz internet olanağı sağladı.
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Kent yönetimi uygu-
lamalarında çocuk ve 
genç odaklı bir yakla-
şım sergileyen Nilüfer 
Belediyesi, yine çocuk 
ve gençler için bir adım 
atarak kırsal nitelikli 13 
mahalleyi internete ka-
vuşturdu.

Çocuk ve gençlerin ge-
leceğe hazırlanması ve 
özellikle eğitim hayat-
larına katkıda bulun-
mak amacıyla hayata 
geçirilen proje kapsa-
mında, fiber altyapısı 
olmayan kırsal mahal-
lelerde internet altyapısı oluşturularak hem öğren-
cilere, hem bölge halkına ücretsiz internet olanağı 
sağlandı.

Kablosuz internet istasyonlarının ilkini Konaklı Ma-
hallesi’nde kuran Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Mü-
dürlüğü, ardından; Karacaoba, Yaylacık, Büyükbalıklı, 
Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, 
Dağyenice, Ayvaköy ve Tahtalı mahallelerine de bu 
hizmeti yaygınlaştırdı.

Proje kapsamında kırsal bölgelerde yerleşim merke-
zine yakın alanlara yerleştirilen wifi antenler saye-
sinde, köy meydanları ve 150 metre çapındaki tüm 
konutlarda kablosuz olarak sınırsız internet erişimi 
sağlanıyor. Kullanıcılar internet erişimi için belediye 
ağını seçtikten sonra kimlik doğrulaması ile ücretsiz 
olarak kablosuz internet hizmetinden faydalanabili-
yorlar. İnternet olanağı sağlayarak kırsaldaki çocuk-
ları adeta dünya ile buluşturan uygulamanın, fiber 
altyapısı olmayan diğer mahallelere de yaygınlaştırıl-
ması planlanıyor.
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nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi, Uluslararası 
Lions Kulübü Dernekleri 118-K 
Yönetim Çevresi Federasyonu 
ve hayırsever Dikencik ailesi 
iş birliğiyle hizmete açılan 
Nilüfer Belediyesi Lions & 
Ercan Dikencik Alzheimer 
Hasta Konuk Evi, alzheimer 
hastalarının ve yakınlarının 
hayatını kolaylaştırıyor. 

Alzheimer 
hastaları
bu konuk 
evinde mutlu
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Sivil toplum ve kamu iş birliğinin örnek çalışmala-
rından biri olarak hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi 
Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, 
hastalara ve yakınlarına umut oldu. 

Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Lions Kulübü Dernek-
leri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu ve hayırse-
ver Dikencik ailesi iş birliğiyle Nilüfer’in Özlüce Ma-
hallesi’nde yapılan konuk evi 2020 yılında kapılarını 
açtı ancak pandemi nedeniyle hasta kabulüne 2021 
yılında başladı. Toplam 3 bin 700 metrekare alanda 
3 kat şeklinde inşa edilen Alzheimer Hasta Konuk 
Evi’nde ilk etapta gündüzleri hastalar kalabiliyor. 
Sabahları yakınları tarafından saat 08.00’de Konuk 
Evi’ne bırakılan Alzheimer hastaları, akşamları da 
saat 17.00’de alınıyor. Hafta içi günlerde hizmet veren 
Konuk Evi’nden isteyenler haftanın belirli günlerinde 
de yararlanabiliyor. 

Alzheimerın hem hastalar, hem aileleri için oldukça 
zor olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, bu tesisin onlara destek olabilmek 
için yapıldığını belirtirken, Konuk Ev’inden yararlanan 
hastaların yakınları da çok önemli bir ihtiyacın gideril-
diğini ifade ediyorlar.

Gündüz bölümü faaliyette olan Alzheimer Hasta Ko-
nuk Evi’nin 48 hastanın konaklayabileceği gece bö-
lümünün 2022 yılının ilk aylarında faaliyete geçmesi 
planlanıyor. 

Konuk Evi’nde kalanların zamanlarını verimli ve iyi ge-
çirmeleri için el işi aktiviteleri, müzik dinletileri ve eg-
zersiz gibi zihinsel ve psikomotor aktiviteler düzenle-
niyor. Ayrıca mutfak etkinlikleri de var. Bu etkinlikler 
hastaların seviyesine göre gerçekleştiriliyor.  

Gazeteci İsmail 
Küçükkaya’dan ziyaret 
Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzhe-
imer Hasta Konuk Evi, Fox Tv 'Çalar Saat' program 
yapımcısı gazeteci İsmail Küçükkaya’nın da dikkatini 
çekti. Lions 118 K Yönetim Çevresi Federasyonu’nun 
'Cumhuriyet Sözcüsü' ödülünü almak üzere geldiği 
Bursa’da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 
kulüp yöneticileri ile birlikte Alzheimer Hasta Konuk 
Evi’ni de ziyaret eden Küçükkaya, yetkililerden tesis 
hakkında bilgi aldı. Sunulan hizmeti yerinde gözlem-
leyen Küçükkaya, projenin diğer kurumlara da örnek 
olması gerektiğini vurgulayarak, emeği geçenleri kut-
ladı. 
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nilüfer’de öğrenciler

Nilüfer’de
üniversiteli öğrenciler 
yalnız değil
Nilüfer Belediyesi, 
Bursa’da eğitimlerini 
sürdüren üniver-
site öğrencilerine 
barınmadan, çorba 
ikramına, ikinci el 
eşya desteğinden ça-
maşırhane hizmetine 
kadar birçok alanda 
destek veriyor.

Nilüfer Belediyesi, üni-
versite eğitimini Bursa’da 
sürdüren öğrencilerin ha-
yatlarını kolaylaştıracak, 
onlara destek olacak ça-
lışmalarını yeni dönemde 
de sürdürüyor. Bu des-
teklerden en önemlisi 
yeni eğitim döneminde 
barınma sorunu yaşayan 
öğrenciler için oldu. Kre-
di Yurtlar Kurumu yurt-
larının yetersizliği ve ev 
kiralarının yüksek olması 
nedeniyle Bursa’da ko-
naklama sıkıntısı yaşayan 
üniversite öğrencileri Ni-
lüfer Belediyesi’nin deste-
ği ile rahat nefes aldı. 
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Nilüfer Belediyesi, Çamlıca’da kısa süre önce hizme-
te sunulan Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Hu-
zurevi’ni kız öğrencilere tahsis ederken, Özlüce’deki 
Nilüfer Belediyesi Lions&Ercan Dikencik Alzheimer 
Konuk Evi’nin kapılarını da erkek üniversite öğren-
cilerine açtı. Barınma sorunu yaşayan öğrencilere 
yapılan çağrı sonrası yüzlerce öğrenci Nilüfer Beledi-
yesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler 
sonucu Bursa dışından gelerek üniversiteye yeni baş-
layan ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler, tesislere 
yerleştirildi.

Modern donanımlı 125 kişi kapasiteli İzzet Şadi Sa-
yarel Huzurevi’nde ve 48 kişi kapasiteli Lions&Ercan 
Dikencik Alzheimer Konuk Evi’nde, öğrencilerin her 
türlü ihtiyaçları karşılanarak konforlu bir ortamda; 
sembolik bir bedelle eğitim hayatlarını sürdürmele-
ri sağlandı. Nilüfer Belediyesi ayrıca Görükle’de bu-
lunan belediyeye ait daireyi de geçici olarak erkek 
öğrencilerin konaklamaları için açtı. Türkiye’nin dört 
bir yanından gelerek Nilüfer Belediyesi’nin bu hizme-
tinden faydalanan öğrenciler, sağlanan olanaklardan 
memnun. 

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere sadece barınma ko-
nusunda değil, diğer ihtiyaçları için de destek veriyor. 
Bu amaçla Nilüfer Belediyesi’nin üniversite öğrenci-
lerine yönelik hizmet veren NİL-PAK Çamaşırevi de 
her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama 
imkânı sağlıyor. Üniversite öğrencilerine ayrıca ikinci 
el eşya ve giysi konusunda da destek veren Nilüfer 
Belediyesi, öğrencilere hergün kampus içinde ve Gö-
rükle’de ücretsiz çorba dağıtmaya da devam ediyor. 
Diğer kurumlara da örnek olan bu uygulama kapsa-
mında hafta içi her gün 16.00-17.00 saatleri arasında 
sıcak çorba dağıtılıyor. Yeni öğretim döneminde top-
lam 5400 kişilik sıcak çorba ikramı yapıldı. 
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nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi ile İzmir Konak Belediyesi arasın-
da kardeş kent protokolü imzalandı. Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Turgay Erdem ve Konak Belediye Başka-
nı Abdül Batur’un imzaladığı protokole göre iki kent 
birçok alanda işbirliği yapacak.

Kardeş kentler ağını sürekli ge-
nişleten Nilüfer Belediyesi, ye-
rel yönetimler alanında iş birliği 
fırsatlarını artırmak ve deneyim 
paylaşımı amacıyla kardeş ol-
duğu kentlere bir yenisini daha 
ekledi. İzmir Konak Belediyesi ile 
Nilüfer Belediyesi’ni kardeş kent 
yapan protokol, İzmir’de, Konak 
Belediye Başkanı Abdül Batur ve 
Nilüfer Belediye Başkan Turgay 
Erdem arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur “Nilüfer Belediyesi zaten örnek hizmetleri ile Tür-
kiye’nin en başarılı belediyelerinden biri. Önceki temas-
larımızda Turgay Erdem başkanımız ile deneyim payla-
şımı ve kardeş kent ilişkileri hususlarında görüşmüştük. 
Meclisten bu yöndeki kararlarımız da çıktı. Bundan sonra 
özellikle Nilüfer Belediyesi’nin hibe almaya hak kazandığı 

Avrupa Birliği projeleri ve diğer pek çok alandaki dene-
yimlerinden faydalanacağız.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise İzmir’in kalbi 
Konak’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

“Birbirine gerçekten çok benze-
yen bir yapıya sahip bu iki beledi-
ye arasındaki dostluk ilişkilerinin 
önümüzde yıllarda daha da geli-
şeceğine inanıyorum. Birbirimizin 
çalışmalarını yakından izliyoruz, 
beğeniyoruz ve bu etkileşimden 
de son derece memnun oluyo-
ruz. Sosyal demokrat belediye 
yapısı içindeki iki belediyenin de 
iyi örnekleri, uygulamaları var. Bu 
ilişkilerin güçlenmesinden dolayı 
Nilüfer olarak mutluluk duyuyo-
ruz. Daha iyi günleri birlikte göre-

ceğimize inanıyorum” dedi.

İmzalanan protokole göre iki belediye, Avrupa Birliği hibe 
destek projelerinde beraber çalışacak. Ayrıca, iki kent 
arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik iliş-
kilerin kurulması, karşılıklı bilgi, deneyim ve örnek proje 
paylaşımlarında bulunulması sağlanacak. 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okulları ziyaret 
ederek öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğretmen-
lere günün anısına Gülten Akın’ın  “Kuş uçsa gölge 
kalır” isimli şiir kitabını hediye etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,  24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü öğretmenlerle birlikte geçirdi. Baş-
kan Erdem, Başkan Yardımcısı Sibel Özer ile birlikte 

Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu, Abdurrahman Var-
dar İlkokulu ile Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’ni ziyaret etti. 

Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Erdem, bu kut-
sal mesleği yaptıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. 
Öğretmenlerle sohbet edip sorularını da yanıtlayan Baş-
kan Erdem, ilçedeki devlet okullarında tüm öğretmenle-
re Gülten Akın’ın,  “Kuş uçsa gölge kalır” isimli şiir kita-
bını hediye etti.  

İzmir’in kalbi Nilüfer ile 
kardeş kent oldu

Öğretmenler unutulmadı
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nilüfer’den

Yaptığı örnek çalışmalarla ödüle değer görülen Ni-
lüfer Belediyesi, 2021 yılı içinde toplam 9 ödül aldı. 

Nilüfer Belediyesi, sağlıklı gıda ve tarıma yönelik çalış-
maları, kültür-sanat, sosyal girişimcilik ve daha birçok 
alanda yaptığı çalışmalarla kent halkının yaşam kalitesini 
yükseltirken, bu çabaları çeşitli kurum ve kuruluşlar ta-
rafından ödülle destekleniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa’da sosyal girişimcilik 
ekosistemini güçlendirmek amacıyla çatı bir kuru-
luş olarak 2021 yılı başında, Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle hayata ge-
çirdiği Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, bir yıl 
içinde 4 ödül aldı. Sosyal girişimcilik konusunda 
hem kentin kapasitesinin hem de sosyal girişim-
lerin artması amacıyla çalışmalar yapan Nilüfer 
Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sağlıklı Kentler Bir-
liği’nin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarış-
ması’nda “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ilk 
ödülünü aldı. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 
ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, Ni-
lüfer Belediyesi’nin ödülünü Çankırı Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Esen, Nilüfer Bele-
diye Başkanı Turgay Erdem’e verdi. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzen-
lediği MARUF etkinliğinde iyi uygulama 
olarak seçilen Nilüfer Sosyal Girişimcilik 
Merkezi, 4. Edremit Kitap Fuarı’nda da 2. Yüzyıl Derne-
ği’nin verdiği Yerel Yönetim Ödülleri’ne değer görüldü. 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ödülü İkinci 
Yüzyıl Derneği Başkanı Metin İşık verdi. 

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi 4. ödülünü, Sürdürü-
lebilirlik Akademisi’nin, değişime yön veren lider projele-
ri ödüllendirdiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında 
aldı. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, bütün sektörler-
den kurumların, önemli etkiler yaratmış projelerini öne 

çıkararak geniş kitleler ile paylaşmayı amaçlayan Sürdü-
rülebilir İş Ödülleri’nin, Sosyal Etki kategorisinde ödüle 
değer görüldü. 

Erdem’e “Vizyoner Başkan Ödülü”
Nilüfer Belediyesi’nin çiftçiyi tarımsal üretime teşvik 
etme ve kent halkında sağlıklı gıda konusunda farkın-
dalık oluşturma çabaları da Bursa Rotaract Kulüp tara-
fından ödüle değer bulundu. Bursa Rotaract Kulüp, 9. 
Meslek Hizmet Ödülleri kapsamında Nilüfer Belediye 

Başkanı Turgay Erdem’e “Vizyoner Başkan” ödülü ver-
di. Başkan Erdem’e ödülünü Bursa Rotaract Kulübü 

Başkanı Gaye Atlı, 2440. Bölge Gelecek Dönem 
Guvernörü Serdar Durusüt ile birlikte verdi. 

Nilüfer’e İyi Uygulama 
Sertifikası
Ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin 2020-2024 
yılı katılımcı stratejik planlama uygulama-
larını kapsayan “Benim Kentim, Benim Ge-

leceğim” projesi de, Avrupa’nın en pres-
tijli ödülleri arasında yer alan “Avrupa 
Kamu Sektörü Ödülleri”nde (EPSA), 
129 proje arasından “İyi Uygulama 
Sertifikası”na değer görüldü. Nilüfer 
Belediyesi’nin projesi, “Kamu Yöneti-

minde İnovasyon” kategorisinde finale kalan 5 projeden 
biri oldu. 

Nilüfer Belediyesi 2021 yılında yine Edremit Kitap Fua-
rı’nda İkinci Yüzyıl Derneği’nden  “Engelsiz Nilüfer Proje-
si” ile, Türkiye Belediyeler Birliği’nden “Nilespit Üniver-
sitede Projesi” ile, Tarihi Kentler Birliği’nden de İpek Evi 
ile ödüle değer görüldü. Nilüfer Belediyesi’nin 2021 yılı 
boyunca projeleriyle aldığı ödüllerin sayısı da 9'a ulaştı.  

Nilüfer’in hizmetleri 
ödüllerle taçlanıyor
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nilüfer’de cumhuriyet coşkusu

Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı sevinci, artık gelenek-
sel hale gelen Cumhuriyet Yürüyüşü ile on binlerce va-
tandaşı aynı duyguda buluşturdu. Geçen yıl pandemi 
nedeniyle yapılamayan Cumhuri-
yet yürüyüşüne adeta akın eden 
on binlerce kişi, FSM Bulvarı’nda 
buluşarak Cumhuriyet coşkusunu 
paylaştı.

150 bini aşkın vatandaşın ellerin-
de bayraklar ve marşlar eşliğinde 
yürüdüğü etkinliğe; Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem ve 

eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer 
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan ada-
yı Mustafa Bozbey ile eşi Seden Bozbey, CHP Bursa 

Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti 
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğ-
lu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat 
Yılmaz ve İYİ Parti Nilüfer İlçe 
Başkanı Levent Öncü de katılarak 
vatandaşlarla Cumhuriyet coşku-
sunu paylaştılar. 

FSM Bulvarı’ndaki yürüyüş güzer-
gahında düzenlenen çeşitli ışık 

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. yıldönümü Nilüfer’de, 150 bini aşkın vatandaşın 
katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yoğun katılımın gözlendiği kutlamalarda, 

Athena konseri ile coşku doruğa ulaştı.

Nilüfer’de
Cumhuriyet coşkusu



N
İ

L
Ü

F
E

R
 

H
A

B
E

R
 

 
 

S
A

Y
I

 
7

 
 

 
O

C
A

K
 

2
0

2
2

32 33

ve davul gösterileri de vatandaşın 
coşkusunu ikiye katladı. Hastane 
Alanı’nda sona eren yürüyüşün ar-
dından, Cumhuriyet ateşini temsil 
eden meşale ile “Cumhuriyet ateşi 
sönmeyecek” yazısını tutuşturan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, Cumhuriyeti simgeleyen bu 
ateşin ilk kıvılcımının, Mustafa Ke-
mal tarafından çakıldığını belirterek,  
“O kıvılcım Milli Mücadele sürecinde 
Anadolu halkının yüreğinde büyüdü. 
Ve 98 yıl önce bir 29 Ekim günü bu 
ateş yanmaya başladı.  O gün Atatürk bize Cumhuri-
yet’i armağan etti.  O gün bugündür yolumuzu aydın-
latan Cumhuriyet ateşi, bundan sonra da hiç sönme-
yecek” dedi. 

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından alanda top-
lananlar davul şov sürpriziyle karşılaştı. Gösteri ekibi 

sahnenin üzerinden aşağı inerek 
muhteşem bir davul şov yaptı. Alanı 
dolduranlar nefes kesen bu göste-
riyi ilgiyle izledi. Davul şovun ardın-
dan sahneye çıkan Athena Grubu da 
coşkuyu zirveye taşıdı. Alanı doldu-
ranlar Athena’nın seslendirdiği ha-
reketli parçalara dans ederek eşlik 
etti. Konser sonunda “Biz Cumhuri-
yet çocuklarıyız ve Atatürk’ün açtığı 
yolda ilerleyeceğiz” diyen Athena 
grubunun solisti Gökhan Özoğuz 
herkesin bayramını kutlarken, Baş-

kan Turgay Erdem de bir anı plaketi vererek Ahtena 
grubuna teşekkür etti. 
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nilüfer’de el sanatları

El Sanatları Şenliği 
üreten kadınları 

buluşturdu 

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent 
Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle 
düzenlediği “El Sanatları Şenliği” 
Bursa’nın dört bir yanından üreten 
kadınları buluşturdu. İki gün süren 
şenlikte, kadınlar el emeği ürünlerini 
satışa sundu.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent 
Konseyi Kadın Meclisi, üreten ka-
dınların, dayanışma içinde emekle-
rini değerlendirecekleri bir şenlik 
düzenledi. İhsaniye Kapalı Pazar 
Alanı’nda düzenlenen ve iki gün 
süren Nilüfer El Sanatları Şenli-
ği’ne Bursa ve çevre illerden kadın 
dernekleri, kadın kooperatifleri ve 
üreten kadınlar katıldı. Yüzlerce 
standın açıldığı şenlikte, takılardan 
örgülere, çinilerden makrome işle-
rine kadar el emeği göz nuru binler-
ce ürün, meraklılarıyla buluştu.
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Şenliğin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, 
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 
CHP Kooperatiflerden Sorumlu Genel Başkan Danış-
manı Fatma Köse de katıldı.  

Büyük ilgi gören şenliğin açılışında konuşan Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, üretmenin, hayata 
anlam ve değer katan bir eylem olduğunu vurguladı. 
Her zaman kadınları, üretime teşvik eden bir tutum 
içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Erdem, “Ka-
dınların bu alanda ne kadar yaratıcı olduklarını bura-
daki stantlarda görebiliyoruz. Kadınların hayatın her 
alanında varlık göstermesini ve üretmelerini istiyo-
ruz. Çünkü ancak o zaman dünya daha güzel bir yer 
olacak” dedi. 

Bir ülkenin gelişmesinin, kadının özgür olmasıyla baş-
ladığına dikkat çeken CHP Kooperatiflerden Sorum-
lu Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de, bu öz-
gürleşmenin bir yolunun da, kadın kooperatiflerinin 
üretmesinden geçtiğini ifade etti. Türkiye’de kadın 
kooperatiflerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Köse, “Bu 
hem Türkiye ekonomisine hem de kadınların özgür-

leşmesine çok ciddi katkı sağlayacaktır” dedi. 

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Al-
tun da, Kız Kardeşlik Projesi’nin ilk adımı olan üretici 
kadınlarla dayanışma ayağını birlikte başlatmanın he-
yecanını yaşadıklarını dile getirdi. 

Bu tür buluşmaların Bursa’nın başka noktalarında da 
olması gerektiğine dikkat çeken geçmiş dönem Nilü-
fer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Kadın üre-
ticilerin ürettiklerini pazarlayacakları alanların, kent 
genelinde mutlaka yer almasını sağlamamız gereki-
yor. Kadını evde tutan değil, üretimde tutan, sosyal 
kültürel hayatın içinde tutan toplumlar ilerler” diye 
konuştu. 

