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Şaşkın ve deneyimsizdik. Öyle ya insanlık tarihinde an-
cak 100 yılda bir görülen pandemi, 2020 yılının Mart 
ayında hepimizin hayatını ve planlarını değiştirdi.

Yerel yönetim olarak kentin güncel ihtiyaçlarına, altya-
pı-üstyapı, sosyal-kültürel gelişim gibi alanlarda kentin 
bugününe ve geleceğine kafa yorarken, hiç beklen-
meyen bir şok dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Sağlık söz 
konusu olduğunda elbette her şey ikinci plana düştü ve 
önceliğimiz halk sağlığı oldu.

O nedenle halk sağlığı uzmanlarına danışarak bir kriz 
masası oluşturduk ve bir yandan dezenfeksiyon, kamu 
alanlarında hijyen önlemleri, maske üretimi gibi halk 
sağlığı adına yapılması gerekenleri yaparken, öte yandan 
da belediyemizin hizmet alanlarındaki çalışmaları pan-
demi koşullarına göre yeniden düzenledik.

Vatandaşlarımızın en çok temas ettiği kamusal alan-
larda, belediye binaları ve kamu binalarında, hastane 
ve aile sağlığı merkezlerinde, pazar yerleri ve toplu 
ulaşım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaparak 
halk sağlığı adına önlem almaya çalıştık. Halkın maske 
ihtiyacına çözüm üreterek belediye bünyesinde maske 
üretim atölyesi kurduk ve vatandaşlarımıza 3 milyona 
yakın maskeyi ücretsiz dağıttık. Sosyal belediyecilik uy-
gulamalarımızı bu alana da kaydırdık ve sokağa çıkma 
yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları 
olan vatandaşları bu dönemde yalnız bırakmadık. Yaşlı-
ların market ve ilaç ihtiyaçları Nilüfer İlçe Kaymakamlığı 
bünyesinde oluşturulan ve Nilüfer Belediyesi çalışanları-
nın da yer aldığı Sosyal Destek Vefa Grubu ile karşılandı. 
Yaşlıların fatura ödemesi, bankadan para çekmek gibi 
ihtiyaçları da bu ekipler tarafından karşılandı. Bu dö-
nemde hastane veya sağlık kuruluşuna gitmek zorunda 
olan yaşlılara ulaşım desteği de verdik, öte yandan yalnız 
yaşayan yaşlılar ve ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak ye-

mek dağıtımı, ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti gibi 
çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürdük. 

Bu olağanüstü dönemin ekonomik sonuçlarını da gör-
mezden gelemezdik elbette. Pandemi döneminde 
belediyenin kiracısı olan ve zorunlu olarak kapalı kalan 
işletmelerin kira alacaklarını ertelerken, bu dönem işsiz 
kalan ve bir geliri olmayan vatandaşlara erzak ve sıcak 
yemek yardımında da bulunduk. Nilüfer Kent Konseyi 
ve Mahalle Komiteleri iş birliği ile maddi sıkıntı yaşayan 
vatandaşların gıda ihtiyacına destek olmak amacıyla 8 
mahallede dayanışma marketleri açtık. Öte yandan sal-
gın süresince büyük özveriyle çalışan ve virüsü yayma 
endişesiyle evlerinde kalmak istemeyen sağlık çalışanla-
rına konaklama olanağı da sağladık. 

Bütün bu hesapta olmayan çalışmaların belediyemize 
maliyeti 7.272.126,03 lira oldu. Pandemi kontrol altına 
alınana kadar bu alandaki çalışmalarımız da harcamala-
rımız da devam edecek elbette.

Hayatlarımızı değiştiren bu süreçte yeni alışkanlıklar da 
edindik. Rutin toplantılar ve görüşmelerimizi internet 
üzerinden yaptığımız gibi kültür-sanat ve tiyatro etkin-
liklerimizi de dijital platformlara taşıdık. Ayrıca beledi-
yemizin yatırım ve etkinliklerinde sağlık etki değerlen-
dirmesi yapılması da bu dönemde rutin bir uygulama 
olarak gündemimize girdi.

Süreç hepimiz için zor ve endişe dolu. Ancak bu pande-
mi ilk olmadığı gibi muhtemelen son da olmayacaktır. 
İnsanlık tarihinde Asya gribi, İspanyol gribi gibi çeşitli 
grip salgınları ile kolera, veba gibi pek çok pandemi ya-
şandı. Bu da geçecek ve dilerim en kısa zamanda sağlıklı 
ve sevgiyle kucaklaşacağımız günlere kavuşacağız.Bu 
süreçten dayanışma ile çıkacağız.

Ben öncelikle bütün sağlık emekçilerine şükranlarımı 
sunuyorum ve bu süreçte görev tanımında olmaması-
na rağmen pandemi çalışmalarına gönüllü olarak katılan 
belediye çalışanlarımıza, bu sürece emek veren bütün 
mesai arkadaşlarıma da yürek dolusu teşekkür ediyo-
rum. 

Sağlıklı bir gelecek dileğiyle…

sunuş

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı

baskan@nilufer.bel.tr

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
corona virüsü “pandemi” olarak 
nitelendirdiği gün, hepimiz için 
yeni bir çağ başladı. Hepimizin 
ezberi bozuldu. 
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Bursa’nın 
Nilüfer’i
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Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Bursa’nın en yeni, en 
planlı ve en düzenli bölgesi olan Nilüfer, adını, içinden 
geçen Nilüfer Çayı'ndan almıştır. 1987 yılında kurulan 
Nilüfer Belediyesi, her bakımdan çağdaş standartlara 
sahip bir kent yaratmış ve günümüzde Nilüfer ilçesi, 
Bursa’nın cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle 
kentin nüfusu büyük bir hızla artmaktadır. 50 bin 756 
hektarlık ilçe sınırları içerisinde 64 mahallesi bulunan 
Nilüfer’in kent nüfusu 465.956’dır.

Nilüfer, Bursa’ya ve Türkiye’ye sağladığı ekonomik 
katkı açısından Bursa’nın ilçeleri arasında ilk sıradadır. 
Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi 1961 yılında bu-
günkü Nilüfer ilçesinin sınırları içerisinde kurulmuştur. 
Günümüzde 8 sanayi bölgesini barındıran ve sanayinin 
büyük gelişme gösterdiği Nilüfer’de, sulak ve verim-
li arazi yapısıyla tarım da önemli bir yer tutmaktadır. 
İlçede coğrafi işaret tesciline sahip siyah incir, şefta-
li ve Hasanağa enginarı gibi ürünlerin yanısıra çok  



C O V I D - 1 9  P A N D E M İ S İ  R A P O R U   1 1  M A R T  -  3 0  E Y L Ü L  2 0 2 0

4



4 5

sayıda meyve-sebze ve tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. 
Ata tohumlarını yaşatmak ve yarınlara aktarmak için 
bir Tohum Kütüphanesi kuran ve Kent Bostanları’nda 
ekolojik üretim denemeleri yapan Nilüfer Belediyesi, 
ilçede tarımsal üretimi destekleyen çok yönlü çalışma-
lar yürütmektedir. Bilimsel analizlerle Nilüfer’in toprak 
yapısına uygun ürünleri tespit ederek çiftçiyi yüksek 
verim alabileceği ve pazar değeri yüksek ürünlere yö-
nelten Nilüfer Belediyesi, kırsalda çiftçiyi ekolojik tarı-
ma, kent halkını da balkon tarımına teşvik etmektedir. 
Açılan üretici pazarlarıyla halkın sağlıklı gıdaya erişimi-
nin kolaylaştırıldığı Nilüfer’de, pazar yerlerinden topla-
nan meyve-sebze artıkları Kompost Ünitesi’nde orga-
nik gübreye dönüştürülerek çiftçiye dağıtılmaktadır.
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Sağlıklı kent 
yaklaşımı
Yaşamın her alanında halk sağlığını temel alan bir 
yaklaşım sergileyen Nilüfer Belediyesi, sağlıklı bir kent 
yaratabilmek için kişi başına düşen yeşil alan oranını 
artırmaya çabalamakta ve çevre sağlığı-temizliği 
alanındaki hizmetlere büyük önem vermektedir. 
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Doğa ile barışık bir kent ortamı yaratmak için her yıl 
ağaçlandırma kampanyaları yapan Nilüfer Belediyesi, 
park ve çocuk oyun alanı düzenlemelerine de özen 
göstermektedir. Kişi başına düşen yeşil alan oranı her 
geçen gün artan Nilüfer’de, 2 milyon metrekareye 
yakın düzenlenmiş yeşil alan mevcuttur. 303 park ve 
çocuk oyun alanı yapan Nilüfer Belediyesi, bunlardan 
101 tanesine yürüyüş yolları yapıp, açık alan spor alet-
leriyle donatarak herkese bedelsiz spor yapma olanağı 
sağlamıştır. Misi, Balat ve Dağyenice piknik alanlarının 
yanı sıra, Atatürk Kent Ormanı gibi, vatandaşların şeh-
rin stresinden uzaklaşıp, doğayla iç içe keyifli zaman 

geçireceği yeşil alanların da bulunduğu Nilüfer’de, kent 
insanını toprakla ve tarımla buluşturan hobi bahçeleri 
de bulunmaktadır.

