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büyük özveriyle çalışan ve virüsü yayma endişesiyle evlerinde 
kalmak istemeyen sağlık çalışanlarına 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 harcamalarımız da devam edecek 
elbette.

Hayatlarımızı değiştiren bu süreçte yeni alışkanlıklar da edin-
dik. Rutin toplantılar ve görüşmelerimizi internet üzerinden 
yaptığımız gibi kültür-sanat ve tiyatro etkinliklerimizi de dijital 
platformlara taşıdık. Ayrıca belediyemizin yatırım ve etkinlik-
lerinde sağlık etki değerlendirmesi yapılması da bu dönemde 
rutin bir uygulama olarak gündemimize girdi.

Süreç hepimiz için zor ve endişe dolu. Ancak bu pandemi ilk 
olmadığı gibi muhtemelen son da olmayacaktır. İnsanlık ta-
rihinde Asya gribi, İspanyol gribi gibi çeşitli grip salgınları ile 
kolera, veba gibi pek çok pandemi yaşandı. 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 sunu-
yorum ve bu süreçte görev tanımında olmamasına rağmen 
pandemi çalışmalarına gönüllü olarak katılan belediye çalışan-
larımıza, bu sürece emek veren bütün mesai arkadaşlarıma da 
yürek dolusu teşekkür ediyorum. 

Sağlıklı bir gelecek dileğiyle…

The day when the World Health Organization described the 
coronavirus as a "pandemic", a new era began for all of us. All of 
us are out of routine.

We were confused and inexperienced. The pandemic, which is 
seen only once every 100 years in human history, changed our 
lives and plans in March 2020.

As the local government, we were confronted with an unexpect-
ed shock wave while pondering the current and future of the city 
in areas such as infrastructure-superstructure, social-cultural de-
velopment. When it comes to health, of course, everything has 
fallen to the second plan and our priority has been public health.

Therefore, we formed a crisis desk in consultation with public 
health experts, and while doing what should be done in the name 
of public health such as disinfection, hygiene measures in public 
areas, and mask production, on the other hand, we rearranged 
the work in the service areas of our municipality according to 
pandemic conditions.

We tried to take measures in the name of public health by car-
rying out disinfection works in public places like municipal build-
ings and public buildings, hospitals and family health centers, 
market places and public transportation areas, where our citi-
zens come into common contact. We produced solutions for the 
public’s need for masks, and established a mask manufacturing 
workshop within the municipality, and distributed nearly 3 mil-
lion masks to our citizens, free of charge. We shifted our social 
municipal practices to this area as well and we did not leave the 
citizens over the age of 65 and with chronic diseases alone in 
this period.

The market and medicine requirements of the elderly were met 
with the assistance of “Vefa (Fidelity) Social Support Teams”, which 
was established within the Nilüfer Governorship and also includes 
employees of Nilüfer Municipality. Errand needs of the elderly such 
as paying bills and withdrawing money from the bank were also 
met by these teams. During this period, we also provided transpor-
tation support to the elderly who had to go to hospitals or health 
institutions, on the other hand, we uninterruptedly continued our 
activities such as serving hot meals to the elderly citizens living alone 
and citizens in need, house-care and personal-care support.

Certainly, we could not ignore the economic consequences of 
this extraordinary period. We postponed the rent payments of 
the closed enterprises that were tenants of the municipality, and 
provided household supplies and hot meals to the unemployed 
citizens and had no income during the pandemic period.  In co-
operation with Nilüfer City Council and Neighborhood Commit-
tees, we established solidarity markets in 8 quarters, in order to 
support the food and supply needs of citizens who experience 
financial difficulties. On the other hand, we also provided accom-
modation facilities to healthcare professionals who devotedly 
worked during the pandemic and did not want to stay at their 
homes concerning contamination.

The cost of all these unlooked works for our municipality was 
7.272.126,03 TL. Of course, our work and expenses in this area 
will continue until the pandemic is brought under control. We also 
acquired new habits in this life-changing phase. We carried our 
cultural, art, and theater activities to digital platforms, as well as 
did our routine meetings and interviews over the internet. More-
over, health impact assessment of the investments and activities 
of our municipality became a routine practice in this period.

This phase is tough and worrisome for all of us. Nevertheless, 
this pandemic was not the first and probably will not be the last. 
In the history of humanity, there have been various flu epidemics 
such as Asian flu and Spanish flu, and many pandemics such as 
cholera and plague. This will pass too, and I hope that we will em-
brace each other with love in healthy days, as soon as possible. 
We will arise from this phase with solidarity.

First and foremost, I would like to express my gratitude and 
heartfelt thanks to all healthcare professionals, to our munici-
pal employees who voluntarily participate in pandemic activities 
even though it was not in their job descriptions, and to all my 
colleagues who worked in this period.

Wishing you a healthy future…

Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsü “pandemi” olarak nitelendirdiği 
gün, hepimiz için yeni bir çağ başladı. Hepimizin ezberi bozuldu.

Şaşkın ve deneyimsizdik. Öyle ya insanlık tarihinde ancak 100 yılda bir 
görülen pandemi, 2020 yılının Mart ayında hepimizin hayatını ve plan-
larını değiştirdi.

Yerel yönetim olarak kentin güncel ihtiyaçlarına, altyapı-üstyapı, sos-
yal-kültürel gelişim gibi alanlarda kentin bugününe ve geleceğine kafa 
yorarken, hiç beklenmeyen 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 yan-
dan da belediyemizin hizmet alanlarındaki çalışmaları pandemi koşulla-
rına göre yeniden düzenledik.

Vatandaşlarımızın en çok temas ettiği kamusal alanlarda, belediye bi-
naları 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 vatan-
daşlarımıza 3 milyona yakın maskeyi ücretsiz dağıttık. Sosyal belediye-
cilik uygulamalarımızı bu alana da kaydırdık ve sokağa çıkma yasağı 

uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaş-
ları bu dönemde yalnız bırakmadık. Yaşlıların market ve 

ilaç ihtiyaçları Nilüfer İlçe Kaymakamlığı bünyesinde 
oluşturulan ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının da 
yer aldığı Sosyal Destek Vefa Grubu ile karşılandı. 
Yaşlıların fatura ödemesi, bankadan para çekmek 
gibi ihtiyaçları da bu ekipler tarafından karşılandı. 
Bu dönemde hastane veya sağlık kuruluşuna 
gitmek zorunda olan yaşlılara ulaşım desteği 
de verdik, öte yandan yalnız yaşayan yaşlılar 
ve ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek 
dağıtımı, ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti 
gibi çalışmalarımızı da aksatmadan sürdür-
dük. 