Konuşmaların ardından Nilüfer Halk Dansları Toplulu-
ğu dans gösterileriyle, Nilüfer Belediyesi Roman Or-
kestrası da hareketli müzikleriyle şenliğe katılanlara 
keyifli anlar yaşattı. 

Çeşitli atölyelerin de düzenlediği şenlikte Barış Kadın 
Bandosu da performans sergiledi. 

Büyük ilgi gören El Sanatları Şenliği'nin ikincisi de yıl-
başı öncesinde yapıldı.
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nilüfer’den

Nilüfer Kent Konseyi’nin 21. Olağan Genel 
Kurulu’nda Neslihan Binbaş yeniden 
başkan seçildi. Nilüfer Kent Konseyi çatısı 
altından faaliyet gösteren kadın, gençlik ve 
emekliler meclislerinde başkan ile yürütme 
kurulları da belirlendi.

Nilüfer Kent Konseyi 21. Olağan Genel Kurulu, Nilüfer 
Belediyesi Nikâh Evi’nde yapıldı. Neslihan Binbaş ile 
Cem Özkan’ın başkan adayı olduğu genel kurul, geniş 
katılımla gerçekleşti. 

Genel kurula katılarak seçimler öncesi konuşan Nilü-
fer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent konseyle-
rinin halkın sorunlarının çözümünde önemli görevler 
üstlendiğini ifade etti. Demokrasinin yerelden güç-
lenmesi gerektiğini belirten Turgay Erdem, “Önemli 
olan kenti sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent 
konseyinin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. 
Herkesin katkısı olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar 
elde edileceğine inanıyoruz. Ortak akılla, kentimizin, 
ülkemizin sorunlarının çözümü için, ekmek kadar, su 
kadar ihtiyaç duyduğumuz demokrasiyi güçlendir-
memiz, bunu da yerelden merkeze, yani tabandan 
yukarıya doğru sağlamamız gerekiyor. Bizlere bu ko-
nuda Nilüfer Kent Konseyi gibi kentin tüm paydaşları 
önemli katkı sağlıyor” dedi. 

Konuşmaların ardından yapılan gizli oylama sonucu 
Neslihan Binbaş yeni dönemde de Nilüfer Kent Kon-

seyi Başkanı seçilirken Nilüfer Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu  şu isimlerden oluştu:

Akademik Odalar Temsilcisi: Ömer Levent 
Soydinç, Necla Yörüklü
Mahalle Muhtarları Temsilcisi: Melahat Şanal
Mahalle Komitesi Temsilcisi: Nail Özer 
STK Temsilcileri: Ümit Özmen, 
Mevlüt Okan Aydın
Sendika Temsilcisi: Gökhan Aydın
Üniversite Temsilcisi: Gül Atanur
Temsilci Üyeler: Sabiha Sevgi, Emel Helvacı 

7. Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Nilüfer 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yeni eş başkanları 
Berre Kargılı ve Kıvanç Gümen olurken, Kadın Mec-
lisi’nin 8. Seçimli Genel Kurulu’nda ise Serpil Altun 
başkan olurken, Yürütme Kurulu; Nilgün Alpak, Mine 
Özen, Hediye Çelik, Dilek Mercan ve Tülin Geçer’den 
oluştu. Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi`nin 2. 
Seçimli Genel Kurulu’nda ise Yeşim Erkmenuğur baş-
kan seçildi. 

Nilüfer Kent 
Konseyi’nde 
yeni dönem
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Nilüfer Kent 
Konseyi bünyesinde 
çalışmalarını 
yürüten Emekliler 
Meclisi Kitap 
Atölyesi, Türkiye’nin 
73 şehrine 100 bin 
kitap ulaştırarak 
gönül köprüsü 
kurdu.

Nilüfer’de emekli olduktan sonra köşesine çekilmek 
yerine, enerjisini topluma fayda yaratacak çalışma-
lara harcamak isteyenler Kent Konseyi Emekliler 
Meclisi’nde buluşuyor. Gönüllülük esasına göre birbi-
rinden güzel çalışmalara imza atan Emekliler Meclisi 
üyeleri, kurdukları kitap atölyesi sayesinde ikinci el 
kitapları toplayıp tasnif ederek, Türkiye’nin 73 şeh-
rinden 761 okuluna on binlerce kitap ulaştırdı ve pek 
çok köyde kütüp-
hane kurulmasına 
katkıda bulundu. 
Kitap Atölyesi, 
Nilüfer Kent Kon-
seyi ve mahalle 
muhtarlıklarına 
bırakılan kitapları 
toplayan gönüllü-
ler, kitapları sevi-
yelerine göre ay-
rıştırdıktan sonra 
paketleme yapıyor. Kullanılamayacak kitapları da geri 
dönüşüme gönderen gönüllüler bugüne kadar 7 oku-
lun kütüphanesine de destek oldu. 

Emekliler Meclisi Kitap Atölyesi’ni ziyaret ederek bu 
çabaya destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem de, 100 bininci kitaba imzasını atarak, Erzu-

rum’da bir okula gönderilmek üzere kitap kolisini 
kendi elleriyle paketledi.

Nilüferliler’i dayanışmaya ortak olmaya davet eden 
Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Ye-
şim Erkmenuğur da, yılın son gönderimini 2 bin 761 
kitapla, 17 okula yaptıklarını söyledi. Kitap talebinin 
yoğun olduğunu belirten Erkmenuğur, “Tamamen 
gönüllülük esasıyla çalışarak, Türkiye’nin en ücra yer-

lerine kadar kitap 
g ö n d e r i y o r u z . 
Kitap bağışında 
bulunmak iste-
yenler, Nilüfer’de-
ki muhtarlıklara 
ve Nilüfer Kent 
Konseyi’ne bıra-
kıyor. Biz de bu 
noktalara giderek, 
kitapları alıyoruz. 
Kullanılmış ya da 

kullanılmamış dergi, roman, test kitapları, ansiklopedi 
gibi her türden kitabı değerlendiriyoruz. Herkesi bu 
dayanışmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

Erkmenuğur, haftaiçi 14:00-17:00 saatleri arası açık 
olan atölyede kitapların paketlenerek, ihtiyaç sahibi 
kişilere ulaştırılacağını söyledi. 

Kitaplarla gönüllere 
köprü kurdular
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nilüfer’den

Hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sağlıklı ve 
temiz gıda, tohum, üretim ve yerel tatların önemine 
dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak ama-
cıyla her yıl 10 Aralık’ta kutlanan Toprak Ana Günü’nde 
Nilüfer’de de etkinlikler düzenlendi. 

Nilüfer’de düzenlenen 
10 Aralık Toprak Ana 

Günü’nde, tarımsal 
üretimin, yerel 

tatların, toprağın ve 
tohumun bereketine 

dikkat çekildi. 

Nilüfer’de
Toprak Ana 
Günü kutlandı 
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organi-
zasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, İrfaniye Mahallesi ev 
sahipliği yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Nilü-
fer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey’in de yer aldığı 
etkinliklere katılım yoğundu. 

Toprak Ana Günü’nün, küresel iklim değişikliği ve bu-
nun sonucunda gündeme gelebilecek gıda yetersizliği 
gibi sorunlara dikkat çekmek açısından önemli bir gün 
olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, “Toprağa, ‘Ana’ denmesi boşuna değil. Toprağa 
bir ekiyorsunuz size bin veriyor. Ancak günümüzde 
insanlığın yaptığı hatalar sonucu artık toprağımız da 
kirlendi ve sağlıklı gıdaya ulaşmak zorlaştı. Sağlıklı gı-

dalar üretebilmek, geleceğimiz için çok önemli. O 
nedenle çiftçimizi ekolojik tarıma yönlen-

diriyoruz, sağlıklı gıda konusunda kent 
insanını da bilinçlendirmeye çalışıyo-

ruz” dedi.

Yetişkinlere, genç nesli “Toprak 
Ana” ile buluşturmaları ve fast 
food türü beslenme yerine ge-
leneksel yemek kültürüyle ta-
nıştırmaları yönünde tavsiyede 
bulunan Başkan Erdem, “Hiçbir 
şey yapamıyorsanız evde saksı-

da bile sebze yetişti-

rebilir çocuğunuza bu konuda bilinç kazandırabilirsiniz. 
Emin olun bu bilgiler çocuklarımıza çok lazım olacak” 
diye konuştu. 

İklim krizi ve yaşattığı sorunlara değinen Nilüfer Kent 
Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, toprağın önemi-
nin her geçen gün daha da arttığını belirterek, “Top-
rağımıza, aşımıza, geleceğimize sahip çıkmak için bu-
radayız” dedi. Toprağın, bütün canlılar için çok önemli 
olduğunu söyleyen Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol 
Aybey de, üreticilere sahip çıkılması, girdi maliyetleri-
nin düşürülmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. 

Toprak Ana Günü kapsamında ayrıca Nilüfer Beledi-
yesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Ziraat 
Odası Başkanı Şenol Aybey, İrfaniyeli çiftçiler ile kadın-
ların katılımıyla “Gelenekten geleceğe İrfaniye” başlıklı 
söyleşi gerçekleştirildi. Mübadil köyü olan İrfaniye Ma-
hallesi’nin bitkisel üretim, hayvancılık ve mutfak kültü-
rünün paylaşıldığı söyleşide, İrfaniyeli kadınlar, ekşi ma-

yalı ekmek ile yerel lezzetleri olan asma pidesi 
yapımının tarifini katılımcılarla paylaştı. İr-

faniye Kadın Derneği, etkinliğin sonunda 
katılımcılara kendi elleriyle hazırladıkları 
yerel lezzetlerin ikramını yaptı. 
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20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin im-
zalanmasının ardından dünyada çeşitli etkinliklerle 
kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü 
nedeniyle Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi bir et-
kinlik düzenledi. Bursa Rotaract Kulübü, Çekirge Ro-
taract Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle 
organize edilen etkinliğin açılış bölümünde konuşan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her çocuğun 
doğuştan sahip olduğu hakları olduğunu vurguladı.

 “Her çocuğun sevilmeye hakkı vardır” diyerek sözle-
rine devam eden Başkan Erdem, “Bu konuda ulusla-
rarası bir sözleşmeye imza attık ama uygulamada çok 
iyi durumda olduğumuzu söylemek ne yazık ki müm-
kün değil. Çocuk haklarını her bireye öğretmeye ve 
her platformda bu hakları yüksek sesle dile getirme-
ye ihtiyaç var. Bizler her çocuğun temel hak ve özgür-
lüklere sahip ve fırsat eşitliği içinde, sağlıklı, mutlu ve 
refah içinde bir hayat sürmesini diliyoruz” dedi. 