Sağlıklı kent yaklaşımı içinde bisiklet yolları yaparak 
kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan 
Nilüfer Belediyesi, sağlıklı yaşam ile çevre bilinci oluş-
turmak ve bisikletin kent içinde alternatif ulaşım aracı 
olarak kullanımını sağlamak amacıyla "Akıllı Bisiklet Ki-
ralama Sistemi"ni hayata geçirmiştir. 161 kilometre bi-
siklet yolunun yapıldığı Nilüfer’de, Akıllı Bisiklet Kirala-
ma Sistemi’ne abone olanların sayısı 17 bine ulaşmıştır. 
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Çocuklara ve gençlere çevre ve geri dönüşüm eğitim-
leri vererek yeni nesillere çevre bilinci aşılayan Nilüfer 
Belediyesi, yine kentteki okullar arasında düzenlediği 
evsel atık bitkisel yağ ve atık pil toplama yarışmasıyla 
da hem atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını sağ-
lamakta hem de her yıl milyarlarca litre suyun ve çev-
renin kirlenmesini önlemektedir. Nilüfer’de, hava, su, 
toprak, gürültü ve elektromanyetik alan konularında 
risk faktörlerini belirlemeye, veri tabanı ve kirlilik ha-
ritası oluşturmaya ve bu alanlarda zararlıları ortadan 
kaldırmaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. 

Nilüfer Belediyesi, 1995 yılından bu yana geri dönüşe-
bilir atıkların ekonomiye kazandırılması, öz kaynaklar 
ve çevrenin korunması için dönüşümlü atıkları, diğer 
atıklardan ayrı olarak toplamaktadır. Her mahalleden 

haftada bir gün geri dönüşebilen atıkların toplandığı 
Nilüfer’de, günde ortalama 30 ton geri kazanım atığı 
toplanıyor. 

Yenilenebilir enerjiye önem veren ve İSO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip Türkiye’deki ikin-
ci belediye olan Nilüfer Belediyesi, hizmet binalarında 
güneş enerjisinden faydalanarak, enerji verimliliğini ar-
tırmaya çabalamaktadır.
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Çevreye yönelik gerçekleştirdiği örnek çalışmalardan 
dolayı Türk Loydu tarafından yapılan dış denetimde 
İSO 14001/2015 belgesi almaya hak kazanan Nilüfer 
Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de üye-
sidir.

Nilüfer’de, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da 
önemli çalışmalar yürütülmektedir. Nilüfer Belediyesi 
bu bağlamda 2014 yılında, Brüksel’de bulunan Avru-
pa Komisyonu Merkezi’nde İklim Değişikliğine Uyuma 
Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayarak, 2020 
yılına kadar kentteki karbondioksit oranını yüzde 20 
azaltmayı taahhüt etmiştir. 2013 yılı referans alınarak 
sera gazı emisyon envanteri çıkarılan Nilüfer’de, 2015 
ve 2017 yıllarında hazırlanan ara raporlarda azaltımın, 
yüzde 16,29 seviyelerinde olduğu görülmüştür. Çıtayı 
bir adım daha yükselten Nilüfer Belediyesi, Başkanlar 
sözleşmesinin yeni hedefi olan 2030 yılına kadar  %40 
CO2 emisyon azaltımı hedefini de benimseyerek çalış-
malarını sürdürmektedir

Nilüfer’deki yeni nesil belediyecilik anlayışı, insan odak-
lı hizmet, sosyal yaşam, çevreye karşı duyarlılık, çeşitli 
kurum ve kuruluşların da dikkatini çekmektedir. Nilü-
fer, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) 2018 yılında, bü-
yükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ve nüfusu 
en yüksek 186 ilçe arasında 65 kriter ele alınarak dü-
zenlediği “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” rapo-
runa göre “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 5. 
sırada yer almıştır. 

Sağlıklı kent yaklaşımı içerisinde tüm canlıların yaşama 
hakkına saygı ilkesiyle hareket eden Nilüfer Belediyesi, 
bunun bir ifadesi olarak 2004 yılında kurduğu Hayvan 
Bakım ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz hayvanlara çok 
yönlü hizmet vermektedir. 
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COVID-19 
pandemisine 
hazırlık 
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COVID-19 salgınının Çin dışında da hızla yayılmaya 
başlaması ve ölümlere yol açması nedeniyle Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 30 Ocak 2020 tarihinde hastalığı 
“Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" (Public He-
alth Emergency of International Concern) olarak ilân 
etmesinin ardından, Nilüfer Belediyesi, bilim insanla-
rına başvurarak ne yapılması gerektiğine 
dair görüş talebinde bulundu.

1 Mart 2020 günü konuşmacı 
olarak Bursa Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kayıhan 
Pala’nın davet edil-
diği ve Belediye 
üst yönetiminin 
katıldığı bir kon-
ferans düzenle-
nerek; hastalık, yol 
açabileceği salgın 
ve korunma yolları 
ile ilgili bilgi alındı.

Türkiye’de ilk COVID-19 
olgusunun resmi olarak 
açıklandığı 11 Mart 2020 ta-
rihinden itibaren Belediye’de bir 
kriz masası oluşturularak, salgına ya-
nıt vermeye yönelik halk sağlığı hizmetleri önce-
likli hale getirildi. Kriz masasında görev alan Başkan 
Yardımcıları Remzi Çınar, Sibel Özer ve Koordinatör 

Mehmet Ali Yumurtacı, pandemi dönemi çalışmala-
rının planlamasını, takibini ve koordinasyonunu sağ-
ladı. 

Bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan vi-
rüsün yayılımını önlemek amacıyla; konser, sinema, 

tiyatro, sergi, açılış, kurs, atölye vb. kalabalık 
kitleleri bir araya getiren bütün etkin-

liklerini iptal eden Nilüfer Beledi-
yesi, aynı gerekçeyle belediye 

kütüphanelerinin okuyucu 
bölümleriyle, müzele-

rini ve kadın-çocuk 
akademilerini de ile-

ri bir tarihe kadar 
kapattı.

Belediye hizmet 
binalarındaki ön-
lemlerini artıran 
Nilüfer Belediyesi, 
bina girişinde te-

massız ateş ölçerle 
vatandaşların ateşi-

nin ölçülmesi uygula-
masını hayata geçirdi. 

Uygulama kapsamında 
ateşi 37.30C’nin üzerinde olan 

vatandaşlar, maske verilerek en 
yakın sağlık kuruluşuna yönlendirildi. 

Ayrıca vatandaşların Belediye binalarına giriş-çı-
kışlarında el antiseptiği kullanmasına yönelik uygula-
malar geliştirildi. 
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İlk adım:
İş sağlığı ve güvenliği 
COVID-19 pandemisinde etkin bir mü-
cadele gerçekleştiren Nilüfer Belediye-
si’nde öncelikle İSG Birimi 27 Mart 2020 
tarihinde ‘COVID-19 Acil Durum Eylem 
Planı’nı hazırlayarak iç iletişim sistemi 
üzerinden bütün belediye çalışanlarına 
duyurdu. 
Acil Durum Yönetimi’nde doğru ve hızlı karar alınması 
için çalışma planının oluşturulmasını sağlamak amacıy-
la hazırlanan planda; acil durumun öncesinde, sırasında 
ve sonrasında yapılacaklar tariflendi. Can kayıplarının 
en aza indirilmesi ve çevrenin olumsuz yönde etkilen-
mesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden 
planlanması amacıyla, acil müdahalenin doğru ve etkin 
biçimde yapılabilmesi, ekiplerin hareket tarzının be-
lirlenmesi için gerekli yetki görev ve sorumluluklar da 
Acil Eylem Planı’nda tanımlandı. 

Planda ayrıca salgının yayılmasını önlemek için, binek 

araç ve toplu taşıma araçlarında yapılması gerekenler 
ile iş yerine giriş ve çıkışlarda, çalışma ortamında yapı-
lacaklar, toplantı ve eğitimlerde, yemekhanelerde, din-
lenme alanları ve şantiyelerde yapılması gereken işler 
tanımlanırken temizlik ve hijyen uygulamaları konu 
edildi.

11 Mayıs 2020 tarihinde de hastalığın yayılımını engel-
lemek için COVİD-19 atıkları (maske, eldiven, tulum vb. 
kişisel hijyen malzemeleri) toplama talimatı oluşturu-
larak bu atıkların biriktirileceği ekipmanlar ve toplama 
yöntemi ayrıntılı bir şekilde tariflendi. 

