
KULÜPLER’DEN HABERLER

 Nilüfer belediyesince kuruluşu başlatılan "Nilsem Sürekli Mesleki Eğitim 
Merkezi" 2011-12 Rotary döneminde  2440. Bölgemizi temsilen GDG Ahmet Gür-
meriç  ile Nilüfer Belediyesini temsilen  Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ara-
sında imzalanan başlangıç protokolu sonrasında hayata geçirilmiş, 2012-13  Gü-
neş Ertaş Guvernörün döneminde resmi açılışı yapılmış ve UR. 2440. Bölgemiz 
ile müşterek eğitim projeleri üretmeye başlamıştır.

  Mesleki eğitim protokolü  2015-16 Rotary döneminde  Nilüfer Belediyesi ile 
2440. Bölgemiz  arasında  Nilüfer Belediye sınırları içerisinde bireylerin;  mes-
leki ve sanatsal becerilerinin arttırılması , istihdam olanaklarının çoğaltılması, 
ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmış daha üret-
ken, mutlu, geleceğe umutla bakan kişiler olmasına  katkı sağlamak amacıyla ye-
nilenmiş, içinde bulunduğumuz 2018-19 döneminde de tekraren üç yıl süreyle 
imza altına alınmıştır. Merkez 2016-17 döneminde UR Başkanı John F. Germ ve 
UR Direktörümüz Şafak Alpay tarafından ziyaret edilerek takdir edilmiştir.

Kurulduğu andan itibaren de Bursa Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesindeki bi-
nasında 3 derslik ve atelyede Mesleki Eğitim kursları sürdürülmüştür. Hiç kuş-
kusuz çok ilgi çeken el sanatları ile ilgili kurslar sonrasında kursiyer kadınları-
mız atölye çalışmaları ile de İpek Koza levha, ev mefruşatı, giyim, ahşap boyama, 
el nakışı, el örgüsü, gümüş kazaziye, çini, dekoratif dokuma,geri dönüşüm çan-
ta, takı, iğne oyası, çini, rölyef, kırkyama  keçe, kumaş boyama, tel kırma çalış-

Nilsemder çalışmaları büyüyerek gelişiyor
Bugüne kadar 13.581 kursiyer merkezden faydalandı 

Nilsem Sürekli Eğitim Merkezi, kurulduğu 2011-12 döneminden beri gelişmesini sürdürdü ve Nilsemder İktisadi İşletmesini de devreye 
alarak ve e-ticaret yöntemini de kullanarak üretilen eşyaların değerlendirilmesini sağladı
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malarıyla güzel eserler üretmeye başlamışlar ve ürettilkleri-
ni satarak değerlendirmek istemişlerdir. 2015-16 döneminde 
imzalanan  protokol gereği NİLSEM'de üretilenlerin daha iyi 
değerlendirilmeleri  için koşullara  daha  uygun,  rekabet gücü 
olan bir yapıya kavuşturulması, daha yapıcı  ve yasal bir ze-
mine oturtulması ve sosyal dayanışma niteliğinin sürdürüle-
bilir kılınması için, Reha Akın ve İsmail Rodoplu Guvernör-
lerimizin önerisi ile ve Bölge Meslek Hizmetleri komitesinin 
önderliğinde Bursa Rotary kulüpleri üyelerinden, Nilüfer Be-
lediyesi, Nilsem yönetici ve eğitmenlerinden  oluşan kişilerin 
biraraya gelmesi ile kurulan, sonrasında ise Yöre halkının, 
Rotaryenlerin ve kursiyerlerin üye olabilecekleri  "NİLSEM-
DER" Derneği ve sonrasında  NİLSEM de kursiyerler tarafın-
dan  üretilen ürünlerin değerlendirilmesi, e- ticaret  dahili ta-
nıtımı, pazarlanması ve satışı yoluyla sistemin kendisini fi-
nanse etmesini sağlamak için "NİLSEMDER İKTİSADİ İŞ-
LETMESİ" kuruluş  çalışmaları bitmiştir.

Nilsemder ve Nilsemder İktisadi İşletmesinin yöne-
tim kurulları 2016 -17 döneminde Bölge Guvernörümüzce 
de onaylanarak aday gösterilmiş  ve katılan kurucu üyelerin 
oybirliği ile seçilerek göreve başlamışlardır. Seçilenler ta-
mamen gönüllü olarak görev yapmaktadırlar. Halen Nilsem-
der Derneğimizin Yönetim kurulu başkanlığını GDG Ahmet 
Gürmeriç, İktisadi işletmenin yönetim başkanlığını ise mes-
lek komitesi Başkan’ımız Kasım Çapraz yapmaktadır.

Kuruluşu takiben yapılan çalışmalar sonrasında NİL-
SEMDER  WEB Sitesi (www.nilsemder.org) – Facebook (@ 
NİLSEMDER ) ve Instagram (@nilsemder) Sayfasına kavuş-
muş burada örneklenen çalışmalar değerlendirilmeye başla-
mıştır. Atölye çalışmalarının geçen hergün daha üst düzeye 
geçmesiyle e-ticaret çalışmalarına da hız verilerek "Hepsi-
burada.com" ile sözleşme yapılmış ve  satışlara başlanmış-
tır. Mesleki Eğitimin geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığına 
mesleki eğitim Projesi kredisi ile ilgili olarak başvurulmuş-
tur. Nilüfer Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi – Nilüfer 
Belediyesi ve Nilsemder ortak projesi onaylandığında mes-
leki eğitime aktarılmak üzere önemli bir kaynak yaratılmış 
olacaktır.

İçinde bulunduğuz 2018 yılının sonlarında 100. Yıl ma-
hallesinde Nilüfer belediyesinin "100. Yıl Sanat ve Eğitim 
Merkezi" açılmış ve mesleki kurslar için  6 derslik/atelye kap-
sayan, derneğimize de bir yönetim odasının tefriş edilerek 
tahsis edildiği tam bir katda ve 18 branşda  400 katılımcı ile 
sürdürülmektedir. Burada kursiyer ve usta kadınlarımızın 
ürettiği herşey derneğimizce değerlendirilmektedir. Fethiye 
mahallesindeki binada da halen 3 kurs 295 kursiyerle devam 
etmektedir. Merkezin kurulduğu günden itibaren 13.581 kur-
siyer mesleki eğitim almıştır.

Her ne kadar hukuken Nilsemder bağımsız bir dernek ol-

sada, başta Bursa Kulupleri olmak üzere Bölge Rotary kulüp-
lerinin projeleri için en büyük destekçidir. Merkezin kuruldu-
ğu günden itibaren sponsor oldukları kurslar gibi şimdi de on-
ların gerçekleştirdikleri mesleki projelerin yerinde takipçisi 
ve değerlendiricisidir. Yapmayı planladıkları mesleki projele-
ri içinde yol göstericisi ve planlama konusunda yardımcısıdır.
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