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin çalışmaları 
hakkında bilgi veren Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türk-
men de çocukları ortak çalışmalara katılmaya davet 
etti. Çocukların birlikte olunca seslerini daha çok du-
yurabileceğini vurgulayan Eda Türkmen, “Hep birlikte 
düşünür, öğrenirsek daha çok eğleniriz. Haklarımızın 
olduğunu daha geniş kitlelere duyurur, Nilüfer’i Türki-
ye’nin en çocuk dostu kenti yapabiliriz. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi kabulünden buyana iyileşmeler söz ko-
nusu olsa da acil harekete geçilmesi gereken başlık-
lar var” dedi.

Etkinliğe katılan 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Me-
lis Uzşen Bergel de, çocuklar için hayata geçirdikleri 
projeler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından 
çocuklar kurulan serbest kürsüde düşüncelerini dile 
getirdi. Etkinliğin son bölümünde ise çocuklar düzen-
lenen atölyelere katılarak keyifli anlar yaşadı. 

nilüfer’de çocuk hakları

Nilüferli 
çocuklar 
haklarını 
savundu
Nilüfer Kent Konseyi tarafından ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ 
kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar serbest kürsüde 
haklarını savunurken, atölye çalışmaları da keyifli anlara sahne oldu.
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Kadınlar şiddete karşı haykırdı
Nilüferli kadınlar 
25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde 
kadın cinayetlerinin 
ve şiddetin son 
bulması için ellerinde 
pankartlarla yürüyerek 
seslerini duyurmaya 
çalıştı.  

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde Nilüferli kadınlar, seslerini du-
yurmak için sokaktaydı. Nilüfer Kent Konseyi ve Ni-
lüfer Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüşe katılan çok 
sayıda kadın, şiddetin son bulması adına haykırarak 
tepkilerini dile getirdi. Nilüfer Kent Konseyi önün-
de bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla, 
sloganlar eşliğinde Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na 
kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte sık sık Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilen İstanbul 
Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması yönün-
de çağrılar yapıldı. 

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Al-
tun, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, 
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, 
Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Dilber Dereli, Vildan 
Özkula ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş 
ile Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri ve çok 

sayıda kadın hep birlikte Nilüfer Cumhuriyet Meyda-
nı’na sloganlar atarak yürüdü.  Yürüyüş sonunda Halk 
Evi önündeki meydanda toplanan kadınlar burada 
basın açıklaması yaptı. 

Kadınlar adına açıklamayı Nilüfer Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Serpil Altun yaptı. “Yoksulluk ve işsiz-
lik derinleştikçe şiddet de katmerlenerek büyüyor” 
diyen Altun, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile kadın-
ların şiddet karşısında ekonomik, politik, hukuki ve 
toplumsal olarak savunmasız ve güvencesiz kaldığına 
dikkat çekti. Altun’un ardından söz alan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Dr. Sibel Özer de “Şiddetin her türlü-
süne karşı mücadele ve dayanışmayı sürdüreceklerini 
söyledi. Yürüyüş ve açıklamaların ardından kadınlar 
“Buzdağının altında ne var?” adıyla düzenlenen, ka-
dına yönelik şiddetin temelleri ve şiddetle mücadele 
konularının ele alındığı atölye çalışmasına katıldılar.
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nilüfer’de sinema

Düzenlediği etkinliklerle kentin sosyal ve kültürel ya-
şamına renk katan Nilüfer Belediyesi, 7.sanat olarak ni-
telendirilen sinema alanında da herkes için ulaşılabilir 
ve kaliteli yapımları izleyici ile buluştururken, sinemaya 
emek veren isimleri de Nilüfer’de ağırlıyor.    İnstitut Français’in gezici sine-

ma festivali kapsamında, kasım 
ayında Konak Kültürevi’nde düzen-
lenen “Fransız Sinema Haftası”, “Sulukule 
Mon Amour” ve “Hayaletler” isimli filmlerin 
gösterimi ile başladı. Festival kapsamında,  5 Fran-
sız yapımı uzun metrajlı film ve 5 Türk ortak yapımın 
gösterimi gerçekleşti. Hafta boyunca; “Ondan Bah-
setmiyorum”, “La vie scolaire”, “Kötü Kız”, “Les hiron-
delles de Kaboul”, “Ablam”, “Felicita”, “Fotoğraf Altı”, 
“Li vir”, “Le Grand Bal” isimli filmler sinemaseverlerle 
buluştu.  

Nilüfer Belediyesi 
Konak Kültürevi 
ile Nazım Hikmet 
Kültürevi’nde 
düzenlediği film 
gösterimleri ve 
söyleşilerle kentin 
kültürel yaşamına 
renk katarken, 
sinamaseverlere farklı 
deneyimler yaşatmaya 
devam ediyor.

Nilüfer’de 
7. sanat  
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Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Bir Film, Bir Yö-
netmen, Bir Söyleşi” etkinliğine de ev sahipliği yapan 
Konak Kültürevi’nde “Bilmemek” adlı filmin özel gös-
terimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından ise filmin 
senaristi ve yönetmeni Leyla Yılmaz, sinemaseverlerle 
söyleşiye katıldı. İzleyiciler, film hakkındaki yorumlarını 
dile getirirken, Leyla Yılmaz filmin kamera arkası ve alt 
metinleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 

“Başka sinema” film gösterimleri 
devam diyor
Öte yandan, 2015 yılından bu yana Konak Kültürevi'n-
de gösterimleri devam eden Başka Sinema; ulusal ve 
uluslararası platformlarda beğeni kazanan fakat viz-
yonda hak ettiği yeri bulmakta zorlanan filmlere Tür-
kiye’de alan yaratmaya devam ediyor. Filmlerin daha 
esnek bir programla daha uzun süre vizyonda kalması-
nı sağlayan gösterimler, özellikle genç sinemaseverleri 
yönetmen ve oyuncularla bir araya getirmeyi amaçlı-
yor. Nilüfer’de başka sinema film gösterimleri her haf-
ta değişen programıyla ekim, kasım ve aralık aylarında 

30 bağımsız filmi, 250 seans gösterim ile seyirci ile 
buluşturdu. 

Bursa’nın gezek kültürü 
belgesel oldu
Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 
destekleri ile Aykırı Sinema Derneği tarafından ha-
zırlanan “Gezek Kültürü: Müziğin Sönmeyen Feneri” 
isimli belgesel filmin galası Konak Kültürevi’nde yapıldı.

Bursa’da 650 yıldır devam eden bir müzikli sohbet 
geleneği olan gezek kültürünün kayıt altına alınarak 
gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan 
belgesel büyük ilgi gördü. 3 yıllık bir sürecin sonunda 
ortaya çıkan belgesel filmin galasına Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Galada, belgese-
lin hazırlanmasında emeği geçen film ekibi ve Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nden danışmanlık görevi üstlenen 
öğretim üyeleri ile Bursa Gezek Musiki Derneği, Bursa 
Dostlar Gezeği, Bursa İpekyolu Dostluk Gezeği, Bursa 
Tahtakale Gezeği, Yeşil Bursa Sevgi Gezeği temsilcile-
rine teşekkür plaketi verildi. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi, tiyatronun ulu çınarı 
Genco Erkal’ın 60. sanat yılında hazırlanan 
“Tiyatroya Adanmış Bir Yaşam:  Genco” isimli 
belgeseli Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. 
Genco Erkal’ın senaryosunu yazdığı, 
Selçuk Metin’in yönetmenliğini, Enka 
Sanat’ın da yapım sponsorluğunu üstlendiği 
otobiyografik belgesel “Genco”, Nâzım Hikmet 
Kültürevi’nde izlenime sunuldu. 

“Genco” 
belgeseli 
Nilüfer’de 
izleyici ile 
buluştu

Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın üstlendiği bel-
gesel, izleyiciyi Genco Erkal rehberliğinde geçmişte bir 
yolculuğa çıkardı. Belgesel, bugüne kadar 55 oyun yö-
netmiş, 80 oyunda oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 uyar-
lama yapmış ve 1 oyun yazmış sanatçının, bütünüyle 
tiyatroya adanmış yaşam öyküsünü ilginç detaylarla 
anlatıyor.

Genco Erkal’ın ve Dostlar Tiyatrosu’nun arşivinden 
belgeler, fotoğraflar ve videolar ile izleyicilere görsel 
açıdan da zengin, benzersiz bir serüven sunan 90 da-
kikalık belgeselin sonunda salonda bulunanlar Genco 
Erkal’ı ve yönetmen Selçuk Metin’i ayakta alkışladı.   

Gösterimin ardından Genco Erkal ve Selçuk Metin iz-
leyicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Seyircilerin 
sorularını yanıtlayan usta sanatçı, günümüzde tiyatro-

ların durumu ümit kırıcı olsa da karamsarlığa kapılma-
mak gerektiğini belirterek, “Bizim işimiz topluma ışık 
tutmak. Doğru, aydınlık yolları göstermek, aydınlanma 
devrimine katkıda bulunmak” dedi. 
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Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çoksesli Korosu, 15. 
kuruluş yıl dönümünü özel bir konserle kutladı. 

Ödüle doymayan 
koro 15 yaşında

2006 yılında amatör bir ruhla kurulan ve aldığı çok sa-
yıda ödülle adını duyuran Nilüfer Çoksesli Korosu, 15. 
yaşını özel bir konserle kutladı. Nâzım Hikmet Kültüre-
vi’nde düzenlenen özel konsere Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye 
Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Zafer Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. 

Koronun başarılarıyla Nilüfer’in gurur kaynağı oldu-
ğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, “Nilüfer Çoksesli Koro 15 yılda kuruluş amacını 
gerçekten fazlasıyla aştı. Dünyanın dört bir köşesinde 
konserler verdi, festivallerde, yarışmalarda bizi başa-
rıyla temsil etti. Onlarca ödül aldı, kısacası attığı her 

adımda gurur kaynağımız oldu. Biz çoksesliliği seviyo-
ruz. Nilüfer Çoksesli Korosu’nu daha çok seviyoruz ve 
bu koro ile gurur duyuyoruz. Müzik hiç susmasın” dedi. 

15 yıl gibi uzun yolculuğun başarıları getirdiğini ifade 
eden Nilüfer Çoksesli Koro Şefi Zeynep Göknur Yıldız 
da “Koromuz en özlü tanımıyla ‘biz’ olmak demektir. 
Bu yolculukta bize destek veren herkese yürekten te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Koroda 5, 10 ve 15 yılını dolduran koristlerin plaketle 
ödüllendirildiği gecenin finalini Şef Zeynep Göknur 
Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro yaptı. Se-
vilen eserleri seslendiren koro performansıyla bir kez 
daha takdir topladı. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, dü-
zenlediği sergi ve söyleşilerde sanatın farklı disiplinle-
rinden değerli isim ve sergileri, Nilüferliler’le buluştur-
du. Sinema eleştirmeni, gazeteci ve yazar Atilla Dorsay, 
fotoğraf sanatçısı, yazar ve küratör Engin Özendes ile 
arkeolog ve arkeoloji fotoğrafçısı Aykan Özener, söyle-
şilerin konuğu oldu. Sanat tarihçileri ve eleştirmenlerin 
katıldığı söyleşide de, Türk resim sanatının önemli isim-
lerinden Mehmet Güleryüz’ün eserleri değerlendirildi.

Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen ve Doç. Ali Sait 
Liman’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Atilla 
Dorsay, sinema yazarlığı serüvenini, yaşamındaki dö-

nüm noktaları ile trajedileri katılımcılarla paylaştı. Ço-
cukluk yıllarında beyaz perdenin büyüsüne kapıldığını 
dile getiren Atilla Dorsay, aşk temasının kendisini çok 
etkilediğini söyledi. 

Yazdığı film eleştirisinin ilk kez 1966 yılı Aralık ayında 
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandığını söyleyen Atilla 
Dorsay, yazmanın, kendisi için bir tutku olduğunu ifade 
etti. 

Atilla Dorsay, söyleşinin ardından kitaplarını Nilüferli 
sanatseverler için imzaladı. 

Birbirinden güzel 
sergiler Nilüfer’de
Nilüfer Belediyesi düzenlediği sergi ve söyleşilerle birbirinden değerli 
isimleri ve eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.
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Nilüfer Belediyesi, Türk resim sanatının yaşayan en de-
ğerli isimlerinden biri olan Mehmet Güleryüz’ün eser-
lerine “Çizgi Hali” isimli bir sergiyle ev sahipliği yaptı. 
Düzenlenen söyleşide ise sanatseverler, Güleryüz’ün 
sanat anlayışı ve eserleri hakkında da detaylı bilgi sahibi 
oldu. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki söyleşiye sanat ta-
rihçileri ve eleştirmenler Uras Kızıl, Elif Dastarlı, Ahmet 
Ergenç ve İbrahim Cansızoğlu konuk oldu. Elif Dastarlı, 
Mehmet Güleryüz’ün eserlerini sanat tarihi açısından 
değerlendirirken, metin yazarı ve eleştirmen Uras Kı-
zıl da söyleşide Güleryüz’ün eserlerini sanatsal biçim 
açısından ele aldı. Mehmet Güleryüz’ün eserlerindeki 
figürleri değerlendiren eleştirmen Ahmet Ergenç de, 
sanatçının eserlerinde yoğunluk ve şiddetin çok fazla 
görüldüğünü ifade etti. Sanat yazarı ve araştırmacı İb-
rahim Cansızoğlu da, sanatçının akademik profilini ele 
aldı. Söyleşiye katılan sanatçının oğlu Kerimcan Güler-
yüz de babası adına düzenlenen etkinliklerden dolayı 
Nilüfer Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nin 4. yıl dönümü kapsamında 
da, “Geçmişten Görüntüler” fotoğraf sergisi ve söyle-
şisi düzenlendi. 50 fotoğrafın yer aldığı sergide, fotoğ-
rafın icadından başlayarak Osmanlı Dönemi fotoğrafçı-
larının eserleri izlenime sunuldu. Küratörlüğünü Engin 
Özendes’in üstlendiği sergi 27 Şubat 2022 tarihine ka-
dar Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerin izleni-
mine açık kalacak. Etkinlik kapsamında fotoğraf sanat-
çısı, yazar ve küratör Engin Özendes, Misi Sanatevi’nde 
düzenlenen “Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık 

1839-1923” söyleşisinde katılımcılarla buluştu. Engin 
Özendes, sergiden yola çıkarak Osmanlı Dönemi fo-
toğrafçıları ve sanatı ile ilgili bilgileri paylaştı. 

Arkeoloji alanında önemli çalışmalara imza atan arke-
olog, arkeoloji fotoğrafçısı ve emekli öğretim görevlisi 
Aykan Özener de, gerçekleştirilen buluşmada katılım-
cıları adeta arkeoloji turuna çıkardı. “Fotoğrafın Hikâ-
yesi: Anadolu Arkeolojisinin Palimpsesti’nin Fotoğraf-
lanması” söyleşisine konuk olan Özener, kendi projesi 
olan “Aktüel Arkeoloji Yollarda” kapsamında gittiği La-
odikeia, Hierapolis, Tripolis, Milet, Nysa, Patara ve daha 
birçok arkeolojik kentteki yapıları, detay fotoğraf ve 
hikâyeleriyle paylaştı. 

Nilüfer Belediyesi, çok özel fotoğrafların yer aldığı ser-
gileri de, Nilüferli sanatseverlerle buluşturdu. Bursa 
Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) toplumun her 
kesiminden kadın emeğini yansıtan fotoğraf sergisi, 
Konak Kültürevi’nde izlenime açıldı. Küratörlüğünü 
Fahrettin Beceren ile Gökhan Sarısakal’ın yaptığı ve 
BUFSAD’ın 36 kadın üyesinin çalışmalarının yer aldığı 
“El Emek Kadın” fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Nilü-
fer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, sergiyi gezerek, 
eserleri tek tek inceledi. 

Konak Kültürevi’nin ev sahipliği yaptığı bir diğer sergi 
de, Leman Dorsay’ın “Yansımalar” isimli fotoğraf sergi-
si oldu. Sergide, Dorsay’ın Türkiye’nin ve dünyanın çe-
şitli kentlerinden çektiği fotoğraf kareleri yer aldı. 

Ahmet Ergenç Engin Özendes İbrahim Cansızoğlu Uras Kızıl
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nilüfer’de tiyatro

Yeni oyunlar 
seyirciyle 
buluşuyor
Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni 
oyunları “Kuş Öpücüğü” ve “Nora: 
Bir Bebek Evi” ile izleyici karşısına 
çıktı. İlk gösterimlerinden büyük 
ilgi gören oyunlar, Nâzım Hikmet 
Kültürevi’nde tiyatro severlerle 
buluşmaya devam edecek.

Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonda, 
yeni oyunlarla izleyici ile buluşma-
ya devam ediyor. “Vur Yağmala 
Yeniden” oyunuyla sanatse-
verlere Balat Atatürk Orma-
nı’nda, açık havada tiyatro 
keyfi yaşatan Nilüfer Kent 
Tiyatrosu, sezona Ekim 
ayından itibaren Covid-19 
önlemleri alınarak kapalı salon-
larda devam ediyor. 

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptı-
ğı Nilüfer Kent Tiyatrosu, iki yeni oyunla izleyici kar-
şısına çıktı. “Kuş Öpücüğü” ve “Nora: Bir Bebek Evi” 
oyunlarının prömiyerleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’n-
de gerçekleştirildi.
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Berkay Ateş’in yazdığı, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncu-
larından İbrahim Ersoylu’nun yönettiği “Kuş Öpücüğü” 
oyununda, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun başarılı oyuncu-
ları Barış Ayas, Gökhan Kum ile Pınar Hande Ağaoğlu 
rol alıyor. 85 dakikalık tek perdeden oluşan “Kuş Öpü-
cüğü”, yirmi yıllık ayrılıktan sonra oğluna kavuşan bir 
annenin ve ölümün kıyısında yürüyen bir oğlun hikâye-
sini sahneye taşıyor. Bu hikâye, hayatın her noktasını, 
evleri, sokakları ve televizyon ekranlarını ele geçirmek-
te olan şiddeti ve onun karşısında direnmeye çalışan 
sevgiyi anlatıyor.

“Nora: Bir Bebek Evi”
Yönetmenliğini Ebru Nihan Celkan’ın yaptığı, Nilüfer 

Kent Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği “Nora: Bir 
Bebek Evi” adlı oyun da, ilk gösterimde büyük beğeni 
aldı. Dünyaca ünlü bir klasik olan, çağdaş ve radikal yeni 
bir uyarlamayla sahnelenen “Nora: Bir Bebek Evi”nin 
prömiyeri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşti. 
Stef Smith’in yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği oyunda, 
Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Adem Mülazim, Barış 
Ayas, Melisa İclâl Yamanarda, Mesut Özsoy, Pınar Han-
de Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş oynuyor.  Norveçli 
yazar Henrik İbsen’in 1879 yılında kaleme aldığı “Nora, 
A Doll’s House” adlı oyun,  Britanyalı yazar Stef Smit-
h’in cesur ve yeni yorumuyla üç farklı zaman diliminde, 
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyunda 
yeniden şekilleniyor. 
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nilüfer’de tiyatro

Nilüfer Kent 
Tiyatrosu’ndan
8 saatlik “Maraton”
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun bir açık hava 
gösteri alanı projesi olarak hayata geçirdi-
ği “Ormandaki Kulübe” ve “Vur Yağmala 
Yeniden”, 3 ay süreyle 5 farklı episodun 
sahnelenmesinin ardından, 8 saatlik ma-
raton gösterimi ile tamamlandı.

Bursalı tiyatro tutkunlarını özel oyunlarla 
buluşturan Nilüfer Kent Tiyatrosu, ses ge-
tiren bir proje gerçekleştirdi. Nilüfer Kent 
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat 
Daltaban’ın açık hava gösteri alanı projesi 
olarak Balat Atatürk Ormanı’nda hayata 
geçirilen “Ormandaki Kulübe”, 5 yönet-
men, 16 oyuncu, 15 kısa oyunla, muhteşem 
bir tiyatro deneyimi olan “Vur Yağmala 
Yeniden” oyununa ev sahipliği yaptı. Nilü-
fer Kent Tiyatrosu’nun deneyimli oyuncu-
ları tarafından, Ağustos ayından itibaren 3 
aylık sürede, 5 episodda sahnelenen oyu-
nun ardından, bir de 8 saat süren maraton 
gösterimi yapıldı. Bursalı tiyatro severler, 
serin hava ve yağmura rağmen “Vur Yağ-
mala Yeniden Maraton” gösterimine yo-
ğun katılım gösterdi. Ormanda şemsiyeler 
ve ısıtıcılar altında 8 saat boyunca tiyatro 
izlemenin keyfini çıkaran ve benzersiz bir 
deneyim yaşayan izleyicilere aralarda çay, 
kahve ve yiyecek ikram edildi.
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nilüfer’de tiyatro

Bu proje ile yaz boyunca Bursalı tiyatroseverleri doğa-
nın kucağında tiyatro ile buluşturan Nilüfer Kent Tiyat-
rosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, gecenin 
sonunda tüm ekibi sahneye davet ederek emeği geçen-
lere teşekkür etti. 

Yaz boyunca Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının ba-
şarıyla sahnelediği “Vur Yağmala Yeniden” oyununda; 
Beste Bereket, Zeynep Dinsel, Şirin Kılavuz ve Berfu 
Öngören konuk oyuncu olarak rol alırken, Mert Öner, 
Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan 
Kadim, Doğu Yaşar Akal da projede yönetmen olarak 
görev aldı.

İBB ve Nilüfer’den karşılıklı turne
Nilüfer Kent Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatroları, Bursa ve İstanbul’da birbirlerinin 
sahnelerine konuk oldu. Geleneksel şehir tiyatroları bu-
luşmalarında bir araya gelen iki tiyatronun İstanbul ve 
Bursa turnelerinde ilk olarak Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 
“Vur Yağmala Yeniden” oyunu, Kasım ayında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’ne konuk oldu. Nilüfer Kent Tiyatrosu 
oyuncuları, performanslarıyla İstanbul seyircisinden de 
tam not aldı. 