Pandemi ile birlikte çalışma ortamlarını da yeniden 
düzenlemek gerektiği gerçeğinden hareketle hizmet 
binalarındaki ofislerde yayınlanan genelgeler doğrul-
tusunda işaretlemeler yapıldı ve sonrasında düzenli 
olarak kontroller gerçekleştirildi. 

Bu dönemde Belediye çalışanlarından 22 kişi PCR po-
zitif olarak doğrulanmış olgu kaydedilirken bu kişilerin 
son 48 saat içinde temasta bulunduğu bütün çalışanlar 
(65 kişi) 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.
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Dezenfeksiyon ve 
temizlik 
Salgının yayılımını önlemek için yapı-
lan öncelikli işlerden biri dezenfeksiyon 
oldu. Kamuya açık bütün alanlarda dü-
zenli olarak yürütülen dezenfeksiyon 
çalışmaları 13 Mart 2020 tarihinden 
başlayarak Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ile Temzilik İşleri Müdürlüğü tarafından 
yürütüldü. 

Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak 
gerçekleştirilen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan ruhsatlandırılmış, MSDS Güvenlik Bilgi Formu su-
nulan dezenfektanlar tercih edildi. 

Pandeminin ilk günlerinden sonra faaliyete geçen ku-
aför-berberler, anaokulları ve camilerde talep üzerine 
pulverizasyon yöntemiyle yüzey dezenfeksiyonu ya-
pıldı. Bu süreçte bin litre dezenfektan dağıtıldı. Kamu 
binaları (Muhtarlık, aile sağlığı merkezi vb.) ile kamuya 
açık kapalı alanlar (Taksi durakları, camiler, kuaförler 
vb.) ve atık konteynerleri bu dönemde toplam olarak 
56 bin kez dezenfekte edildi. 
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Nilüfer’deki 64 mahallenin tamamında cami ve iba-
dethanelerde halıların yıkama işlemi de önemle ele 
alındı. Temizlik, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel 
köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yı-
kama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştirildi. Ayrıca 
çocuk parklarındaki kent mobilyaları, Nilüfer Cumhuri-
yet Meydanı, Halk Evi, Vergi Dairesi, Kaymakamlık gibi 
insan sirkülasyonunun yoğun olduğu kamu binaları 
çevresindeki kent mobilyaları ile ATM’ler ve ödeme 
noktalarında da dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldü. 

Katı atıkların toplanması, toplanan evsel atıkların ta-
şınması bu süreçte daha da önem kazandı. Atıkların 
beklemeden taşınması ve hızlı nakli için zaruri haller 
dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları görevlerini 
izin kullanmadan yerine getirdi. Kurulan semt pazar-
yerlerinin evsel atıklarını toplama, süpürme, yıkama 
süreçlerinde, yıkama suyuna ilaveler yapılmasıyla de-
zenfekte özelliği kazandırılarak pazarlar aynı gün te-
mizlenip dezenfekte edildi.
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Kullanılmayan eski ev eşyaları ile iri hacimli atıkların 
(koltuk, kanepe, buzdolabı vb.) toplanmasını, moloz ve 
hafriyat atıklarının kaldırılmasını sağlamak üzere yürü-
tülen çalışmalar pandemi sürecine bağlantılı hale ge-
tirilerek süratle gerçekleştirildi. Atıkların karantina sü-
recindeki evlerden çıkması durumunda eşyalar sürece 
uygun bir prosedür sonrasında alındı. Süreç içinde pik-
nik ve mesire alanları düzenli aralıklarla temizlenirken 
atık toplama sıklığı arttırıldı.  Hizmet binalarının ofis ve 
ortak alan temizliği de yine pandemiye uygun uygula-
malarla yapılırken titizlikle çalışıldı. 

Sahada etkin bir çalışma yürütülürken bir yandan da 
karantina sürecindeki atık yönetimi konusunda talep 
edilen ve gerekli olan teknik bilgilendirmeler yapıldı. 
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Maske
Üretim Atölyesi 
Koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemi olan 
ve kullanımı zorunlu hale getirilen tıbbi maskeler, 
başta sağlık çalışanları olmak üzere halka ücretsiz 
olarak dağıtılmaya ivedilikle başlandı. 
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6 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından 
maske satışının yasaklanmasıyla birlikte, toplumda 
oluşan maske ihtiyacını karşılamak üzere bir maske 
üretim atölyesi hayata geçirildi. 

Bu atölyede yürütülen üretim çalışmaları Teks-
til Mühendisleri Odası ve Bursa Tabip Oda-
sı'ndan görüş alınarak şekillendirildi. Bu 
görüşler doğrultusunda 3 katlı, 80 gram 
ağırlığında, 19,5×7,5 santimetre boyut-

larında, pileli ve 10 santimetrelik plastik kaplı tel bulu-
nan maske üretimi gerçekleştirildi. 140 derecede ışıl 
işlem gören maskeler nonwoven kumaştan üretildi. 

Bu süre içinde yaklaşık iki milyon maske üretile-
rek, ücretsiz olarak Belediye çalışanlarına, 

yurttaşlara ve kamu kurumlarına dağıtıldı. 
Satın alma yoluyla temin edilen maske-

ler de dahil bu sürede dağıtılan toplam 
maske adedi 3 milyona yaklaştı. 
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Hasta nakil 
hizmeti

Ev ve kişisel 
bakım hizmeti

Pandeminin Mart ve Eylül arası döne-
minde; evlerinden sağlık kuruluşlarına 
ya da sağlık kuruluşlarından evlerine 
nakil ihtiyacı duyan 738 hastanın trans-
ferleri hafta sonu ve resmi tatil gözet-
meksizin gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş ve üstü 
ile engelli 80 vatandaşın da yine hastaneye ulaşımı 
sağlandı. Transferler sırasında hijyen kuralları uygula-
nırken, ayrıca hasta nakil araçları da her kullanımdan 
sonra dezenfekte edildi. 

Yaşlılık, yalnızlık ve hastalık gibi sebeplerden dola-
yı kendi ev temizliğini ve kişisel bakımını yapamayan 
vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti verildi. Bu dö-
nemde 343 ev bakım hizmeti ve 792 vatandaşımıza 
kişisel bakım hizmeti sunuldu.
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Sağlık 
çalışanlarına 
konaklama 
hizmeti
Dünya genelinde yaşanan COVID-19 
salgını ile ilgili tedbirler kapsamında üni-
versitelerin eğitimlerine uzaktan eğitim 
yöntemi ile devam etmeleri sebebi ile 
Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu hizmetlerine ara verilin-
ce, 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
burada sağlık çalışanlarına konaklama 
hizmeti sunuldu. 

Yurtta konakladıkları süre 
boyunca sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği olmak üzere 
her gün 2 öğün yemek ser-
vis edilen sağlık çalışanları, 
7/24 sıcak su, sınırsız in-
ternet, çamaşırhane, ütü 
vb. yurt hizmetlerinden 
de yararlanma imkanı-
na sahip oldu. 10 Nisan 
– 29 Temmuz tarihleri 
arasında 1.528 konakla-
ma hizmeti verildi. 
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Cenaze
defin hizmetleri

Bu dönemde 787 cenaze defin hizme-
ti verildi. Bunlardan 310’u ev cenazesi 
olmakla birlikte 7 kişi ölüm nedeni tes-
pit edilemediğinden Savcılık makamına 
havale edildi. Toplam 809 cenaze nakil 
hizmeti verildi. 
Hastane, adli tıp, bölge dışı gerçekleşen ölümlerde 
cenaze nakil aracı taleplerinde Covid-19 açısından de-
ğerlendirmek amacı ile ölüm belgesi ibrazı istendi.

Bu konudaki hizmetlerimizi yürütürken artık eve gi-
dilmeden önce vaka sorgulaması yapılarak şüpheli, 
temaslı akraba sorgulanıyor ve hastane yatış çıkış du-
rumu ile test durumu da dikkate alınıyor.

Eve girmeden önce odanın boşaltılması, vantilatör ve 
klimanın kapatılması isteniyor. Bu birimde görev yapan 
personele de koruyucu ekipman olarak maske, eldi-
ven, gözlük, siperlik, tulum, önlük, bone, galoş, dezen-
fektan sağlanıyor.

Şüpheli ve Covid -19 pozitif cenaze nakli esnasında 
araç şoförüne gerekli eğitim ve bilgilendirme yapıla-
rak koruyucu ekipmanla nakil işleminin tamamlanması 
sağlanırken cenaze nakil araçları düzenli olarak dezen-
fekte ediliyor. 
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Psikolojik 
destek 
Nilüfer Belediyesi dünyayı saran koronavirüs salgınıy-
la ilgili her alanda mücadeleyi sürdürürken, evlerinde 
kalarak bu mücadeleye destek veren vatandaşlar için 
de çeşitli çalışmalar yaparak, koronavirüs salgını dola-
yısıyla yoğun kaygı yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik 
destek hizmeti de veridi. Nilüfer Belediyesi’nde görevli 
psikologlar, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri 
arasında 444 16 03 numaralı telefondan Nilüfer Bele-
diyesi’ni arayarak kendilerine ulaşan vatandaşlara üc-
retsiz psikolojik destek hizmeti verdi.