Bu olağanüstü dönemin ekonomik sonuç-
larını da görmezden gelemezdik elbette. 
Pandemi döneminde belediyenin kiracısı 
olan ve zorunlu olarak kapalı kalan işlet-
melerin 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 amacıy-
la 8 mahallede dayanışma marketleri 
açtık. Öte yandan salgın süresince 

sunuş / introduction

Turgay Erdem
Nilüfer Belediye Başkanı / Mayor of Nilüfer

baskan@nilufer.bel.tr
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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  
sayıda meyve-sebze ve tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. 
Ata tohumlarını yaşatmak ve yarınlara aktarmak için 

Bursa’nın 
Nilüfer’i
Nilüfer Of Bursa

Nilüfer is the newest, most planned and well-organ-
ized habitation zone of Bursa, Turkey's 4th biggest 
province. Nilüfer named after the Nilüfer Stream 
that passes through the city. Nilüfer Municipality was 
founded in 1987 and created a city with modern ur-
ban standards. Today Nilüfer has become the center 
of attraction in Bursa. For this reason, the population 
of the city is increasing rapidly. Nilüfer has an area of 
50,756 hectares divided into 64 neighborhoods with 
a population of 465,956. 

Nilüfer ranks first among the cities of Bursa Province 
in terms of economic contribution to Bursa and Tur-
key. The First Organized Industrial Zone (OIZ, a kind 
of special economic zone in Turkey) of Turkey was 
founded in Nilüfer, in 1961. 

Nilüfer hosts 8 specialized economic zones and the 
industry displays great progress, but agriculture has 
an important place either thanks to wetlands and 
fertile farmlands. Various fruits, vegetables, cereal 
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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.

products, and Geographical Indication Registered 
products such as black figs, peaches, and Hasanağa 
artichokes are grown in the city. Nilüfer Municipali-
ty has established a Seed Library to keep heirlooms 
alive and transfer them to the future, and conducts 
multi-faceted studies and works supporting agricul-
tural production in the city by conducting ecological 
production experiments in City Gardens.

By determining the products suitable for the soil 
structure of Nilüfer with scientific analysis, Nilüfer Mu-
nicipality directed the farmers to products with high 
yield and high market value, encouraged the farmers 
to ecological agriculture in the countryside and the 
people of the city to balcony agriculture.

In Nilüfer, where the public's access to healthy food is 
facilitated with the established producer markets, the 
fruit and vegetable residues collected from the mar-
ket places are converted into organic fertilizers in the 
Compost Unit and distributed to the farmers.
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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 Nilü-
fer’de, 2 milyon metreka-
reye yakın düzenlenmiş 
yeşil alan mevcuttur. 303 
park ve çocuk oyun alanı 
yapan Nilüfer Belediyesi, 
bunlardan 101 tanesine 
yürüyüş yolları yapıp, açık 
alan spor aletleriyle do-
natarak herkese bedelsiz 
spor yapma olanağı sağ-
lamıştır. 

Misi, Balat ve Dağyeni-
ce piknik alanlarının yanı 
sıra, Atatürk Kent Ormanı 
gibi, vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşıp, doğayla 
iç içe keyifli zaman geçireceği yeşil alanların da bulun-
duğu Nilüfer’de, kent insanını toprakla ve tarımla bu-
luşturan hobi bahçeleri de bulunmaktadır.

In Nilüfer, the rate of green areas per person is in-
creasing day by day, there are nearly 2 million square 
meters of green space. Nilüfer Municipality built 303 
parks and children's playgrounds and walking paths 

to 101 of them and 
equipped open areas 
with sports equipment, 
providing everyone with 
the opportunity to do 
sports free of charge.

In addition to the picnic 
areas in Misi, Balat, and 
Dağyenice, there are also 
hobby gardens that bring 
the citizens together 
with the soil and agricul-
ture in Nilüfer. Also, there 
are green areas such as 
the Atatürk City Forest 

where citizens can get away from the stress of urban 
life and have a pleasant time in nature.

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. 

Nilüfer Municipality takes an approach 
based on public health in all areas of 
life, strives to increase the rate of green 
areas per person to create a healthy 
city, and attaches great importance to 
services in the field of environmental 
health and cleaning.

Healthy city approach
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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. 

Çocuklara ve gençlere 
çevre ve geri dönüşüm 
eğitimleri vererek yeni 
nesillere çevre bilinci aşı-
layan Nilüfer Belediyesi, 
yine kentteki okullar ara-
sında düzenlediği evsel 
atık bitkisel yağ ve atık 
pil toplama yarışmasıyla 
da hem atıkların ekono-
miye geri kazandırılma-
sını sağlamakta hem de 
her yıl milyarlarca litre suyun ve çevrenin kirlenmesini 
önlemektedir. Nilüfer’de, hava, su, toprak, gürültü ve 
elektromanyetik alan konularında risk faktörlerini be-
lirlemeye, veri tabanı ve kirlilik haritası oluşturmaya ve 
bu alanlarda zararlıları ortadan kaldırmaya yönelik ça-
lışmalar 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. Nilüfer Municipality is trying to popularize the use 

of bicycles in the city by building bicycle paths with 
a healthy urban approach, has implemented the 
"Smart Bicycle Rental System" to create a healthy life 
and environmental awareness and to ensure the use 
of bicycles as an alternative means of transportation 
in the city. 161 kilometers of bicycle paths are built, the 
number of subscribers to the Smart Bicycle Rental 
System has reached 17 thousand. 

Nilüfer Municipality 
instills environmental 
awareness in new gen-
erations by providing 
environmental and re-
cycling training to chil-
dren and young peo-
ple. Also, ensures the 
recycling of waste to 
the economy and pre-
vents the pollution of 
billions of liters of wa-

ter and the environment every year, with the domes-
tic waste vegetable oil and waste battery collection 
competition organized among the schools in the city. 
In Nilüfer, studies are also carried out to determine 
risk factors in air, water, soil, noise, and electromag-
netic fields, to create a database and pollution map, 
and to eliminate hazards in these areas.

Nilüfer Municipality has been collecting recycled 
wastes separately from other wastes since 1995 to 
bring recyclable wastes to the economy, to protect 
resources and the environment. In Nilüfer recyclable 
wastes are collected once a week from each neigh-



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 C O V I D - 1 9  R E P O R T   1 1  M A R C H  -  3 0  S E P T E M B E R  2 0 2 0

10 11

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.

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. 

borhood, an average of 30 tons of recycling waste is 
collected per day. 

Renewable energy is of great importance for Nilüfer. 
Nilüfer Municipality makes an effort to increase ener-
gy efficiency by using solar energy in service buildings, 
and it is the second municipality with ISO 50001 Ener-
gy Management System Certificate in Turkey.

Nilüfer Municipality certificated with ISO 14001/2015 
in the external audit performed by Turkish Lloyd due 
to the exemplary works carried out for the environ-
ment. And also is a member of the Turkish Healthy 
Cities Association.

Important efforts are also carried out on combating 
climate change in Nilüfer. In this context, Nilüfer Mu-
nicipality has committed to reducing the carbon diox-
ide rate in the city by 20 percent by 2020, by signing 
the Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initia-
tive on Climate Change Adaptation, at the European 
Commission Headquarters. 