İBB Şehir Tiyatroları da, Aralık ayında Nilüfer’de, Nâzım 
Hikmet Kültür Evi sahnesine konuk oldu. Murat Mah-
mut Yazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan 
Daha Güzelsin” adlı oyun, 2-4 Aralık tarihleri arasında 
Nilüfer izleyicisi ile buluştu. İstanbul fonunda, üç anlatı-
cılı bir kurgu ile bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve to-
runun hikayesini geçmiş, gelecek ve şimdi ile birleştiren 
oyunda; Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu 
rol aldı.
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nilüfer’de eğitim nilüfer’den

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, oyun yazarlığı konusunda 
sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, genç 
yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro 
oyunu repertuarını zenginleştirmek, edebiyatçıları, 
şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıy-
la düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’na katı-
lım, bu yıl da yoğun oldu. Mitos Boyut Tiyatro Yayınla-
rı iş birliği ile beşincisi düzenlenen yarışmaya toplam 
95 oyun başvurusu yapıldı. 

Doç. Dr. Süreyya Karacabey,  yönetmen ve oyuncu 
Ayşe Lebriz Berkem, dramaturg Günay Ertekin, yö-
netmen ve oyuncu Gürol Tonbul ve oyuncu Pınar 
Hande Ağaoğlu’nun yer aldığı seçici kurulun değer-
lendirmesi sonucu, 4 eser ödüle değer görüldü. De-
receye giren eser sahiplerine ödülleri, Nâzım Hikmet 
Kültürevi’nde gerçekleştirilen “Nora: Bir Bebek Evi” 
prömiyerinin ardından düzenlenen törende verildi. 

Yarışmada, “Haysiyet Vertigosu” isimli oyunuyla bi-
rincilik ödülüne değer görülen A. Selçuk Atalay’a 
ödülünü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer 
Yıldız verdi. Yıldız, tiyatroya yeni bir eser kazandırıl-
masına katkı sağlayan Atalay’a teşekkür etti. “Çünkü 
Pek Hoştu Tadı Şekerlerin” isimli eseriyle ikincilik 
ödülüne değer görülen Fergan Serhat Uykan ödülü-
nü Ayşe Lebriz Berkem’den alırken, “Kıyafetlerimin 
Neden Üzerimde Olmadığının Hikayesi” adlı oyunuyla 
üçüncü olan Mithat Ozan Küren’e de ödülünü Mitos 
Boyut Tiyatro Yayınları’ndan Fatih Ölekli verdi.

Sahne Eseri Yazma Yarışması 2021 Özel Ödülü’ne de, 
“Kontes Diyez” adlı eseriyle Ata Tuncer değer görül-
dü. Tuncer, ödül törenine katılamadı. Törende ödül 
alan oyunların Mitos Boyut Yayınları tarafından ya-
pılan toplu basım kitapları da katılımcılarla paylaşıldı. 

Tiyatroya yeni sahne 
eserleri kazandırıldı

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle düzenlediği 
Sahne Eseri Yazma Yarışması’na bu yıl 95 eser başvurdu. Dereceye giren eser 
sahiplerine ödülleri verildi.
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Mehmet H. Doğan 
Ödülü sahibini buldu

nilüfer’den

Nilüfer Belediyesi’nin, her yıl verdiği 
Mehmet H. Doğan Ödülü’nün bu yılki 
sahibi Gökhan Tunç oldu. Ödülünü 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem’den alan Tunç, “Bu ödül benim 
için çok değerli, çünkü eleştiriyi 
Mehmet H. Doğan’dan öğrendim” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün bu yıl 5. 
kez  düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü sahibini bul-
du. Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine 
dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak amacıyla 
düzenlenen yarışmada, Gökhan Tunç’un “Şiir ve Bel-
lek” adlı çalışması ödüle değer görüldü. Tunç’a ödülü 
Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen bir törende 
verildi. Gökhan Tunç’a ödülünü veren Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, başarısından dolayı kutladı.

Ödül töreninin ardından Yazar Metin Celal’in yönettiği 
söyleşiye konuk olan Gökhan Tunç, ödüle değer görül-
mekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu 
ödül çok değerli benim için. Çünkü ben eleştiriyi ondan 
öğrendim. Şiiri ve edebiyatı disiplinler arası bir bakışa 
tabi tutmaya çalışıyorum. Şairlerin temel malzemesi 
geçmişi, anılarıdır.  Bu belleği nasıl muhafaza ettikleri 
benim temel alanımı oluşturuyor. Modern araştırmalar 

ortaya koyar ki, güçlü belleğe sahip olmak değil, hayal 
gücüne sahip olmak daha önemli” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün verdiği 
Mehmet H. Doğan Ödülü’nün 2022 yılından itibaren,  
yalnızca kitaplara değil, şiir eleştirisine katkı sunan ma-
kalelere de verilmesi kararlaştırıldı. 
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nilüfer’de kültür-sanat

Nilüfer Belediyesi’nin kent kültürüne katkı sağ-
layan geleneksel organizasyonlarından 
Yılın Yazarı etkinlikleri, 10-11 Aralık 
2021 tarihlerinde “Şiirden Bir Ülke 
Bahçesi: Gülten Akın Sempozyu-
mu” ile sona erdi. 

Yılın Yazarı etkinlikleri kap-
samında ilk kez bir şai-
ri ağırlayan ve Gülten 
Akın’a adanan 2021 
yılı boyunca 48 etkin-
lik organize eden Ni-
lüfer Belediyesi, yüz-
lerce edebiyatseveri 
Gülten Akın odağında 
bir araya getirdi.

Okuma atölyeleri ve fabrika okumaları gibi etkinlikler-
le toplumun farklı kesimlerini Gülten Akın eserleriyle 
buluşturan geleneksel organizasyon, kapanışında da 
edebiyat ve akademi dünyasının değerli isimlerini bir 
araya getirdi.

Sempozyumun açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Tur-
gay Erdem, Gülten Akın’ın ailesi adına kızı Onur Can-

koçak, şair ve yazar Murathan Mungan, 
dilbilimci-yazar Necmiye Alpay, şair 

Haydar Ergülen ile çok sayıda 
sanatçı ve edebiyatsever 
katıldı.

Açılışta söz alan isimlerden 
Yılın Yazarı Gülten Akın 

Proje Danışmanı Asu-
man Susam, “Gülten 

Akın, kuşaktan kuşa-
ğa sesi dolaşan, çok 
sevilen ve okunan 

bir şairdir. Bilginin, bil-
geliğin, dildeki kendili-
ğinden akışın sahicilik-
le, hakikatlilikle okurla 

buluşması, bunun temel 
nedenidir. Yaşamı ve şiir 

Gülten Akın ile bir yıl 
Nilüfer Belediyesi’nin “yılın yazarı” organizasyonu kapsamında yıl boyu 
düzenlediği etkinlikler “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu” 
ile sona erdi.
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yolculuğu ile Gülten Akın, Türkiye’dir demek bir aşırılık 
olmayacaktır” diye konuştu.

8 yıldır yapılan yılın yazarı etkinliklerinde 
toplam 573 etkinlik ile 100 bini aşkın kişiye 
ulaşıldığını ve 72 bin adet kitap dağıtıldığını 
ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem ise, “2021 yılında da  bir kısmı çevri-
miçi olmak üzere 48 etkinlik organize ede-
rek, yüzlerce katılımcı ile Gülten Akın oda-
ğında bir araya geldik. Yıl boyunca 10 bini 
aşkın Gülten Akın kitabını okurlara dağıttık” 
dedi. 

Sempozyumun açılış konuşmasını ise ünlü 
şair ve yazar Murathan Mungan yaptı. Mun-
gan  konuşmasına “Edebiyat dünyasına yeni 
kapılar açan, Anadolu’da bir ocak gibi ışı-
yan Nilüfer Belediyesi’ne  teşekkür ederim, 
gerçekten takdir edilesi bir durum” diyerek 
başladı ve Gülten Akın şiirlerinde dikkatini 
çeken yönlere vurgu yaptı. Gülten Akın’ın 
yazın hayatına değinen Mungan, “Gülten 
Akın zaman içinde adını büyük şaire çıkart-
mış ilk kadındır. Gülten Akın, kadın olarak, 
şair olarak dünyaya dokunmak istemiştir. 
Akın’ın ilk kitabındaki temel olgulardan biri, 
ellere verdiği önem” dedi.

Sempozyum kapsamında Gülten Akın’ı 
konu edinen özel bir sergi de izlenime açıldı. 
“Kuş Uçsa Gölge Kalır” isimli sergide Gülten 
Akın’dan ilhamla, farklı disiplinlerden sanatçıların çalış-
maları izlenime sunuldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu 

Jülide Kural’ın “Bir Gün Birileri Öte Geçelerden İslık 
Çalar" adlı şiir dinletisine de yer verilen sempozyum 

kapsamında birbirinden değerli yazar, şair, 
akademisyenlerin katılımıyla; “Şiirden Bir 
Ömre Bakmak”, “Bir Sonsuz Akış: Gülten 
Akın Şiiri”, “Gülten Akın’ın Yazı Evreni”, “Gül-
ten Akın Şiirinde Kadın Oluş” ve “Yaratıcılı-
ğın İzinde” başlıklı oturumlar gerçekleştiril-
di. Sempozyumun bir diğer şiir dinletisinde 
ise Nilüferli kadınlar sahnedeydi. Nilüfer 
Kent Tiyatrosu katkılarıyla Şiir Çözümleme-
si Atölyesi’ne katılan Nilüferli kadınlar, Gül-
ten Akın şiirlerini sahnede okuyarak, kadın 
sorunlarına ilişkin cevaplanmayı hak eden 
bazı soruları da dile getirdiler. 

Kapanış konuşmasını dilbilimci, çevirmen ve 
yazar Necmiye Alpay’ın yaptığı sempozyum 
kapsamında, yılın yazarı etkinlikleri kapsa-
mında organize edilen Mektup Ödülleri de 
sahiplerine verildi. 114 yarışmacının 228 
mektupla katıldığı ve  seçici kurulda Latife 
Tekin, Neslihan Cangöz, Nahit Kayabaşı, Şa-
fak Baba Pala ve Taçlı Yazıcıoğlu’nun yer al-
dığı yarışmada, büyük ödüle değer görülen 
Hande Çiğdemoğlu’na ödülünü Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem verdi. Tema 
olarak daha çok kadına yönelik şiddetin, 
ataerkil geleneklerin, erkek egemen kültü-
rün işlendiği yarışmada, mektupları mansi-
yon ödülüne değer görülen Özlem Öztürk 

Karadoğan, Aslı İlgın Uyurkulak, Anıl Çetinel Örselli, 
Metin Turan ve Hilal Aydın La Spisa da ödüllerini Asu-
man Susam’dan aldı. 