Atık yönetimi 
güncellendi
Pandemi döneminde maske, eldiven ve 
ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzeme 
atıklarının arttığı da dikkate alınarak atık 
yönetim planı güncellendi. Belediye 
binalarına gri renkte atık kutula-
rı yerleştirilirken konutlara da 
bu atıkları evsel atıklardan ayrı 
toplamaları için 500 bin adet 
özel atık poşeti dağıtıldı. 
Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ekipleri, 
ilçedeki konutların bir bölümünü ziyaret 
ederek maske ve eldiven atıklarının toplan-
ması konusunda da yurttaşları bilgilendirdi.  
Yapılan bilgilendirmede evlerde kullanılan 
maske, eldiven gibi atıklarının evsel çöpler-
den ayrı olarak bir poşette toplanması ve bu 
atıkların 72 saat kapalı bir odada veya bal-
konda insanların ve evcil hayvanların erişi-

mine uzak bir şekilde bekletilmesi istendi. 
72 saat sonunda bu atıkların evsel çöpler-

le birlikte belediyemizin çöp toplama siste-
mine verilebileceği belirtildi.

Maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemele-
rinin atıkları, Nilüfer Belediyesi Hizmet Bi-
nalarında da çok sayıda noktaya yerleştirilen 
gri renkli atık kutularında toplandı, bu atıklar 
da görevli temizlik personeli tarafından gün-
lük olarak toplanarak ve geçici depolama 
alanında 72 saat bekletildikten sonra evsel 
atıklarla birlikte bertarafa gönderildi.
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İşyerleri ve
pazar alanlarına 
yönelik çalışmalar
Sirkülasyonun yoğun olduğu semt pazarlarında tezgahlar arasında 
mesafe bırakılması, esnafın eldiven ve maske kullanması ve vatandaşın 
ürünlere dokunmaması için çalışma yapan Nilüfer Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, pazarlarda yoğunluğun önüne geçilmesi için Bursa İl 
Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.
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Zabıta ekipleri, karar kapsamında belirlenen giriş ve 
çıkışlar haricinde diğer alanları demir bariyer vb ile 
kapatarak pazar alanlarına kontrolsüz giriş ve çıkışları 
engelledi. 

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk yaşanmasının en-
gellemek amacıyla da vatandaşlara, akşam saatlerini 
beklemeden alışverişlerini yapmaları için bilgilendirme 
yapıldı. Bu dönemde pazar alanlarında 560 bin maske 
dağıtıldı. 

Nilüfer’de tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-dü-
ğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin de kapalı 
olup olmadığı düzenli aralıklarla denetlendi. 

Hijyenin sağlanması için ayaklı dezenfektan düzenek-
lerinin yerleştirildiği pazar alanlarında toplam 2083 
litre dezenfektan kullanıldı. 
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11 MART VE 30 Eylül 2020 TARİHLERİ ARASINDA İLÇE KAYMAKAMLIĞI İLE YAPILAN
ÇEŞİTLİ İŞYERLERİ DENETLEME TABLOSU

S.N. İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI İŞYERİ BAZLI  
DENETLENEN TOPLAM

1 BERBER /KUAFÖR/ GÜZELLİK MERKEZLERİ 839 1079

2 AVM‘LER 5 37

3 TİCARİ TAKSİLER / DURAKLAR 306/27 221/162

4 PAZAR YERLERİ/SOSYETE PAZARLARI 35/5 96 Pazar 36 giyim

5 ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLERARASI TOPLU ULAŞIM … 71

6 KAHVEHANE VE KIRAATHANELER 519 1373

7 HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI, JAKUZİ,KAPLICA VE KAPALI 
YÜZME HAVUZLARI 4 10

8 LOKANTA , RESTORAN , KAFE VB. YERLER 839 2900

9 SPOR MERKEZLERİ / TESİSLERİ 106 130

10 SAHİL BANTLARI, PARK / PİKNİK ALANLARI, MESİRE YERLERİ  … 107

11 KONAKLAMA TESİSLERİ 23 171

12 ÇAY BAHÇELERİ 8 94

13 DERNEK LOKALLERİ 32 78

14 NİKAH VE DÜĞÜN YERLERİ 23 209

15 İNTERNET KAFE, SALON VE ELEKTRONİK OYUN YERLERİ 27 165

16 SİNEMA , TİYATRO VE DİĞER KÜLTÜREL AKTİVİTE YERLERİ 5 10

17 LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR 3 17

18 GANYAN 18 54

19 CAMİLER 127 411

20 HALI SAHALAR 8 22

21 BİLARDO SALONLARI 23 25

 DENETLENEN GENEL TOPLAM 2982 7478
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Can 
dostlarımızı 
unutmadık

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtla-
malarının ve günlük rutinlerin değişme-
si ile birlikte sokakta 
yaşayan can dost-
larımızın beslenme 
ihtiyaçları da önem 
kazandı.
Hayvanseverlerin sevgi 
ile besleyerek yaşamda 
tuttukları sokak hayvanla-
rının bu dönemde aç kalmaması için beslenme odak-
larına, kırsaldaki belirli noktalara ve ihtiyacın tespit 
edildiği alanlara gönüllülerin de desteği ile 16 ton kedi/
köpek maması dağıtıldı.
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Sosyal 
yardımlar 
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Sıcak yemek 
desteği

Erzak desteği

Salgın ve karantina sebebi ile gıda ihtiyacını gidere-
meyen, yemeğini yapamayan ve yakınlarından destek 
bulamayan vatandaşlarımızın yanında olmak için ver-
diğimiz desteklerden biri de sıcak yemek desteği oldu. 
Bu dönemde sağlanan 37 bin 87 öğün sıcak yemek 
hizmetinin maliyeti 1 milyon TL’yi aşan bir tutara ulaştı. 

COVID-19 salgını sebebi ile işsiz kalan, kronik hasta-
lığı bulunan, maddi zorluk yaşayan vb. durumlardaki 
vatandaşların başvurularına istinaden, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip-
lerle bu kişilere erzak desteği sağlandı. 5800 adet 

erzak dağıtımı için bütçeden 638 Bin 29 TL harcanır-
ken, hayırseverler adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı-
ğımız gıda kartları da dahil edildiğinde toplam 12.638 
adet ve yaklaşık 1 milyon 400 bin TL tutarında yar-
dım sağlandı. 
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65 yaş 
ve üzeri 
kişilere
gıda - ilaç 
desteği

Pandemi döneminde Valilikler tarafın-
dan koordine edilen ‘Vefa Sosyal Destek 
Ekibi’ Nilüfer’de de oluşturuldu. Nilü-
fer’de 30 Zabıta görevlisi ile ve 30 per-
sonelin yer aldığı 25 ekip oluşturuldu. 
Bu ekiplere 5 minibüs ve 7 binek araç 
ve şoförleri ile destek sağlanmanın ya-
nında Nilüfer Kaymakamlığı’na da 11 
araç ve şoför tahsis edildi. 

Nilüfer Kaymakamlığı’nın 24 Mart 2020 tarih E.2178 
sayılı ve 25 Mart 2020 tarih E.2197 sayılı ve yazılarına 
istinaden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri birlikte çalışarak etkin bir görev üstlendi. 
Nilüfer Vefa Sosyal Destek Ekipleri bu süre içinde 65 
yaş ve üzeri vatandaşların toplam 1.949 gıda ve ilaç 
alışveriş talebini karşıladı. Ayrıca 65 yaş üstü ile kro-
nik rahatsızlığından dolayı sokağa çıkma yasağı olan 
vatandaşlarımızdan1 1.249 kişinin banka ve postane-
lerden maaş çekme vb. işlemleri güvenle gerçekleşti. 

1 Merkezi Hükümet, pandemi sırasında 22/03/2020-29/05/2020 tarihleri arasında 65+ vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını 
yasaklamıştır. Sonraki tarihlerde saatlik kısıtlamalar uygulandı.
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Bizim Ev 
Engelliler 
Sosyal Yaşam 
Destek 
Merkezi 
2011 yılında Engelliler Hizmet Birimine 
bağlı olarak hizmet vermeye başlayan 
Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Des-
tek Merkezi engelliliğe dair toplumsal 
farkındalık oluşturmayı, engelli birey-
ler ve yakınlarına bağımsız ve verimli 
zaman kazandırmayı, engelli vatan-
daşlara sosyal yaşama katılma imkanı 
sunmayı hedefleyen bir merkez olma 
görevi üstleniyor. 
Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Bölümü ile Görme En-
gelliler Bölümü bulunan Merkezde engelli hakları ile 
ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra 
engelli bireylere ve yakınlarına yönelik psikolojik des-
tek hizmeti, spor, müzik, el sanatları çalışmaları ile çe-
şitli sosyal etkinlik ve gezi organizasyonları yapılıyor. 