The greenhouse gas emission inventory was created 
on basis of 2013, and the interim reports prepared in 
2015 and 2017. Reports showed the reduction rate 
was at %16,29 in Nilüfer. Nilüfer Municipality raised 

the bar one step further and committed to reducing 
carbon dioxide emissions in its administrative zone by 
40 percent by 2030, according to the new goals of 
the European Commission's Global Covenant of May-
ors. 

The new generation of municipalism, human-orient-
ed service, social life, environmental awareness in 
Nilüfer also draws the attention of various institutions 
and organizations. According to the "Human Devel-
opment Index - Cities 2017" report prepared by the 
Human Development Foundation (İNGEV) in 2018, 
Nilüfer ranked 5th at the "Very High Human Develop-
ment" range, featuring 65 criteria between 186 met-
ropolitan cities.

Nilüfer Municipality, acting with the principle of re-
spect for the right to life of all living creatures in a 
healthy city approach, provides multi-purpose servic-
es to stray animals in the Animal Care and Treatment 
Center established in 2004.
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COVID-19 
pandemisine 
hazırlık 

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 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın davet edildi-
ği ve Belediye üst yönetiminin katıldığı bir konferans 
düzenlenerek; hastalık, yol açabileceği salgın ve ko-
runma yolları ile ilgili bilgi alındı.

Türkiye’de ilk COVID-19 olgusunun resmi olarak açık-
landığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Belediye’de 
bir kriz masası oluşturularak, salgına yanıt vermeye 
yönelik halk sağlığı hizmetleri öncelikli hale getirildi. 
Kriz masasında görev alan Başkan Yardımcıları Rem-
zi Çınar, Sibel Özer ve Koordinatör Mehmet Ali Yu-
murtacı, pandemi dönemi çalışmalarının planlaması-
nı, takibini ve koordinasyonunu sağladı. 

Bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan virü-
sün yayılımını önlemek amacıyla; konser, sinema, ti-
yatro, sergi, açılış, kurs, atölye vb. kalabalık kitleleri 
bir araya getiren bütün etkinliklerini iptal eden Nilü-
fer Belediyesi, aynı gerekçeyle belediye kütüphane-
lerinin okuyucu bölümleriyle, müzelerini ve kadın-ço-
cuk akademilerini de ileri bir tarihe kadar kapattı.

Belediye hizmet binalarındaki önlemlerini artıran Ni-
lüfer Belediyesi, bina girişinde temassız ateş ölçerle 
vatandaşların ateşinin ölçülmesi uygulamasını ha-
yata geçirdi. Uygulama kapsamında ateşi 37.30C’nin 
üzerinde olan vatandaşlar, maske verilerek en yakın 
sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Ayrıca vatandaşların 
Belediye binalarına giriş-çıkışlarında el antiseptiği 
kullanmasına yönelik uygulamalar geliştirildi. 

After the World Health Organization declared the 
disease as "Public Health Emergency of International 
Concern" on January 30, 2020, as the COVID-19 ep-
idemic started to spread rapidly outside China and 
caused deaths, Nilüfer Municipality consulted scien-
tists for their opinions on preventive actions.

A conference, to receive information concerning the 
disease, the epidemic it may cause, and the ways of 
protection, organized on March 01, 2020, attended 
by the senior management of the city, and Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, Faculty Member of Bursa Uludağ Uni-
versity Faculty of Medicine, Department of Public 
Health invited as the spokesperson. 

Since the first cases of Covid-19 officially announced in 
Turkey on March 11, 2020, public health services corre-
sponding to the epidemic have been prioritized by cre-
ating a crisis desk in Municipality. Vice Mayor Mr. Rem-
zi Çınar, Vice Mayor Ms. SibelÖzer, and Coordinator 
Mr. Mehmet Ali Yumurtacı took part in the crisis desk 
and ensured the planning, follow-up, and coordination 
of the works during the pandemic period.

Nilüfer Municipality followed the suggestions of the 
scientists and canceled the events that brought the 
crowds together such as concerts, movies, theaters, 
exhibitions, openings, training, workshops, etc. in or-
der to prevent the spread of the virus. Reading rooms 
at the libraries, museums and women-children acad-
emies closed for further notice because of the same 
measures. 

Nilüfer Municipality has increased the measures of 
in-service buildings and implemented the practice of 
measuring the body temperature of citizens with a 
non-contact thermometer at the entrances. With-
in this precaution, citizens with a body temperature 
above 37.3 degrees were given a medical mask and 
directed to the nearest health institution. Moreover, 
hand sanitizers are put in use for citizens entering and 
exiting the buildings.

Preparing for the COVID-19 
pandemic
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İlk adım:
İş sağlığı ve güvenliği 
First step:
Occupational health and safety

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.

What to do before, during, and after the emergency was 
described in the plan prepared to create a work scheme 
to make correct and fast decisions in Emergency Man-
agement.

Pre-planning of what needs to be done to minimize loss 
of life and to prevent adverse effects over the environ-
ment and required authorities, duties, and responsibili-
ties for the correct and effective implementation of the 
emergency response, and the determination of the ac-
tion style of the teams are also defined in the Emergen-
cy Action Plan.

To prevent the spread of the epidemic, cleaning and 
hygiene practices are described and mentioned in the  
Plan ensuring preventive measures about passenger 
cars, public transport, workplace entry, and exit points, 
offices, meetings, dining halls, recreation areas, and con-
struction sites.

On May 11, 2020, an instruction to collect COVID-19 
related disposables (personal hygiene items such as 
masks, gloves, overalls, etc.) was created to prevent the 
spread of the disease, and the equipment and collection 
method for collecting these wastes were described in 
detail.

Based on the fact that the working environments need 
to be rearranged within the pandemic measures, in line 
with the circulars published in the offices at the service 
buildings labelings and markings were made, and then 
regular checks were carried out.

During this period, 22 employees of the municipality 
were recorded as PCR positive cases. All employees with 
whom these people had contact in the last 48 hours  (65 
people), were quarantined at home for 14 days.

COVID-19 pandemisinde etkin bir 
mücadele gerçekleştiren Nilüfer Be-
lediyesi’nde öncelikle İSG Birimi 27 
Mart 2020 tarihinde ‘COVID-19 Acil 
Durum Eylem Planı’nı hazırlayarak iç 
iletişim sistemi üzerinden bütün bele-
diye çalışanlarına duyurdu. 

In the active fight of Nilüfer Munici-
pality, a 'COVID-19 Emergency Ac-
tion Plan' was created by OHS Unit 
on March 27, 2020, and it was an-
nounced to all our employees and 
department directors through inter-
nal communication system. 
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Dezenfeksiyon 
ve temizlik 

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. 

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. 

Surface disinfection was carried out by pulverization 
method upon request from hairdressers, barbers, kin-
dergartens, and mosques that started their activities 
after the first days of the pandemic.

A total of one thousand liters of disinfectant was distrib-
uted to citizens. Public buildings (neighborhood offices, 
family health centers, etc.), indoor public areas (taxi 
stands, mosques, hairdressers, etc.), and waste contain-
ers were disinfected 56 thousand times in total during 
this period. 