Onur Cankoçak

Asuman Susam

Murathan Mungan
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nilüfer’de kütüphane günleri

Kütüphane
günlerinde
eşitlik kavramı 
sorgulandı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, 2018 
yılında başlattığı Nilüfer Kütüphane 
Günleri’ni bu yıl “Eşit Miyiz?” temasıyla 
düzenledi. Toplumu yakından ilgilendiren 
bir kavramı tartışmak amacıyla düzenlenen 
söyleşilere katılan isimler, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini tüm yönleriyle ele aldı.
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İlki 2018 yılında “İktidar” başlığıyla düzenlenen Nilüfer 
Kütüphane Günleri, bu kez “Eşit Miyiz?” temasıyla dü-
zenlendi. Yıllardır kentte, bilginin ve merakın peşinde 
okurlarına yeni ufuklar açan çalışmalar yapan Nilüfer 
Belediyesi Kütüphaneleri, kent kültürüne katkı sağla-
yan buluşmalara da her yıl yenilerini ekliyor. Söyleşi-
ler, atölyeler, farklı kesimlere yönelik etkinliklerle her 
zaman okuyucuların yanında olan Nilüfer Belediyesi 
Kütüphaneleri, Kasım ayında yine bir dizi etkinlikle 
okurları değerli yazar, şair ve akademisyenle bir araya 
getirdi.

Alanında yetkin isimlerin katılımıyla toplumu yakın-
dan ilgilendiren bir kavramı tüm yönleriyle ele alan; 
tartışma ve var olan durumun analizini gerçekleştir-
me imkanı yaratan etkinliklerin açılışı Nazım Hikmet 
Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Eşitlik konusunu tar-
tışmaya ve gündemde tutmaya ihtiyacımız var” dedi.

Kütüphane Günleri’nin ilk etkinliği “Cinsiyet Eşitliği ve 
Ayrımcılık” başlıklı söyleşi oldu.Ayrıca; 13-28 Kasım 
tarihleri arasında Nâzım Hikmet Kültürevi, Şiir Kütüp-
hanesi, Akkılıç Kütüphanesi ve Misi’deki Çocuk Kütüp-
hanesi’nde düzenlenen söyleşi ve atölyelerde Eşitlik 
kavramı “Edebiyatta Eşit Miyiz”, “Türk Edebiyatı’n-
da Kadın Karakterler”, “Yenisiyle Eskisiyle Medyanın 
Cinsiyeti”, “Türkiye’de Kadınların Eşitlik Mücadelesi” 
başlıklarıyla incelendi. Ayrıca Akkılıç Kütüphanesi’n-
de “Başka Patikalar” isimli söyleşi gerçekleştirilirken 
“Çağrışımlar” isimli karma sergi de izlenime açıldı. 

Misi Çocuk Kütüphanesi’nde ise çocuklara yönelik 
"Eşitim, Eşitsin, Eşit" atölyesi ile “Eğitimde Eşit Miyiz” 
başlığıyla söyleşi düzenlendi. Çocuk Kütüphanesi’nde 
düzenlenen bir diğer söyleşide ise “Eğitimde Eşitlik 
Kapsamında Yerel Deneyimler” konusu ele alındı. 

Kütüphane Günleri’nin son etkinliği ise Nil Sakman’ın 
iki gün boyunca yürütücülüğünü üstlendiği “Eşitliği 
Arama” atölyesi oldu. 
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Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün 
Bursa Uludağ Üniversitesi ile im-
zaladığı protokolle birlikte Spor 
Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 
farklı spor branşlarında Nilüfer 
Belediyespor’un tesislerinde staj 
yapma fırsatı bulacak. Ayrıca, Nilü-
fer Belediyespor ile üniversite ara-
sında sporun ve sporcunun gelişi-
mine yönelik akademik çalışmalar 
da yapılacak.
Nilüfer Belediyespor Kulübü ile Bursa Uludağ Üniversite-
si arasında iş birliği protokolü imzalandı. Hem sporcular 
hem de üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 
protokole Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı ve Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz imza koydu. 

Protokol kapsamında Bursa Uludağ 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri, Nilüfer Belediyespor’un 
tüm tesislerinde ve çok sayıda spor 
branşına yönelik mesleki gelişim, be-
ceri ve deneyim kazanmaları için staj 
yapma fırsatı bulacak. Ayrıca, kulüp ve 
üniversite arasında sporun ve sporcu-
nun gelişimine yönelik akademik ça-
lışmalar da yapılacak. 
İmza töreninde konuşan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa 

Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliklerine büyük önem 
verdiğini ifade etti. Karşılıklı iş birliği ve dayanışmadan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kılavuz da, in-
sana dokunan her türlü faaliyette üzerlerine düşeni yap-
maya gayret ettiklerini söyledi. 

Nilüfer Belediyespor Karate Takımı, Denizli’nin Sa-
rayköy ilçesinde gerçekleştirilen Yenal Karahan Ka-
rate Ligi Final Etabı’na başarısıyla damga vurdu. 3 
altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya alan karateciler, 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ede-
rek sevinçlerini paylaştı.
Nilüfer Belediyespor ile kentte sporun farklı branşlarını 
her yaştan insanla buluşturan, ülke sporuna başarılı spor-
cular kazandıran Nilüfer Belediyesi, bunun karşılığını lig ve 
şampiyonalarda elde edilen başarılarla alıyor. Nilüfer Be-

lediyespor Karate Takımı da, 23-24 Ekim tarihlerinde De-
nizli’nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen Yenal Karahan 
Karate Ligi Final Etabı’na başarısıyla damga vurdu. İlhan 
Çakır’ın antrenörlüğünü yaptığı Nilüfer Belediyespor Kara-
te Takımı, kente 11 madalya ve iki kupa alarak döndü. Nisa-
nur Çakır, Melis Güngördü ile Mürsel Ünal’ın şampiyonluk 
elde ettiği karate liginde, Barış Çolak, Esedullah Bayır, Ata-
lay Terik, Fulya Uzunsoy ve Ahmet Alper Aydın da ikincilik 
kürsüsüne çıktı. Ömer Seyit Çakır, Yusuf Avcı ve Fatma 
Güngördü’nün üçüncülük sevinci yaşadığı lig etabında, Ni-
lüfer Belediyespor, Yıldız Kızlar kategorisinde birinci, Ümit 
Erkekler kategorisinde de ikinci oldu. Ayrıca takım kumite 
kızlarda Nisanur Çakır, Melis Güngördü ve Fulya Uzunsoy 
birinci, takım kumite erkeklerde de Ömer Seyit Çakır, Barış 
Çolak ve Muhammet Samet Babacan da ikinci oldu. 
Nilüfer Belediyespor Karate Takımı antrenörü ve sporcu-
ları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında 
ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. 
Teknik heyet ve sporcuları başarılarından dolayı kutlayan 
Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyespor’un adını Tür-
kiye’de başarıyla duyuruyorsunuz. Başarı çıtasını her geçen 
gün yukarılara çıkaracağınıza inanıyorum. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum” dedi. 

Nilüfer’de spor, akademik 
çalışmalarla gelişecek

Karate takımı gururlandırdı
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Nilüfer Belediyespor, Bursaspor 
Basketbol Kulübü Derneği ile yap-
tığı protokolle birlikte Barış Spor 
Salonu ve Gençlik Merkezi’ni, 
Frutti Extra Bursaspor Basketbol 
Takımı’na tahsis etti. Bursaspor 
Basketbol Takımı, yapılan anlaş-
mayla birlikte spor salonunu dört 
yıl daha kullanacak.

Kent için önemli bir değer olan Bur-
saspor’un başarısı için her koşulda destek veren Nilüfer 
Belediyesi, bu desteklerine bir yenisini daha ekledi. Daha 
önce Bursaspor Futbol Kulübü’nün stadyumunda kiraladığı 
loca kullanım süresini üç yıl daha uzatan Nilüfer Belediye-
si, bu kez Bursaspor Basketbol Kulübü’ne verdiği desteği 
sürdürdü. 

Yapılan anlaşmayla birlikte Frutti Extra Bursaspor Basket-
bol Takımı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Ni-
lüfer Belediyespor bünyesinde bulunan Barış Spor Salonu 

ve Gençlik Merkezi’ni kullanım süresi, 
dört yıl daha uzatıldı.

Protokol imza töreninde konuşan 
Nilüfer Belediyespor Başkanı ve Ni-
lüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
kurum olarak her zaman sporun ya-
nında olduklarını kaydetti. Bursaspor 
Basketbol Kulübü Başkanı Sezer 
Sezgin, desteklerinden dolayı Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem’e te-
şekkür etti. Yapılan düzenlemelerle 

birlikte Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nin daha da 
nitelikli hale geldiğini belirten Sezgin, Nilüfer Belediyesi sa-
yesinde alt yapıdan A takıma kadar tüm yaş gruplarından 
sporcuların, günün her saati salondan faydalandığını vur-
guladı. Sezgin, “Bu sayede kentimizin gençlerini, Türk bas-
ketboluna kazandırıyoruz. Bursaspor Basketbol Takımı’nın 
bundan böyle kendi salonu var. Bu salon ile birlikte, ilerle-
yen dönemlerde Türkiye’de ve Avrupa’da önemli başarılara 
imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 

İtalya'nın Alassio şehrinde Ekim ayında düzenle-
nen Dünya Bocce (Volo) Kadınlar Şampiyonası’nda 
madalya kazanan Buket ve İnci Ece Öztürk kardeş-
ler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziya-
ret ederek mutluluklarını paylaştılar.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bocce branşın-
da Türkiye’ye şampiyonluk ve madalya getiren sporcuları 
ağırladı. Dünya Bocce (Volo) Kadınlar Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanan Buket ile gümüş madalya kazanan 
ablası İnci Ece Öztürk, antrenörleri Yılmaz Güzelocak ile 
birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret 
ettiler. Başarılarını ve hedefleri hakkında planlarını Baş-
kan Erdem ile paylaşan şampiyonlar, kendilerine destek 
verenlere teşekkür etti. Çalışmalarını Nilüfer Belediye-
si’nin Hasanağa’da yaptığı sahada sürdürdüklerini ifade 
eden Öztürk kardeşler, fiziki koşulların iyileştirilmesi için 
de Turgay Erdem’den destek istedi. 

Elde edilen başarıdan dolayı gururlandıklarını ifade eden 
Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer’den çıkan iki kardeşimiz 
ülkemize gurur duyulacak başarı getirdiler. Bu başarı biz-

leri ayrıca mutlu etti. Yıllar önce Hasanağa’da yaptığımız 
sahadan dünya şampiyonlarının çıkması büyük gurur. 
İsteğinizin yerine gelmesi için gerekeni yapacağız. Nilü-
fer’de önümüzdeki süreçte iki spor salonu daha yapma 
hedefindeyiz. Bölgenin ihtiyacını çözecek, sporcularımı-
za hizmet verecek tesisleri hayata geçirmenin planlarını 
yapıyoruz. Spor kenti Nilüfer’den daha nice şampiyonlar 
çıkacağına inancımız tam” diye konuştu.  