Pandemi dönemiyle birlikte çalışmalarına ara vermek 
durumunda kalan Merkez,  Haziran ayından itibaren 
gerekli önlemler alınarak faaliyetini kaldığı yerden 
sürdürdü. 

Pandemi boyunca katılımcıları ile etkin bir iletişim 
sürdürerek birçok etkinliğin düzenlendiği Bizim Ev’de 
sosyal hayatın kesintiye uğramadan düzenlenmesi 
için öncelikle Bizim Ev’de alınacak önlemler, sınıf-
larda bulunması gereken maksimum katılımcı sayısı, 
atık maskelerle ilgili yapılması gerekenler, hijyenle il-
gili alınması gereken önlemler, servis sırasında dikkat 
edilmesi gerekenler, katılımcıların virüse karşı korun-
ması gibi konular iş güvenliği uzmanı eşliğinde tartışı-
larak atölye çalışmalarına yeniden başlandı. 

Atölyelere katılanların ateşleri, servislere binilmeden 
önce ölçülürken maske, mesafe, hijyen kurallarına 
azami dikkat gösterildi. Düzenli olarak dezenfekte 
edilen Bizim Ev’de fiilen sunulan hizmetlerin yanında 
internet üzerinden de çalışmalar yürütüldü. 
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Bizim Bahçe 
Engelsiz 
Sosyal Yaşam 
Merkezi
Nilüfer Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi'ne bağlı 
olarak çalışmalarını yürüten ve engelli bireyler ile ya-
kınlarına ücretsiz tatil hizmeti sağlayan Engelsiz Sos-
yal Yaşam Merkezi’nde pandemi dolayısıyla  kesintiye 
uğrayan hizmet, 18 Hazirandan itibaren yeniden aktif 
hale getirildi. Yeni normale uygun düzenlemelerle, 
pandemi kuralları dikkate alınarak misafirlerini ağırla-
mayı sürdüren Merkez’de güvenli bir tatil ortamı su-
nulmaya devam ediyor. 
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Huzurevinde önlemler
sonuç verdi
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi 
yaşları 60 ile 95 arasında değişen 73 kişinin güvenli evi, 
keyifli paylaşımların adresi durumundadır. Pandemiyle 
birlikte gerekli düzenlemelerin yapıldığı huzurevinde, 
sakinlerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkışları ve ziyaret 
kabulleri durduruldu. Burada hizmet veren çalışanlara 
olduğu gibi misafirlere de COVİD-19 eğitimi verilme-
sinin ardından, yayınlanan genelgeler doğrultusunda 
çalışanlar önce 7 günlük, sonra da 15 günlük vardiya ile 
hizmet vermeye başladı. Belirlenen vardiyalar süresin-
ce huzurevinden ayrılmadan, orada konaklayarak hiz-
met veren çalışanlar bu süre boyunca her gün düzenli 
olarak sakinlerin ateş, nabız, solunum sayısı ve öksürük 
şikayetlerini takip etmeyi sürdürdü. 

Temastan kaçınarak korunmaya yönelik mekânsal 
düzenlemelerin de yapıldığı huzurevi belirli aralıklar-
la dezenfekte edilirken, sakinlerin ihtiyaç ve talepleri 
özenle yerine getirildi. 

Önlemlerin etkin biçimde yürütüldüğü huzurevinde 
bu dönemde PCR testi pozitif kimse olmadı. 
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Dayanışmanın adı 
Nilüfer
Kent Konseyi
Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma ve 
dayanışma kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten 
Nilüfer Kent Konseyi; meclisleri, çalışma grupları ve Nilüfer Mahalle 
Komiteleri ile birlikte bu süreçte etkin çalışmalar yürüttü.
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Dayanışma Marketleri 
Dayanışma Marketleri, pandemi süre-
cinde bazı işçilerin ücretsiz izne çıka-
rılması sonucu bu kişilerin gıdaya eriş-
mekte sorun yaşamaları ve bu sorunun 
farkında olan Nilüferliler’in dayanışma 
talebi üzerine, Nilüfer Mahalle Komitele-
rince ‘Gücün kadar getir, ihtiyacın kadar 
al’ sloganıyla açıldı. 

İlki Çalı Mahalle Komitesi tarafından açıldıktan sonra 
Altınşehir, Görükle, Çamlıca, Yüzüncüyıl, Dumlupınar 
ve Karaman Mahalle Komiteleri’nin hayata geçirdiği 
Dayanışma Marketleri kapılarını açtı. Vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği bu marketlerde, gıda ve temizlik 
malzemeleri paylaşıma sunulurken, dayanışma kartları 
da ihtiyaçlılara ulaştırıldı. 
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Canlı 
Konsey 
Pandemi sürecinde ‘evde kal’ derken, insanların 
evde hem bilgilenip hem de keyifli zaman geçire-
bilmelerini amaçlayan Nilüfer Kent Konseyi uzman 
konukların katılımıyla çeşitli konularda 30’un üze-
rinde çevrimiçi yayın gerçekleştirdi. Kesintiye uğra-
yan sosyal hayat böylece farklı bir mecrada akmayı 
sürdürdü. 

Kız kardeşlik Köprüsü
Sokağa çıkma yasakları ve karantina 
sürecinde ev içinde aile bireyleri ile bir-
likte kalan kadınların harcadığı ev içi 
emek, yaşadığı şiddet, sesini duyurama-
ma, ölüm oranları ve geçim sıkıntısı ciddi 
bir artış gösterdi. 
Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinde birçok ka-
dın ölümü gerçekleşirken hayatta kalmayı başarabilen 
kadınlar ise ev içi şiddet, ev içi emeğin bölüşülmemesi, 
yaşlı, hasta, çocuk ve ‘koca’ bakımı gibi toplumsal cin-

siyet eşitsizliğine maruz kaldı. Pandemi sürecinde işsiz 
kalanların sayısının artması da çaresizlik tablosunun 
bir köşesinde yerini almışken maddi ve manevi yükün 
büyük bölümünü yine kadın omuzlamak durumunda 
bırakıldı. Nilüfer Kent Konseyi yürütme kurulu yaptığı 
çevrimiçi toplantıların ardından, bu karanlık tablodaki 
kadınların umudunun ancak ve ancak yine kadın daya-
nışması ile yeşerebileceği görüşünü benimsedi. Kadın 
Meclisi’nin de katkıları ile pandemi sürecinde çeşitli 
zorluklar yaşayan kadınlarla dayanışmak için bir “Kı-
zardeşlik Köprüsü” oluşturma fikrini geliştirerek çalış-
malarına hız verdi. 
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Siper Ol Nilüfer! 

Sağlık çalışanları başta olmak üzere bü-
tün çalışanlara yönelik hayata geçirilen 
dayanışma projelerinden biri de “Siper ol 
Nilüfer” sloganıyla gerçekleşti. 
Proje kapsamında 80 gönüllü tarafından üretilen si-
perlikler ilk etapta 1000 adet üretildi ve aile sağlığı 
merkezi çalışanlarına verildi. İkinci etapta üretilen 2 
bin adet siperlik pazar çalışanlarına verilirken, üçüncü 
etapta ise 750 adet siperlik üretilerek ambar, depo 
ve kargo işçilerine verilmek üzere Tüm Taşıma İşçileri 
Sendikası Bursa Şubesi’ne teslim edildi.
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Halkla 
İlişkiler 
çalışmaları
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Bu süreçte Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hal-
kı bilinçlendirmeye yönelik afiş, bilboard çalışmalarına ağır-
lık verildi ve özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı 
günlerde internet üzerinden canlı yayınlar ve sosyal medya 
paylaşımları ile bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklarını evde tut-
makta zorlanan aileler için internetten masal paylaşımları, 
evde egzersiz videoları ve pandemi döneminde sağlık için 
dikkat edilmesi gereken konularda uzmanların katılımıyla 
canlı yayın ve sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verildi.
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Kültür Sanat 
Etkinlikleri
Dünyayı saran salgının ülkemizde görülmesiyle 
beraber Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 
yapılan sanat eğitimleri, atölyeler, sahne gösterileri 
vb. etkinliklere ara verilerek müze, gençlik merkezi ve 
kültür evlerinin kapıları kapatıldı.