Washing of carpets in mosques and other places of 
worship has been carried out in all 64 quarters in Nilüfer, 
and the latest technology has been utilized in this pro-
cess.  Cleaning was carried out with hot water up to 90 
degrees, special non-foaming detergent, washing, and 
vacuuming using high pressure.

Disinfection activities have been carried out on tools and 
furniture in children's parks, on-street furniture around 
the city square, municipal hall, tax office, governor's of-
fice, and such public buildings with high human circula-
tion, as well as on ATMs and payment points. Also, seat-
ing capacity on street furniture has been reduced.

Salgının yayılımını önlemek için yapılan öncelikli işlerden biri dezenfeksiyon oldu. 
Kamuya açık bütün alanlarda düzenli olarak yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları 
13 Mart 2020 tarihinden başlayarak Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temzilik İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütüldü. 

One of the primary works done to prevent the spread of the epidemic was disinfection. 
Disinfection works have been carried out by the Veterinary Services Directorate and 
the Cleaning Services Directorate since 13 March 2020, in all public areas. Disinfectants, 
licensed by the Ministry of Health and presented with an MSDS Safety Data Sheet, were 
preferred in the works carried out following the Biocidal Products Directive.

Disinfecting & cleaning
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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 kazandırıla-
rak pazarlar aynı gün temizle-
nip dezenfekte edildi.

Kullanılmayan eski ev eşyaları 
ile iri hacimli atıkların (koltuk, 
kanepe, buzdolabı vb.) toplan-
masını, moloz ve hafriyat atık-
larının kaldırılmasını sağlamak 
üzere yürütülen çalışmalar 
pandemi sürecine bağlantılı 
hale getirilerek süratle ger-
çekleştirildi. Atıkların karanti-
na sürecindeki evlerden çıkması durumunda eşyalar 
sürece uygun bir prosedür sonrasında alındı. Süreç 
içinde piknik ve mesire alanları düzenli aralıklarla te-
mizlenirken atık toplama sıklığı arttırıldı.  Hizmet bina-
larının ofis ve ortak alan temizliği de yine pandemiye 
uygun uygulamalarla yapılırken titizlikle çalışıldı. 

Sahada etkin bir çalışma yürütülürken bir yandan da 
karantina sürecindeki atık yönetimi konusunda talep 
edilen ve gerekli olan teknik bilgilendirmeler yapıldı. 

The collection of solid wastes and the transportation 
of collected domestic wastes have gained great impor-
tance during the pandemic process. Cleaning Services 
Directorate has worked non-stop to provide fast trans-
fer of wastes without delay. While collecting, sweeping, 
and washing in local markets, additives were put in 
used water to provide disinfection. Local markets were 

cleaned and disinfected at the 
same day they were opened.

The services on the collection 
of large-sized wastes (sofa, 
refrigerator, etc.), collection of 
unused old household items, 
and removal of rubble and 
excavation wastes have been 
linked to the pandemic meas-
ures and efforts have been 
made to remove and collect 
waste faster. In case the wastes 

leave the quarantined houses, the items were taken fol-
lowing quarantine procedures. 

Regular cleaning of picnic and recreation areas and 
waste collection cycles have been increased during this 
period. The offices and common areas of the service 
buildings were meticulously cleaned considering pan-
demic measures.

While working effectively in the field, required and nec-
essary technical information was provided on waste 
management in the quarantine process.
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Maske
Üretim Atölyesi 

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 Tekstil Mü-
hendisleri Odası ve Bursa Tabip Odası'ndan görüş alı-
narak şekillendirildi. Bu görüşler doğrultusunda 3 katlı, 
80 gram ağırlığında, 19,5×7,5 santimetre boyutlarında, 
pileli ve 10 santimetrelik plastik kaplı tel bulunan mas-
ke üretimi gerçekleştirildi. 140 derecede ışıl işlem gö-
ren maskeler nonwoven kumaştan üretildi. 

Bu süre içinde yaklaşık iki milyon maske üretilerek, üc-
retsiz olarak Belediye çalışanlarına, yurttaşlara ve 
kamu kurumlarına dağıtıldı. Satın alma yoluyla 
temin edilen maskeler de dahil bu sürede 
dağıtılan toplam maske adedi 3 milyona 
yaklaştı. 

Koronavirüsten korunmanın 
en etkili yöntemi olan ve kulla-
nımı zorunlu hale getirilen tıbbi 
maskeler, başta sağlık çalışanları 
olmak üzere halka ücretsiz olarak 
dağıtılmaya ivedilikle başlandı. 

Medical masks, which are the 
most effective method of protec-
tion from coronavirus and made 
mandatory to use, were imme-
diately started to be distributed 
free of charge to the public, espe-
cially healthcare workers. 

Mask manufacture workshop

Following the ban on the sale of masks by the Presiden-
cy on April 6, 2020, a mask production workshop was 
established to meet the need for masks of citizens.

The production work carried out in this workshop was 
shaped by taking the opinions of the Textile Engineers 
Chamber and Bursa Medical Chamber. . In line with 
these suggestions, the production of a 3-layer, 80-gram 
mask was started. Pleated masks with 19.5 × 7.5 centim-
eters have 10 centimeters of plastic-coated wire. Masks 
were treated at 140 degrees and made of nonwoven 
fabric.

During this period, approximately two million masks 
were produced and hand out free of charge to 

municipal employees, citizens, and various 
public institutions. The total number of dis-

tribution, including the masks procured 
through purchase, approached 3 million.
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Hasta nakil 
hizmeti

Sağlık çalışanlarına 
konaklama hizmeti

Ev ve kişisel bakım hizmeti

Pandeminin Mart ve Eylül arası döneminde; evlerin-
den sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından 
evlerine nakil ihtiyacı duyan 738 hastanın transferleri 
hafta sonu ve resmi tatil gözetmeksizin gerçekleştiril-
di. 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. 

Dünya genelinde yaşanan COVİD-19 salgını ile ilgi-
li tedbirler kapsamında üniversitelerin eğitimlerine 
uzaktan eğitim yöntemi ile devam etmeleri sebebi ile 
Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
hizmetlerine ara verilince, 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 
servis edilen sağlık çalışanları, 7/24 sıcak su, sınırsız 
internet, çamaşırhane, ütü vb. yurt hizmetlerinden de 
yararlanma imkanına sahip oldu. 10 Nisan – 29 Tem-
muz tarihleri arasında 1.528 
konaklama hizmeti ve-
rildi. 

Nilüfer Municipality has suspended the operation of the 
Girls' Dormitory due to the fact that universities continue 
their education by distance education within the scope 
of the measures related to the COVID-19 epidemic ex-
perienced worldwide. On April 10, 2020, the dormitory 
building has been allocated to provide accommodation 

services to healthcare professionals.

During their stay in the dormitory, health-
care professionals were provided with 2 
meals a day, breakfast and dinner. In ad-
dition, they benefited from the dormitory 
services such as 24/7 hot water, unlim-
ited internet, laundry, ironing, etc. 1,528 
accommodations hosted between 10 
April - 29 July.