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Öztürk kardeş-
leri, sportif başarılarının yanı sıra akademik alanda da 
elde ettikleri başarıları için ayrıca kutlayarak para ödülü 
ve hediyeler verdi. 

Bursaspor’a bir destek daha

Şampiyonluk 
mutluluğunu paylaştılar
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Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde 2021-
2022 sezonu ilk yarı fikstürü tamamlan-
dı. Ligin güçlü ekiplerinden Nilüfer Beledi-
yespor, ilk yarı sonunda orta sıralarda kendine yer buldu. 
Yeni sezonda Başantrenör Okan Gültekin yönetiminde sa-
haya çıkan yeşil mavi beyazlı ekip, lige evinde aldığı Trab-
zon Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başladı. Eski-
şehir Orman Spor Kulübü deplasmanından eli boş dönen 
Nilüfer Belediyespor, üçüncü hafta maçında konuk ettiği 
Spor Toto SK maçından da mağlup ayrıldı. Hatayspor ve 
MYK Hentbol SK karşısında iyi oyunuyla galibiyet elde 
eden Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor 
deplasmanından da puan çıkaramadı. Evinde ağırladığı 
Antalyaspor’u 33-30 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, 
ligin 8. ve 9. haftalarında oynadığı Mamak Belediye GSK 
ve Beykoz Belediyespor karşılaşmalarında sahadan yenil-
gi, Köyceğiz Belediyespor ve Tokat GSK maçlarından da 
galibiyetle ayrıldı. 11 maçta 6 galibiyet elde eden Nilüfer 
Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin ilk yarısını 
12 puanla 6. sırada tamamladı. Nilüfer Belediyespor Erkek 
Hentbol Takımı, 2 Şubat 2022 tarihinde oynanacak erte-
leme maçında, Beşiktaş’a konuk olacak. 

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 
11 maçta 6 galibiyet elde ederek, ligin ilk 
yarısını 12 puanla 6. sırada tamamladı. 

Hentbolda 
ilk yarı 
tamamlandı
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Nilüfer ligde 
ve kupada 
umduğunu 
bulamadı
misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Voleybol Takımı, 
sezonun ilk yarısında umduğunu bulamadı. CEV Volleyball Cup’ta son 16 turuna 
yükselen mavi yeşil beyazlı ekip, her iki maçtan mağlup ayrılarak, Avrupa’ya veda etti.

misli.com Sultanlar Ligi’nde geçen sezon elde ettiği 
başarıyla Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hak ka-
zanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 
aynı başarıyı bu sezon yakalayamadı. Mavi yeşil beyazlı 
ekip, ligin ilk yarısında Karayolları, Sarıyer Belediyespor 
ve Yeşilyurt Spor Kulübü karşısında aldığı galibiyetler-
le 9 puana ulaştı. 10 maçtan da mağlubiyetle ayrılan 
Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 12. sırada tamamladı. 

Nilüfer Avrupa’ya veda etti
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV 
Volleyball Cup’a, 16’lı finaller turunda veda etti. Yeşil 
mavi beyazlı ekip, kupanın ilk etabında Litvanya tem-
silcisi TK Kaunas-VDU ile eşleşti. İki takımın anlaşması 

gereği her iki maç, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 
oynandı. İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Nilüfer Be-
lediyespor, ikinci maçtan da 3-0 galip ayrılarak bir üst 
tura yükseldi. 16’lı finaller turunda İspanya’nın Teneri-
fe La Laguna takımıyla eşleşen Nilüfer Belediyespor, 
ilk maçı deplasmanda oynadı. Karşılaşmada 2-0 öne 
geçen Nilüfer Belediyespor, rakibinin oyununa karşılık 
veremeyince sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Rövanş ma-
çında rakibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağır-
layan Nilüfer Belediyespor, bu maçta da hücumda ve 
savunmada etkili olan Tenerife La Laguna karşısında 
sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, aldı-
ğı bu sonuçlarla CEV Volleyball Cup’a son 16 turunda 
veda etti. 
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Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayanları or-
yantiring sporuyla tanıştırmak ve yaşadıkları bölgeyi daha 
iyi tanımalarını sağlamak amacıyla “Köyümü Tanıyor mu-
yum?” adıyla düzenlediği oryantiring etkinliğinin adresi bu 
kez Gümüştepe Mahallesi (Misi) oldu. Farklı yaş grupların-
dan toplam 80 çocuğun katıldığı etkinlik, 3 ayrı parkurda 
gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklara ilk olarak, or-
yantiring ve basit harita okuma eğitimi verildi. Çocuklar, 
Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi, İpek 
Evi, Çocuk Kütüphanesi ile R. Şinasi Çelikkol Misiköy Et-

nografya Evi’nin yanı sıra zorlu noktalara da yerleştirilen 
18 farklı hedefe, zamana karşı yarışarak ulaşmaya çalış-
tı. Haritada belirtilen hedefleri bulmaya çalışan çocuklar, 
Misi de ayak basmadık yer bırakmadı. Oryantiring etkinli-
ği sayesinde hem zihinsel hem fiziksel antrenman yapan 
çocuklar, yön bulma, karar verme ve temel harita okuma 
yetenekleri de kazanmış oldu. 
Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Adil Kayaoğlu ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, keyif içinde geçen 
yarışmalarda çocukların heyecanına ortak oldular. 

Misi sokaklarında 
zamana karşı 
mücadele Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Ma-hallesi’nde (Misi) düzenlediği “Köyümü Tanıyor muyum?” oryantiring etkinliği-ne katılan çocuklar, belirlenen hedeflere ulaşmak için zamana karşı yarıştı.
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Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören doğa yürüyüşle-
rini bu kez, 29 Ekim ve 10 Kasım temasıyla gerçek-
leştirdi. Sonbaharın renk cümbüşü yarattığı Mysia 
Yolları’nda gerçekleştirilen yürüyüşlere katılanlar, 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve 
özlemle andı.

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve alternatif tu-
rizm destinasyonları arasında yer alan Mysia Yolları, doğa 
tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Nilüfer Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de, Mysia Yolları’n-
da düzenlediği yürüyüşlerle Bursalılar’ı doğayla buluştu-
ruyor. Büyük ilgi gören yürüyüşler bu kez, 29 Ekim ve 10 
Kasım temasıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in ilanının 
98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 
“Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü”, Kadriye Mahallesi 
meydanından başladı. Katılımcılar, rehberler eşliğinde 16 
kilometrelik parkurda yürüdü. Doğaseverler Kadriye’den 
sonra Nilüfer ile Orhaneli ilçelerini ayıran Tekçam Sırtı’ndan 
geçerek Dağyenice Mahallesi’ne ulaştı. Zaman zaman sisin, 
zaman zaman da yağmurun etkili olduğu yürüyüş, yine de 
katılımcıların keyfine engel olmadı. Yürüyüş boyunca marş-
lar ve şarkılar söyleyen doğaseverler, zorlu ama bir o kadar 

da keyifli etaplardan sonra Dağyenice Göleti’ne ulaşarak, 
yürüyüş rotasını tamamladı. 

Atlas-Dağyenice-Misi parkurunda gerçekleştirilen  “10 Ka-
sım Atatürk’ü Anma Yürüyüşü”ne de katılım yoğun oldu. 
Katılımcılar, Atlas Mahallesi’nden başlayıp, sonbahar mev-
siminin renk cümbüşü yarattığı doğanın içinde yürüyerek, 
ilk olarak Dağyenice’ye ulaştı. Yürüyüş sırasında doğanın 
güzelliklerini de fotoğraflayan katılımcılar, “Türk Milletinin 
Büyük Kahramanı Atatürk, Kalbimizdesin” yazılı pankart 
da açtı. 17 kilometrelik parkurda marşlar söyleyerek adım 
adım ilerleyen doğaseverler, yürüyüşü Misi’de tamamladı.

Sonbaharda 
Mysia 
Yolları

bir başka 
güzel
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Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Kupası tenis tur-
nuvası, heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 
Turnuvada şampiyonların belli olduğu final maçları-
nın ardından dereceye girenlere kupalarını, Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.
Cumhuriyetin ilanının 98. yılı kapsamında birçok etkinlik 
düzenleyen Nilüfer Belediyesi, kentte cumhuriyet coşku-
su yaşattı. Bu etkinliklerden biri olan ve “Nilüfer Belediye-
si Cumhuriyet Kupası” adıyla düzenlenen tenis turnuvası 
da yoğun katılımla gerçekleşti. Podyumpark tenis kort-
larında 1 Ekim’de başlayan kupa heyecanı, yaklaşık bir ay 
boyunca sürdü. Tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, 
çift kadınlar ve mix olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 

310 sporcunun yer aldığı “Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet 
Kupası'nda, 293 maç yapıldı. Kupa heyecanı, final maç-
larıyla sona erdi. Tek erkekler finalinde karşılaşan Sedat 
Alemdağ, rakibi Tansel Güven’i, tek kadınlar kategorisin-
de de Sevgi Ataç rakibi Hülya Önel’i mağlup ederek şam-
piyonluk elde ettiler. 
Çift erkeklerde Hasan Ataç ile Aydın Uyanıklar ikilisi, Nail 
Ketenci ile Yurdacan Demir’i mağlup ederek birinci kupa-
sının sahibi olurken, çift kadınlarda Aylin Aydın ile Tuğba 
Denizci’yi mağlup eden Şule Aslan ile Seher Gökçe ikilisi 
şampiyonluk sevinci yaşadı. 
Seda Ertansel ile Sedat Alemdağ ikilisi de, Canan Şenbay-
ram ile İbrahim Kurt çiftini mağlup ederek, mix kategori-
sinin şampiyonları oldu. 

Nilüfer Belediyesi personelinin katılımıyla gerçek-
leşen Geleneksel Fuat Sakarya Halı Saha Futbol 
Turnuvası, heyecan dolu anlara sahne oldu. Dostluk 
içinde geçen turnuvanın final maçında Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü 4-1 mağlup eden Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu.
Nilüfer Belediyesi’nin, çalışanları arasında dayanışmayı 
artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan ve 
geleneksel hale gelen Birimlerarası Fuat Sakarya Halı Saha 
Futbol Turnuvası, bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. 
Nilüfer Belediyesi’nde çalışırken geçirdiği kazada hayatını 
kaybeden Fuat Sakarya anısına 14 yıldır düzenlenen 

turnuvaya, 10 takımla toplam 130 personel katıldı. Nilüfer 
Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
maçlar, heyecan dolu anlara sahne oldu. Dostluğun ön 
planda tutulduğu turnuvanın finalinde, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü 
karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın sonun Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü 4-1 mağlup eden Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu. 
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Nilüfer 
Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar 
ile belediye meclis üyeleri Adil Kayaoğlu, Mustafa Şenyurt 
ve Serkan Çalışkan tarafından verildi.

Şampiyon Temizlik İşleri

Cumhuriyet Kupası'nda 
büyük heyecan 
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