Daha önce yılın neredeyse her günü, gü-
nün hemen her saati bir etkinliğe ev sahip-
liği yapan kültür mekanlarındaki sessizlik 1 
Haziran 2020 ile birlikte dağılmaya başladı 
ve hem çalışanlar hem de katılımcılar açı-
sından risk oluşturmayacak etkinliklerin 
planlanmasına geçildi. 9 Haziran’dan iti-
baren açılan müze, sanat galerisi gibi me-
kanlarda bulunması gereken kişi sayısının 
4 metrekare başına bir kişi olarak belirlen-
mesinin ardından ziyaretler buna göre ka-
bul edilmeye başlandı ve ziyaretçiler için de 
ateş ölçümü, sterilizasyon paspası, maske 
kontrolü gibi önlemler alındı. 

Salgının seyri de dikkate alınarak kapalı 
alanda bir araya gelmeyi önlemek ve riskli 
ortamlardan kaçınmak amacıyla kültür ev-
lerindeki sahnelerin 1 Kasım 2020 tarihine 
kadar kullanılmaması kararı yürürlüğe girdi. 
Öte yandan salgının seyrine göre bu tarih 
daha da uzatılabilecek. Ancak nabzı kültür 
ve sanatla atan bir kent olan Nilüfer’de et-
kinliklerin tamamen durması söz konusu 
edilemeyeceğinden açık alanlarda gerekli 
önlemler altında organizasyonlar başladı.  
Sağlık Etki Değerlendirilmesi ile planlanan 
bu etkinlikler Nilüfer’de keyifli bir yaz ha-
vası estirdi.
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Sokağa çıkma yasağı döneminde belirli 
gün ve saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş 
üzeri vatandaşlarımıza yönelik parklar-
da Roman Orkestrası dinletileri gerçek-
leştirildi. 
10-17-24 Mayıs tarihlerinde Nilüfer’in farklı mahalle-
rinde 16 parkta düzenlenen konserlerle yurttaşlara bu 
zor günlerde bir nebze de olsa moral verilmeye çalışıl-
dı. Etkinliğin gerçekleştiği mahalle ve parklar şunlardır; 
100. Yıl Mahallesi, Ataevler Yılmaz Akkılıç Parkı, İhsani-
ye 3 Fidan Parkı, Beşevler Mh Gelincik Parkı, Esentepe 
Mah Eğridere Parkı, Fethiye Mah Çamlık Alan, Üçev-
ler Mah  Üçevler Dinlenme Parkı, Çamlıca Mahallesi 

Azerbeycan Parkı, Mimoza Parkı, Beşevler Mah Nâzım 
Hikmet Çınarlığı, İhsaniye Şehit Jandarma Asteğmen 
Zeki Burak Okay Parkı, Barış Mahallesi Dalyan Parkı , 
Cumhuriyet Mh Mine  Parkı, Ataevler Mah. Şehit Jan-
darma Olcay Kaygılı Parkı , Görükle Mübadele Evi önü, 
Balkan Mahallesi.

Nilüfer Roman Orkestrası ile 
parklarda dinletiler

Çocuklar için 
13 Mayıs 2020 tarihinde çocukların aileleriyle dışarıyla 
çıkabilmeleri için tanınan izinle birlikte, Nilüfer’in park-
larında bando gösterisi, uzun bacak, palyaço ve anima-
törlerin olduğu gösterimler Nilüfer’in 4 farklı mahalle-
sinde yer alan parklarda  gerçekleşti.

23 Nisan Mahallesi Parkı ve Koşu Yolu, Balat Bahar 
Parkı, Balkan Mahallesi Çocuk Parkı, Beşevler Prof. Dr. 
Halis Ruhi Ekingen Parkı’nda yapılan etkinlikler renkli 
görüntülere sahne oldu.
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Çocukların ilk kez sokağa çıkamadıkları 
bu 23 Nisan'da onlara bayram coşkusu-
nu yaşatmak adına balkonlarından katı-
labilecekleri etkinlikler organize edildi. 
Sosyal medyada balkon süsleme videoları paylaşıldı. 
Nilüfer’in mahallelerinde ses sistemli araçlarla 23 Ni-

san Çocuk Şarkıları çalınarak çocuklarla balkonlarda 
bayram kutlandı. Ayrıca İskender Paydaş'ın 23 Nisan'ın 
100. yılı anısına bestelediği bir eser Nilüfer Çok Ses-
li Çocuk Korosu ve  sanatçı Ferman Akgül tarafından 
seslendirildi. Şarkı için yapılan video klip sosyal medya 
platformlarında yayımlandı.

23 Nisan’da olduğu gibi 19 Mayıs’ta da 
gün boyu bütün Nilüfer'de bayram için 
özel hazırlanan otobüsler ve minibüs-
lerde marşlar çalınarak bayram coşkusu 
yaşatılmaya çalışıldı. 
Nilüfer’in farklı bölgelerinde şarkıcı Alkan Dalkıran ve 
Orkestrası ile Nilüfer Bando  tarafından  mini konserler 
verildi.  İnternet üzerinden canlı yayınlarla saat 19.19’da 
herkesin balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal 
Marşı okunması organize edildi.

Sanatçı İskender Paydaş’ın düzenlemesini yaptı-
ğı  “Adımız 19 Mayıs” şarkısı Nilüfer Çok Sesli Çocuk 
Korosu, Nilüfer Oda Orkestrası, Harun Tekin, Ferman 

Akgül ve çok sayıda bateristin katılımıyla seslendirildi. 
Şarkı için yapılan video klip sosyal medya platformla-
rında yoğun etkileşim aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı



C O V I D - 1 9  P A N D E M İ S İ  R A P O R U   1 1  M A R T  -  3 0  E Y L Ü L  2 0 2 0

42

Balat Atatürk Ormanı içerisinde gerçekleştirilen “Arabalı Sinema” etkinliği 10 Haziran-3 Tem-
muz tarihleri arasında düzenlendi. Önceden araç park yerleri belirlenmiş alanda, arabaların-
dan çıkmadan radyo verici anteni ile sesi duydukları bir sistemle gerçekleşen etkinliğe, top-
lam 600 araç ve 1.700 kişi katıldı. 

Izleyicilerin araçlarından ayrılmayarak fiziksel mesafe kurallarını korumaları için etkinliğin ba-
şında bilgilendirici anons tekrarları yapıldı ve alanda çok sayıda görevli yer aldı.

Arabalı Sinema

Köyde Bir Kraliçe Projesi
film gösterimi ve söyleşi
10 Temmuz - 24 Temmuz 2020 tarihle-
rinde kırsal mahallelerimizin açık alanla-
rında köy kadın dernekleri ile yönetmen 
Pelin Esmer’in “Kraliçe Lear” ve “Oyun” 
filmlerinin gösterimleri yapıldı. 
Sandalyelerin fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde 
yerleştirildiği film gösterimi esnasında ikramlar kadın 
dernekleri tarafından özenle hazırlanıp tek tek paket-
lenerek sunuldu. Gösterimin ardından Uzm. Psikolojik 
Danışman Gönül Hazneci ile film üzerine ve kırsalda 
kadın olmanın sınırları üzerine söyleşiler gerçekleşti-
rildi. Katılımcı sayısı 20-40 arası değişen etkinliklerden 
toplam 128 kişi yararlandı. 
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5. Çalı Köy Filmleri Festivali

Nilüfer Belediyesi’nin önemli etkinlikle-
rinden biri olan festivalin sağlık açısın-
dan bir risk doğurmaması için günler 
öncesinden başlayarak yoğun önlem-
ler alındı.  Bu yıl beşincisi gerçekleşen 
festival Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre 
ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) işbirliği ile 
07-08-09 Ağustos tarihlerinde gerçek-
leştirilirken toplamında yaklaşık 1.500 
kişi katılım gösterdi.  
Önceki yıllarda kamplı ve katılım sayısı çok yüksek bir 
etkinlik olan festival pandemi nedeni ile kampsız ve et-
kinliklere 400 kişi sınırı konularak düzenlendi.

Sahaya fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde 2 metre 
aralıklarla 400 adet kamp sandalyesi sabitlenerek, her 
film gösterimi ve etkinlikten 45 dakika öncesinde san-
dalyelerin ve alanın dezenfekte işlemi yapıldı. 

Etkinliğe izleyici alımında; ateş ölçümü, fiziksel me-
safeyi korumak için hem yere, hem de alanın girişine 
COVİD-19 uyarı levhaları ve afişleri konulması, mas-
ke kontrolü, maske takmayanlara veya yenilemek is-
teyenlere maskematik ile maske sağlanması, temas 
olmaması için biletlerin QR kod ile okutulması, el de-
zenfektan stantları ve sesli uyarı anonsları gibi bir dizi 
önlem yerine getirildi. 

Festival alanında Atlas Kadın Derneği’nin açtığı yiyecek 
standında bütün ürünler paketli olarak satışa sunuldu. 