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.

Patient transfer service Accommodation service for healthcare 
professionals

House care and personal care service

During the period in pandemic between March and 
September, transfers of 738 patients who needed to be 
transported from their homes to health institutions -and 
vice versa- were carried out regardless of the weekends 
and public holidays. 80 citizens aged 65 and over and 
disabled citizens were taken to the hospital by transfer 
vehicles during the curfews. Hygienic measures were 
followed during the transfers, and the patient transport 
vehicles were also disinfected after each use.

Personal care services were provided to citizens who 
could not do their home cleaning and personal care due 
to old age, loneliness, and illness. During this period, 343 
home care services and 792 personal care services were 
provided to citizens.
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Cenaze
defin hizmetleri

Bu dönemde 787 cenaze defin hizmeti verildi. Bunlar-
dan 310’u ev cenazesi olmakla birlikte 7 kişi ölüm ne-
deni tespit 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 hizmetle-
rimizi yürütürken artık 
eve gidilmeden önce 
vaka sorgulaması yapı-
larak 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. 

Psikolojik destek 
Nilüfer Belediyesi dünyayı saran koronavirüs 
salgınıyla ilgili her alanda mücadeleyi sür-
dürürken, evlerinde kalarak bu mücade-
leye destek veren vatandaşlar için de 
çeşitli çalışmalar yaparak, koronavirüs 
salgını dolayısıyla yoğun kaygı yaşa-
yan kişilere ücretsiz psikolojik destek 
hizmeti de veridi. Nilüfer Belediyesi’n-
de görevli psikologlar, hafta içi her gün 
09.00 ile 17.00 saatleri arasında 444 16 03 
numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi’ni ara-
yarak kendilerine ulaşan vatandaşlara ücretsiz psiko-
lojik 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 kutuları yerleştiri-
lirken konutlara da bu atıkları evsel atık-
lardan ayrı toplamaları için 500 bin adet 
özel atık poşeti dağıtıldı. 

Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ekip-
leri, ilçedeki konutların bir bölümünü 
ziyaret ederek maske ve eldiven atıkla-
rının toplanması konusunda da yurttaş-
ları bilgilendirdi.  Yapılan bilgilendirmede 
evlerde kullanılan maske, eldiven gibi atıkla-
rının evsel çöplerden ayrı olarak bir poşette top-
lanması ve bu atıkların 72 saat kapalı bir odada veya 
balkonda insanların ve evcil hayvanların erişimine uzak 
bir şekilde bekletilmesi istendi. 72 saat sonunda bu 
atıkların evsel çöplerle birlikte belediyemizin çöp 
toplama sistemine verilebileceği belirtildi.

Maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin 
atıkları, Nilüfer Belediyesi Hizmet Binalarında 
da çok sayıda noktaya yerleştirilen gri renkli atık 
kutularında toplandı, bu atıklar da görevli temizlik 
personeli tarafından günlük olarak toplanarak ve 
geçici depolama alanında 72 saat bekletildikten 
sonra evsel atıklarla birlikte bertarafa gönderildi.

Funeral and burial services

In this period, 787 burial services were provided. 310 of 
them were home funerals, 7 people were referred to the 
prosecutor's office since the cause of death could not be 
determined. A total of 809 funeral transfer services were 
provided. Death certificates were requested from all ex-
cept hospitals and forensic offices,  in order to evaluate 
them in terms of COVID-19.

Death certificates were requested from all except hos-
pitals and forensic offices,  in order to evaluate them in 
terms of Covid-19. Before going home, the case is ques-
tioned, contacts and relatives are questioned, the hospi-
talization and the test status are questioned.

While conducting our services in this regard, case inquir-
ies were made prior to going to houses. Contacts and 
relatives are questioned, hospital admissions and the test 
status are also taken into consideration.

Before entering the houses, it is requested from the res-
idents to evacuate the room, turn off the fans and air 
conditioning. All personnel working in this unit were pro-
vided with protective equipment such as masks, gloves, 
goggles, visors, overalls, aprons, caps, shoe covers, and 
disinfectants. 

During the transfer of suspected cases and COVID-19 
positive cases, necessary training and information were 
provided to the funeral transport vehicle drivers, and cas-
es are transferred with protective equipment, and funeral 
transport vehicles are regularly disinfected.

Psychological support

Updated waste management

Nilüfer Municipality has continued to fight in all 
areas related to the Corona-virus epidemic 

that surrounds the world. By carrying out 
various works for citizens who support 
this struggle by staying at their homes, 
Nilüfer Municipality provided free psy-
chological support services to people 
who experience intense anxiety due to the 

Corona-virus epidemic. The psychologists 
on duty gave free psychological support to 

the citizens who reached them by calling Nilüfer 
Municipality on the phone number 444 16 03 between 
09.00 and 17.00, every weekday.

The waste management plan updated to collect the 
wastes of personal hygiene materials such as masks, 

gloves, and wet wipes, which increased during the 
pandemic period. Gray-colored waste bins were 

placed in the municipality buildings and 500 
thousand special waste bags were distrib-
uted to the residences to collect these 
wastes separately from domestic wastes.

Furthermore, Nilüfer Municipality teams 
visited residences in the districts, informed 

the citizens about the collection of masks 
and gloves. In the information made, it was 

requested that wastes such as masks and gloves 
used at homes should be collected in a bag separately 

from household garbage and that these wastes should be 
kept in a closed room or balcony for 72 hours, away from 
the access of people and pets. It has been stated that these 

wastes can be given to the garbage collection togeth-
er with the household garbage after 72 hours.

The wastes of masks, gloves, and personal hygiene 
materials were collected in gray waste bins placed at 
many points in Nilüfer Municipality Service Buildings, 
and these wastes were collected daily by the clean-
ing staff and kept in the temporary storage area for 
72 hours and then sent to disposal together with the 
household wastes.
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İşyerleri ve
pazar alanlarına 
yönelik çalışmalar

Sirkülasyonun yoğun olduğu semt pa-
zarlarında tezgahlar arasında mesafe 
bırakılması, esnafın eldiven ve maske 
kullanması ve vatandaşın ürünlere do-
kunmaması için çalışma yapan Nilüfer 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 
pazarlarda yoğunluğun önüne geçilmesi 
için Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar-
ları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

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 yaşanması-
nın engellemek amacıyla da vatandaşlara, akşam saat-
lerini beklemeden alışverişlerini yapmaları için bilgilen-
dirme 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 düzeneklerinin 
yerleştirildiği pazar alanlarında toplam 2083 litre de-
zenfektan kullanıldı. 

Nilüfer Municipal Police Department 
worked towards enabling distance be-
tween stalls, ensuring that tradesmen use 
gloves and masks and that citizens do not 
touch the products' neighborhood markets 
where human circulation is intense. Teams 
continue their work in line with the deci-
sions of the Bursa Provincial Sanitation 
Board to prevent the density in the markets.