C O V I D - 1 9  P A N D E M İ S İ  R A P O R U   1 1  M A R T  -  3 0  E Y L Ü L  2 0 2 0

44

Sanat Eğitimleri

Nisan- Mayıs ayları süresince çocuk ve 
gençlere yönelik sanat eğitimleri inter-
net üzerinden yapıldı ve online eğitim 
ile 16 branşta 1.500 katılımcıya ulaşıldı.
Sanata erişim imkanı sınırlı olan mahallelerde çocukla-
ra yönelik resim, gitar, ritim atölyeleri Ağustos ayından 
itibaren yapılmaya başlandı. Açık alanda fiziksel mesa-
fe, maske ve hijyen kurallarına uyarak 66 katılımcı ile 
devam eden eğitimlerde çocukların bu kuralları içsel-
leştirmeleri ve salgın bitene kadar bu kuralları yaşam-
larının bir parçası gibi görmeleri de amaçlandı. 
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Tiyatro açık 
alana taşındı
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pan-
demi döneminde çalışmalarını açık ala-
na taşıdı. COVİD -19 sürecinde alınan 
önlemler kapsamında perdeleri indiri-
len, planlanmış bütün gösterimleri iptal 
edilen Kent Tiyatrosu, Haziran ayında 
pandemi koşullarında oyun hazırlamak 
ve sunmak üzere yoğun bir çalışma-
ya başladı. 17 Temmuz 2020 tarihinde 
başlayan Kent Tiyatrosu Açıkhava'da 
etkinlikleri 30 Ağustos 2020 tarihine 
kadar devam eti.

“Yaşlı Kadın ve Papağan” oyunuyla çocuk izleyicileri-
ni selamlayan Kent Tiyatrosu, 30 Eylül 2020 tarihine 
kadar Balat Atatürk Ormanı'nda 6 temsil ve Konaklı, 
Tahtalı, Büyük Balıklı, Ürünlü, Badırga mahallerinde 
1’er temsil olmak üzere toplam 11 temsil ile 1100 ço-
cukla buluştu.  
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Bu dönemdeki yetişkin oyunları ise Balat Atatürk Or-
manı ana sahne alanı ve Gezici Tiyatro olmak üzere 
iki grup halinde gerçekleşti. “Übü Hep Übü”, “Bir Ga-
rip Orhan Veli”, “Shirle” ve “Aziz Nesin Kabere” oyun-
larına sahne açan Kent Tiyatrosu, bu dört gösterim-
de toplam 2400 seyirci sayısına ulaştı. 

Kent Tiyatrosu‘nun sahnelediği “Şimdi Soruyorlar 
Bana Aziz Bu Hikayeler Nerden” oyunu ise mobil tır 
sahne ile çeşitli mahallelerde toplam 6 temsil yapa-
rak 2000 seyirciyi selamladı. Ayrıca “Kuş Öpücüğü” 
oyunu da 100 kişilik oturma düzeni olan Ayşe Selen 
Deneme Sahnesi'nde 30 kişiyle sınırlı olarak prömi-
yerini gerçekleştirdi.

Ana sahne için kamp sandalyelerinden seyirci otur-
ma alanı oluşturuldu. Her oturum öncesi dezenfekte 
edilen sandalyeler, fiziki mesafe kurallarına göre yer-
leştirilerek 455 kişinin oyunları güvenle izleyebilmesi 
olanaklı hale geldi.

Sanatçılar için oluşturulan sanatçı karavanı ve gelen 
konuk ekipleri ağırlamak için kullanılan izci evi yine 
her etkinlik öncesi belediyemiz ekiplerince dezen-
fekte edildi.   Seyirci girişlerinin kontrollü yapılabil-
mesi için iki giriş kapısı oluşturularak her iki kapıda 
ateş ölçümü yapıldı, görevlendirilen özel güvenlik 
personelleriyle maske takmayanlar oyun öncesi ve 
oyun esnasında uyarıldı. Her iki kapıya da temassız 
maske makineleri konularak, maskesi olmayanların 
maske edinmesi sağlandı. Her iki kapıya da dezenfek-
tan makineleri konularak, seyircilerin içeri girmeden 
önce ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. 

Bütün oyunlarda acil durumlar için ambulans bulun-
duruldu.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen 
oyunlar için alınan önlemler:
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Mobil sahne ile etkinlik alanına getirilen her sandalye, 
etkinlik öncesi Veteriner Işleri Müdürlüğü ekiplerince 
dezenfekte edildi. Alana gelen çocuk ve yetişkinlerin 
oyun öncesi ateş ölçümleri yapıldı. Maskesi olmayan 
yetişkin ve çocuklara temassız maske dağıtım maki-
neleriyle maske almaları sağlandı ve görevli güvenlik 
personelleri tarafından maske takmayanlar içeri alın-
madı. Temassız dezenfektan cihazlarıyla her gelen 
seyircinin ellerini dezenfekte etmesi de sağlandı.

Çocuk oyunları fiziki mesafe korunarak 50’şer san-
dalye ile sınırlandırıldı. Her sandalye etkinlik öncesi 
dezenfekte edilirken alana gelen çocuk ve yetişkin-
lerin oyun öncesi ateş ölçümleri yapıldı. Maskesi ol-
mayan yetişkin ve çocuklara temassız maske dağıtım 
makineleriyle maske sağlandı, maske takmayanlar 
ise alana alınmadı. 

Mobil sahne ile gezici tiyatro için alınan önlemler:

Çocuk oyunlarında alınan önlemler:
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Kütüphane 
Müdürlüğü 
pandemi dönemi 
çalışmaları
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü, kütüphane 

kültürü ile okuma ve 
araştırma kültürünü 

yaygınlaştırarak kent kültürü 
oluşmasına katkı sağlamak 

amacı ile atölyeler, etkinlikler 
ve projeler planlamakta ve 

gerçekleştirmektedir. 

Akkılıç Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Üçevler Kütüp-
hanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi ile 
Nilüfer’in farklı noktalarında onbinlerce kitabı okurla 
buluşturmaktadır. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 15 Mart 2020’de 
okulların kapanmasının ardından hizmete kapatılmış-
tır.  Belediyemizin tüm birimlerinde öncelikle 12 yaş 
altı çocuğu olan ebeveynler, 1 hafta sonrasında da tüm 
kütüphane personeli belirsiz süre ile idari izne çıkarıl-
mış, haftanın belli günlerinde nöbetçi personel kütüp-
hanede görevlendirilmiş ve personelin sağlık durumu 
takip edilmiştir. Risk sınıfında olmayan kütüphane ça-
lışanları, vatandaşların pandemi dönemi ihtiyaçlarını 
gidermek üzere belediyemizin sunduğu hizmetleri ye-
rine getirmek için başka birimlerde görevlendirilmiştir. 
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Kitap ödünç ve iade hizmeti ve yapılan tüm etkinlik-
ler durdurularak kitapların iade süreleri 15 Haziran 
2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  1 Haziran 2020’de 
uzaktan/dönüşümlü çalışma sürecinin sonlanmasıyla 
tüm kütüphane personeli işbaşı yapmış, 1 Haziran – 15 
Haziran arası kütüphaneler hizmete açılmak üzere ha-
zırlanmıştır. Nilüfer Kütüphane çalışma saatlerinde de 
düzenleme yapılarak daha önce hafta içi 09.00-21.00, 
hafta sonu ise 10.00-18.00 olarak hizmet veren kü-
tüphanelerin açılış ve kapanış saatleri hafta içi 09.00 
– 17.30, cumartesi günleri 10.00 – 17.30 olarak düzen-

lenmiş pazar günleri ise kullanıma kapatılmıştır. Oku-
yucular sabah 09.00 – 13.00 / öğleden sonra 13.30 
– 17.30 saatleri arasında çalışma salonlarını kullanabil-
mekte ara saatlerde ise havalandırma ve dezenfektan 
işlemleri yapılmaktadır. Kütüphanelerde klima kullanı-
mı yasaklanarak haftada 2 kez dezenfekte işlemi yapıl-
makta ve okuyucu salonlarında camlar ve kapılar açık 
olarak çalışılmaktadır. Bu dönemde çalışma ve tarama 
bilgisayarları, gazete ve dergi okuma alanları kullanıma 
kapatılmıştır.