Measures in workplaces and 
market areas

Except for the entrances and exits determined within the 
measures, municipal police teams blocked all other are-
as with iron barriers and similar equipment and prevent 
uncontrolled entry and exit to the market areas.  Citizens 
were informed so that they could do their shopping with-
out waiting in the evening to prevent the evening crowd 
in the markets. During this period, 560 thousand masks 
were distributed in the market areas.

Public recreation and entertainment places such as 
theaters, cinemas, show centers, wedding halls, coffee 
houses, cafeterias, country gardens were regularly in-
spected whether they are operating against the law in 
Nilüfer. A total of 2083 liters of disinfectant was used in 
market areas, where pedestal disinfectant devices were 
placed to ensure hygiene.
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11 MART VE 30 Eylül 2020 TARİHLERİ ARASINDA İLÇE KAYMAKAMLIĞI İLE YAPILAN ÇEŞİTLİ İŞYERLERİ DENETLEME TABLOSU
INSPECTIONS WITH GOVERNORSHIP 11 MARCH & 30 SEPTEMBER 2020 REVIEW TABLE OF VARIOUS WORKPLACES

S.N. 
N.

İŞYERİ TÜRÜ 
TYPE OF THE WORKPLACE

TOPLAM İŞYERİ SAYISI 
TOTAL NUMBER OF  

WORKPLACES

İŞYERİ BAZLI  
DENETLENEN TOPLAM  

WORKPLACE-BASED TOTAL 
INSPECTIONS

1 BERBER /KUAFÖR/ GÜZELLİK MERKEZLERİ  
BARBERSHOP / HAIRDRESSER / BEAUTY CENTERS 839 1079

2 AVM‘LER / SHOPPING MALLS 5 37
3 TİCARİ TAKSİLER / DURAKLAR / CABS / CABSTANDS 306/27 221/162

4 PAZAR YERLERİ / SOSYETE PAZARLARI  
MARKETPLACES / CLOTHING MARKETS 35/5

96 Pazar 36 giyim  
96 Market places

36Clothingmarkets

5 ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLERARASI TOPLU ULAŞIM  
INNER-CITY & INTERURBAN PUBLIC TRANSPORTATION … 71

6 KAHVEHANE VE KIRAATHANELER / COFFEE & TEA HOUSES 519 1373

7

HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI, JAKUZİ,KAPLICA 
VE KAPALI YÜZME HAVUZLARI 
TURKISH BATH, SAUNA, SWEAT ROOMS, HOT TUB,  
HOT SPRING & INDOOR POOLS

4 10

8 LOKANTA , RESTORAN , KAFE VB. YERLER / RESTAURANT, CAFETERIAS ETC. 839 2900

9 SPOR MERKEZLERİ / TESİSLERİ / GYMS 106 130

10 SAHİL BANTLARI, PARK / PİKNİK ALANLARI, MESİRE YERLERİ 
BEACH, PARK / PICNIC & RECREATION AREAS  … 107

11 KONAKLAMA TESİSLERİ / ACCOMMODATION FACILITIES 23 171

12 ÇAY BAHÇELERİ / TEA GARDENS 8 94

13 DERNEK LOKALLERİ / MEETING HALLS 32 78

14 NİKAH VE DÜĞÜN YERLERİ / WEDDING PLACES 23 209

15 İNTERNET KAFE, SALON VE ELEKTRONİK OYUN YERLERİ / CYBER CAFES 27 165

16 SİNEMA , TİYATRO VE DİĞER KÜLTÜREL AKTİVİTE YERLERİ 
CINEMA, THEATER AND OTHER CULTURAL ENTERTAINMENT PLACES 5 10

17 LUNAPARK VE TEMATİK PARKLAR / FUNFAIR AND THEMATIC PARKS 3 17

18 GANYAN  / BOOKMAKERS 18 54

19 CAMİLER / MOSQUES 127 411

20 HALI SAHALAR / ASTRO PITCHES 8 22

21 BİLARDO SALONLARI / BILLIARD HALLS 23 25

 DENETLENEN GENEL TOPLAM / TOTAL INSPECTED 2982 7478

Can 
dostlarımızı 
unutmadık
We did not forget 
our best buds

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıt-
lamalarının ve günlük rutinlerin değiş-
mesi ile birlikte sokakta yaşayan can 
dostlarımızın beslenme ihtiyaçları da 
önem kazandı.
Hayvanseverlerin sevgi ile besleyerek yaşamda tut-
tukları sokak hayvanlarının bu dönemde aç kalmaması 
için beslenme odaklarına, kırsaldaki belirli noktalara ve 
ihtiyacın tespit edildiği alanlara gönüllülerin de desteği 
ile 16 ton kedi/köpek maması dağıtıldı.

The nutritional needs of our best buds 
living on the streets gained importance 
with the change of daily routines after 
the curfews during the pandemic.
16 tons of cat & dog food was placed to the nutrition 
points and certain areas in the countryside with the sup-
port of volunteers so that stray animals don't be left hun-
gry and fed with the care of animal lovers.
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Sosyal 
yardımlar 
Social aids

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. 

Based on the applications of our citizens, household 
supply support was provided to people who are un-
employed due to the COVID-19 outbreak, have chronic 
diseases, have financial difficulties, etc.  by the teams 
formed under the Social Support Services Directorate. 
638.029 TL was spent from the budget for the distribu-
tion of 5800 supply box, including the food cards deliv-
ered to the people in need on behalf of the benefactors, 
a total of 12638 supply box were distributed and approx-
imately 1.400.000 TL worth of aid was provided.

Hot meal support is one of the social aids we provide to 
our citizens who couldn't cook or couldn't get help from 
their relatives and couldn't meet their needs of nutrition 
due to the epidemic and quarantine. 37.087 hot meals 
served in this period, with a cost of over 1 million TL.

Household supplies support

Hot meal service
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65 yaş ve 
üzeri kişilere
gıda - ilaç 
desteği
Food and medication 
support for people 65 
and over

‘Bizim ev’ social life support 
center for the disabled

Bizim Ev Engelliler 
Sosyal Yaşam 
Destek Merkezi 

Pandemi döneminde Valilikler tarafından koordine 
edilen ‘Vefa Sosyal Destek Ekibi’ Nilüfer’de de oluştu-
ruldu. Nilüfer’de 30 Zabıta görevlisi ile ve 30 persone-
lin yer aldığı 25 ekip oluşturuldu. Bu ekiplere 5 minibüs 
ve 7 binek araç ve şoförleri ile destek sağlanmanın 
yanında 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. 

2011 yılında Engelliler Hizmet Birimine bağlı olarak hiz-
met vermeye başlayan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam 
Destek Merkezi engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluş-
turmayı, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli 
zaman kazandırmayı, engelli vatandaşlara sosyal yaşama 
katılma imkanı sunmayı hedefleyen bir merkez olma gö-
revi üstleniyor. 

Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Bölümü ile Görme Engelliler 
Bölümü bulunan Merkezde engelli hakları ile ilgili bilgilen-
dirme ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra engelli bireylere 
ve yakınlarına yönelik psikolojik destek hizmeti, spor, mü-
zik, el sanatları çalışmaları ile çeşitli sosyal etkinlik ve gezi 
organizasyonları yapılıyor. 

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

Pandemi boyunca katılımcıları ile etkin bir iletişim sürdü-
rerek birçok etkinliğin düzenlendiği Bizim Ev’de sosyal ha-
yatın kesintiye uğramadan düzenlenmesi için öncelikle Bi-
zim Ev’de alınacak önlemler, sınıflarda bulunması gereken 
maksimum katılımcı sayısı, atık maskelerle ilgili yapılması 
gerekenler, hijyenle ilgili alınması gereken önlemler, servis 
sırasında dikkat edilmesi gerekenler, katılımcıların virüse 
karşı korunması gibi konular iş güvenliği uzmanı eşliğinde 
tartışılarak 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. 

1 Merkezi Hükümet, pandemi sırasında 22/03/2020-29/05/2020 
tarihleri arasında 65+ vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını yasakla-
mıştır. Sonraki tarihlerde saatlik kısıtlamalar uygulandı.

1 The Central Government banned 65+ citizens from going out on 
the streets during the pandemic between March 22 - 29, 2020.  
Hourly restrictions were imposed on subsequent dates.

"VEFA (Fidelity) Social Support Team" was formed with 
the orders and arrangements coming from the central 
government during the pandemic period. These sup-
port teams have 30 Municipal Police and 30 personnel 
as team members. A total of 25 teams were formed in 
Nilüfer.

Nilüfer Municipality supported and participated in these 
teams with 5 minibusses, 7 passenger vehicles and their 
drivers, 30 municipal police officers, and 30 distribution 
personnel. Also, 11 vehicles and drivers are given under 
the order of Nilüfer Governorship. Under the decrees of 
Nilüfer Governorship dated 25.03.2020 and numbered 
E.2197 and dated 24.03.2020 and numbered E.2178, 
our Municipal Police Department and Central Police De-
partment teams worked together. 1,249 citizens over the 
age of 65 who were under a curfew1 due to their chronic 
illness, were helped to withdraw their salaries from banks 
and post offices and various errands.

‘Bizim Ev’ (Our Home) Social Life Support Center for the 
Disabled, started to operate under the Services for Disabled 
Unit in 2011. It undertakes the task of being a center that 
aims to raise social awareness on disability, provide disa-
bled individuals and their relatives with independent and 
productive time, and offer disabled citizens the opportunity 
to participate in social life.

The Center hosts Mentally and Physically Handicapped 
Section and the Visually Impaired Section and provides in-
formation and counseling services on the rights of the dis-
abled, psychological support service for disabled individuals 
and their relatives, and organizes sports activities, music 
studies, handicraft works, social activities, and trips.

The Center ceased activity due to the pandemic for a while 
but resumed to service in June 2020, with necessary pre-
cautions undertaken.

In Bizim Ev, where many events are organized by maintain-
ing effective communication with its participants through-
out the pandemic, measures are discussed with the oc-
cupational safety experts to organize a social life without 
interruption.  Issues like; the maximum number of partici-
pants to be present in classrooms, the things to be done re-
garding the waste masks, the measures to be taken regard-
ing hygiene, the things to be considered during the service, 
the protection of the participants against the virus were 
determined and afterward, the workshops have started.

The temperature of the participants in the workshops was 
measured before getting on the services and maximum 
attention was paid to masks, distance, and hygiene rules. 
In addition to the services offered in regularly disinfected 
Bizim Ev, studies also were carried out online.
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Bizim Bahçe 
Engelsiz 
Sosyal Yaşam 
Merkezi
'Bizim bahçe' accesible 
social life center

Measures bear fruit in nursing home
Huzurevinde önlemler sonuç verdi

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. 

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 süresince 
huzurevinden ayrılmadan, orada konaklayarak hizmet 
veren çalışanlar bu süre boyunca her gün düzenli olarak 
sakinlerin ateş, nabız, solunum sayısı ve öksürük şika-
yetlerini takip etmeyi sürdürdü. 

Temastan kaçınarak korunmaya yönelik mekânsal dü-
zenlemelerin de yapıldığı huzurevi belirli aralıklarla de-
zenfekte edilirken, sakinlerin ihtiyaç ve talepleri özenle 
yerine getirildi. 

Önlemlerin etkin biçimde yürütüldüğü huzurevinde bu 
dönemde PCR testi pozitif kimse olmadı. 

Operating under Nilüfer Municipality Disabled Services 
Unit, the "Accessible Social Life Center" provides free 
holiday and recreation services for disabled individuals 
and their relatives. The Center ceased activity due to the 
pandemic for a while but resumed to service on June 18, 
2020. A safe holiday environment continues to be offered 
in the Center, guests are hosted by taking into account 
the pandemic measures with the regulations in line with 
the "new normal".

Nilüfer Municipality İnci ve Taner Altınmakas Nursing 
Home is the safe house of 73 people between the ages of 
60 to 95, and the address of pleasant sharing. Residents 
staying in the Nursing Home have not been allowed to go 
out unless necessary conditions and their acceptance of 
visitors has been ceased due to the necessary pandem-
ic arrangements. After the COVID-19 training was given 
to the guests as well as the employees working here, the 
employees started to serve in shifts of 7 days and then 
15 days in line with the published circulars. Employees did 
not leave the nursing home during the designated shifts 
and provided service by staying there. Employees contin-
ued to monitor residents' complaints of fever, pulse, res-
piratory rate, and cough every day throughout this period.

Spatial arrangements were made in the nursing home 
for protection by avoiding contact and disinfected at reg-
ular intervals. The needs and demands of the residents 
were meticulously met.

No positive PCR test was recorded in the nursing home, 
thanks to the effective measures.
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Dayanışmanın adı 
Nilüfer Kent Konseyi

Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılı-
ğı, demokrasiyi, uzlaşma ve dayanış-
ma kültürünü geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar yürüten Nilüfer Kent Konseyi; 
meclisleri, çalışma grupları ve Nilüfer 
Mahalle Komiteleri ile birlikte bu sü-
reçte etkin çalışmalar yürüttü.

Nilüfer City Council conducts works to 
develop participation, democracy, rec-
onciliation and solidarity culture within 
the framework of the principle of locali-
ty. Councils, working groups and Nilüfer 
Neighborhood Committees carried out ef-
fective studies in this process.

Dayanışma Marketleri 
Dayanışma Marketleri, pandemi sürecinde bazı işçile-
rin ücretsiz izne çıkarılması sonucu bu kişilerin gıdaya 
erişmekte sorun yaşamaları ve bu sorunun farkında 
olan Nilüferliler’in dayanışma talebi üzerine, Nilüfer 
Mahalle Komitelerince ‘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. 