NİLÜFER KÜTÜPHANELERİ 2019 YILI ENVANTER VE KULLANIM SAYILARI

 Materyal Sayıları Yararlanma Ödünç İşlemi Yeni Üye Katalog

Akkılıç Kütüphanesi 51.625 191.425 23.607 1.399 1.280

Şiir Kütüphanesi 17.098 185.932 11.612 928 176

Üçevler Kütüphanesi 25.226 184.331 24.319 1.825 555

Çocuk Kütüphanesi 11.500 77.990 21.732 1.214 762

Demirci Kütüphanesi 6.822 36.036 5.533 416 388

Toplam 112.271 675.714 86.803 4.854 3.161
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Pandemi Sürecinde 
Yapılan Etkinlikler

Kütüphane Ödünç-İade
Kullanıcı Önlemleri

Nilüfer’de okuma kültürünü yaygın-
laştırmak üzere yapılan “Yılın Yazarı” 
projesi atölyeleri ve söyleşileri, 
çevrimiçi programlar üzerin-
den okuyucu ile buluşmuş, 
2020 Yılın Yazarı Fakir 
Baykurt Yazı Atölyesi ile 
Öğretmen Olarak Yazmak 
söyleşisi düzenlenmiştir.
Farklı okuma kültürlerini yaygınlaş-
tırmak üzere planlanan “Misi Aka-
demi” çalışmaları çevrimiçi program-
lar üzerinden yapılmaya devam etmiştir. 
Fiziksel koşullar nedeni ile yarım kalan Nilüfer 
Kütüphane atölyeleri çevrimiçi program üzerinden ta-
mamlanmıştır. Kütüphanelerin kapalı olduğu dönem-

de okuyucuların kitap ödünç alamadığı düşünülerek 
e-kitap hizmeti hızlıca hizmete sokulmuş, üye olan 

kullanıcıların 40 bine yakın e-kitaba erişimi sağlan-
mıştır. Üye olmayan kullanıcılar düşünülerek, 

Nilüfer Kütüphane web sitesi üzerinden 
üye olunmasını sağlayan programlar 

hızlıca devreye alınmıştır. Kütüpha-
nelerin kapalı olduğu dönemde kul-
lanıcılar çevrimiçi olarak üye olmuş 
ve e-kitaba ulaşmıştır. Bu dönemde 
Gezici Kütüphane çalışmaları hızlan-
mış, tüm kitaplar kataloglanmıştır, 

22 Temmuz 2020 tarihinde Gezici 
Kütüphane açılarak kırsal mahalleler-

deki okuyucuların kitaba erişimi kolay-
laştırılmıştır. Gezici Kütüphane hizmetleri 

için her türlü tedbir alınarak sonraki dönemler-
de yapılacak etkinlikler için e-bilet sistemi oluşturma 
çalışmalarına başlanmıştır.

Okuyucular kütüphaneye giriş yapmadan kapıdan 
ateşleri ölçülerek ateşi 37,3 derecenin üstünde çıkan-
lar sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir.

Nilüfer Kütüphaneleri çalışma salonları için randevu 
sistemi oluşturulmuş, okuyucular içeriye sıra ile maksi-
mum 2 kişi olacak şekilde alınmıştır. (Kapalı alan olduğu 
için Gezici Kütüphaneye okuyucular tek tek alınmıştır.) 
Maskesiz gelen okuyuculara maske temini yapılmış, ki-
tap seçmek isteyen okuyuculara eldiven verilmiş, kitap 
seçim süresinin kısa tutulması ile ilgili bilgilendirilme 
yapılmıştır. Kütüphaneye iade edilen kitaplar temastan 
kaçınılarak en az 72 saat bekletilmiş ve sonra iade alın-
mıştır. Kütüphaneye gelme sirkülasyonunu azaltmak 
amacı ile ödünç kitap sayısı 2’den 4’e, ödünç süresi 
15 günden 1 aya çıkarılmıştır. Okuyucu salonlarını kul-

lanmak isteyenler için sandalyeler arası en az 2 metre 
mesafe bırakılmış, kullanılmaması gereken alanlar için 
uyarı levhaları yerleştirilerek, fazla sandalyeler çalış-
ma salonlarından çıkarılmıştır. Okuyucu salonları gün 
içerisinde salon boşaltılarak havalandırılmış, masa ve 
sandalyeler dezenfekte edilmiştir. Nilüfer Kütüphane-
lerinde bulunan çocuk bölümleri kullanıma kapatılmış 
ancak çocuk okuyucuların ebeveynleri eşliğinde mas-
ke ve eldiven ile kitap seçimi yapabilmeleri sağlanmış-
tır. Belediyemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Kütüp-
hanelerimizde de uygun alanlara yeterli sayıda ağızları 
kapalı maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin 
diğer atıklardan ayrı atılması için atık kutuları yerleş-
tirilmiştir. Ayrıca su sebilleri de ortak kullanım alanla-
rından kaldırılarak hastalık bulaşma riski azaltılmaya 
çalışılmıştır. 
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Spor 
faaliyetleri
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Yurttaşlarımızı doğa ile buluşturmak rahat ne-
fes alabilmelerini sağlamak, karantina günleri-
nin stresinden uzaklaştırmak amacıyla Mysia 
yollarında doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. 

Aynı zamanda Belediyemizin sosyal medya 
hesaplarından eğitmenler eşliğinden evde ya-
pılabilecek spor hareketlerine yönelik videolar 
yayınlandı. 

Pandemi döneminde Nilüfer’in çeşitli mahallelerinde haftada 2 gün ( Salı – 
Perşembe / saat 20:00’de ) fiziksel uzaklığa uymak koşuluyla antrenör, diyetisyen 
ve sağlık personeli eşliğinde ‘Sağlığa Adım At’ yürüyüşleri düzenlendi. 
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARIN LİSTESİ

 ALIMIN KONUSU TUTAR (KDV DAHİL)

1 MASKE, DEZENFEKTAN, ELDİVEN ALINMASI 3.433.912,00 TL

2 PVC KORUYUCU SİPERLİK, KORUYUCU MALZEME, TULUM, ATEŞ ÖLÇER ALINMASI 261.082,18 TL

3 KORUYUCU CAM BÖLME VE PLEKSİ YAPTIRILMASI 23.020,00 TL

4 İLAÇ, AMBALAJ, POŞET, POMPA VE BAYRAK ALIMI 177.649,13 TL

5 SOSYAL YARDIM HARCAMALARI 2.055.744,86 TL

6 YÜKSEK RİSKLE ÇALIŞAN PERSONELİMİZİ ÖDÜLLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN EK ÖDEME 1.320.717,86 TL

PANDEMİ HARCAMALARI TOPLAMI 7.272.126,03 TL

PANDEMİ HARCAMALARI 2020 YILI BÜTÇEMİZİN %1,73 OLUŞTURMAKTADIR 1,73%

NİLÜFER BELEDİYESİ 2020 YILI BÜTÇEMİZ 420.000.000,00

Pandemi için
ayrılan bütçe

Bu dönemde pandemi için 7.272.126,03 TL harcan-
mıştır. Bu tutar Nilüfer Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi-
nin yüzde 1,73’ünü oluşturmaktadır. Pandemi için har-
canan bütçenin harcama kalemleri aşağıda verilmiştir:
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SAYILARLA PANDEMİ DÖNEMİ

DAĞITILAN MASKE SAYISI 2.383.350 adet

KULLANILAN DEZENFEKTAN MİKTARI 14.151,8 litre 

DAĞITILAN EL KİTİ SAYISI 7285

MASKE ELDİVEN VB. HİJYEN ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI İÇİN DAĞITILAN ATIK POŞETİ SAYISI 500.000 adet

TEMİZLİĞİ YAPILAN CAMİ VE İBADETHANE SAYISI 122 adet ibadethanede 
67000 m2 halı yıkama 

DEZENFEKTE EDİLEN ÇÖP KONTEYNIRI SAYISI 23.505 adet

EVLERİNDEN SAĞLIK KURULUŞLARINA NAKLEDİLEN HASTA SAYISI 738 kişi

SAĞLIK KURULUŞLARINA NAKLEDİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAYISI 80 kişi

GERÇEKLEŞEN EVDE BAKIM HİZMETİ SAYISI 343

EVDE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANAN VATANDAŞ SAYISI 792

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN KONAKLAMA HİZMETİ SAYISI 1528

GERÇEKLEŞEN CENAZE DEFİN HİZMETİ SAYISI 787

CENAZE NAKİL HİZMETİ SAYISI 809

DENETLENEN İŞYERİ VE TOPLAM DENETLEME SAYISI 2982 adet işyeri/
7478 denetim

SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILAN MAMA MİKTARI 16 ton

DAĞITILAN ERZAK VE GIDA KARTI SAYISI 12.638 adet

SAĞLANAN SICAK YEMEK HİZMETİ SAYISI 37.087 adet

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA İLAÇ VE ALIŞVERİŞ İHTİYAÇLARI KARŞILANAN 65 YAŞ ÜSTÜ 
VATANDAŞLARIN SAYISI 1949

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER VE BU ETKİNLİKLERDEN YARARLANAN VATANDAŞLARIN SAYISI 76 etkinlik / 25.562 kişi

DÜZENLENEN DİJİTAL ETKİNLİKLERİN VE BU ETKİNLİKLERDEN YARARLANAN
VATANDAŞLARIN SAYISI 103 etkinlik / 18.662 kişi



NiluferBel

444 16 03
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