Nilüfer City Council 
named as solidarity

Solidarity markets
Employees had problems in accessing food and house-
hold needs as a result of unpaid leave during the pan-
demic. Citizens of Nilüfer, who were aware of this prob-
lem, wanted to take an initiative, and Solidarity Markets 
were opened by Nilüfer Neighborhood Committees with 
the slogan of "Bring as much as you can, Take as much 
as you need".  First of the markets opened by the Çalı 
Neighborhood Committee, and followed by established 
by Altınşehir, Görükle, Çamlıca, Yüzüncüyıl, Dumlupınar, 
and Karaman Neighborhood Committees. In addition to 
food and cleaning materials, solidarity cards were also 
left in Solidarity Markets, where residents showed great 
interest.
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Canlı Konsey Siper Ol Nilüfer! 
Pandemi sürecinde ‘evde kal’ derken, insanların evde 
hem bilgilenip hem de keyifli zaman geçirebilmeleri-
ni amaçlayan Nilüfer Kent Konseyi uzman konukların 
katılımıyla çeşitli konularda 30’un üzerinde çevrimiçi 
yayın gerçekleştirdi. Kesintiye uğrayan sosyal hayat 
böylece farklı bir mecrada akmayı sürdürdü. 

Sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün 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.

Kız kardeşlik Köprüsü
Sokağa çıkma yasakları ve karantina sürecinde ev için-
de aile bireyleri ile birlikte kalan kadınların harcadığı 
ev içi emek, yaşadığı şiddet, sesini duyuramama, 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. 

Live council Become a cover, Nilüfer!

Sisterhood bridge

Nilüfer City Council said "Stay at 
Home" during the pandemic and con-
ducted over thirty online sessions on 
various topics with the participation 
of expert guests, which people can 
both learn and enjoy at home. The in-
terrupted social life thus continued to 
flow in a different medium.

Forced domestic labor, violence, inability to have a voice, 
death rates, and livelihood difficulties have increased sig-
nificantly for women staying with family members in the 
house during the curfews and quarantine process. Many 
women died during the pandemic that started in March 
2020. Women who managed to survive were subjected 
to gender inequality, shown such as domestic violence, 
not sharing housework and care work for the husband, 
elderly, sick, children. The increase in the number of un-
employed during the pandemic has also taken its place 
in a corner of the picture of despair, and all the material 
and the moral burden is left on the shoulders of women.

In light of the online meetings held by the Executive Board 
of the Nilüfer City Council, it was clear that only women's 
solidarity can survive and save women in this dark picture.
The idea of creating a 'Sisterhood Bridge' was revived 
with the support of the Women's Council, to be in solidar-
ity with women who have faced various difficulties during 
the pandemic.

One of the solidarity projects implemented for all work-
ers, especially healthcare professionals, was carried out 
with the slogan "Become a Cover Nilüfer!".

Within the project's first stage, one thousand visors were 
produced and given to family health center employees. In 
the second stage, 2 thousand visors were produced and 
given to market employees. In the third stage, 750 visors 
were produced and these visors were delivered to the 
Bursa Branch of the All Transport Workers Union to be 
given to the warehouse and cargo workers.
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Halkla İlişkiler 
çalışmaları
Public relations works

Bu süreçte Basın Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü tarafından halkı bilinçlendirme-
ye yönelik afiş, bilboard çalışmalarına 
ağırlık verildi ve özellikle sokağa çıkma 
yasağının uygulandığı günlerde inter-
net üzerinden canlı yayınlar ve sosyal 
medya paylaşımları ile bilgilendirme-
ler yapıldı. Çocuklarını evde tutmakta 
zorlanan aileler için internetten masal 
paylaşımları, evde egzersiz videoları ve 
pandemi döneminde sağlık için dikkat 
edilmesi gereken konularda uzman-
ların katılımıyla canlı yayın ve sosyal 
medya paylaşımlarına ağırlık verildi.

Directorate of Press and Public Re-
lations focused on posters and bill-
boards aimed at raising public aware-
ness during this time. Especially on the 
days when the curfew was imposed, 
live broadcasts and social media posts 
were provided on the internet. Stories 
were shared on the internet for families 
who have difficulty keeping their chil-
dren at home,  live streams with experts 
on issues that should be considered 
for health during the pandemic period 
home exercise videos have been broad-
casted in line with social media posts.
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Kültür Sanat 
Etkinlikleri
Dünyayı saran salgının ülkemizde gö-
rülmesiyle beraber Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılan 
sanat eğitimleri, atölyeler, sahne gös-
terileri vb. etkinliklere ara verilerek 
müze, gençlik merkezi ve kültür evle-
rinin kapıları kapatıldı.

With the epidemic surrounding the world 
also seen in our country, art training, 
workshops, stage shows, and other activ-
ities organized by the Cultural and Social 
Affairs Directorate were suspended. Mu-
seums, youth centers, and cultural hous-
es were closed.

Daha önce yılın neredeyse her günü, günün hemen 
her saati bir etkinliğe ev sahipliği yapan kültür mekan-
larındaki sessizlik 1 Haziran 2020 ile birlikte dağılmaya 
başladı ve hem çalışanlar hem de katılımcılar açısından 
risk oluşturmayacak etkinliklerin planlanmasına geçil-
di. 9 Haziran’dan itibaren açılan müze, sanat galerisi 
gibi mekanlarda bulunması gereken kişi sayısının 4 
metrekare başına bir kişi olarak belirlenmesinin ardın-
dan ziyaretler buna göre kabul edilmeye başlandı ve 
ziyaretçiler için de ateş ölçümü, sterilizasyon paspası, 
maske kontrolü gibi önlemler alındı. 

Salgının seyri de dikkate alınarak kapalı alanda bir ara-
ya gelmeyi önlemek ve riskli ortamlardan kaçınmak 
amacıyla kültür evlerindeki 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 etkinliklerin tamamen durması 
söz konusu edilemeyeceğinden açık alanlarda gerekli 
önlemler altında organizasyonlar başladı.  Sağlık Etki 
Değerlendirilmesi ile planlanan bu etkinlikler Nilü-
fer’de keyifli bir yaz havası estirdi.

Culture & art activities

The silence in the cultural venues, which previously 
hosted an event almost every hour of the day, almost 
every day of the year, began to dissipate as of June 1, 
2020. And the planning of events that would not pose 
a risk for both employees and participants was started.

The number of people required to be in our places such 
as museums and art galleries, which have been opened 
since June 9, 2020, was determined as one person per 
4 square meters, and measures such as temperature 
monitoring, sterilization mat, mask control were taken 
for visitors.

To prevent people from getting together in closed are-
as, it has been decided that no events will be held until 
1 November 2020 at our stages in cultural houses. This 
date can be extended to further dates depending on 
the situation of the pandemic.

However, Nilüfer is a city whose pulse is beating with 
culture and arts. Since it is not possible to cease the 
activities completely, organizations have started under 
the necessary precautions in open-air areas. Events 
planned under consideration with the Health Impact 
Assessment created a pleasant summer breeze in 
Nilüfer.



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 C O V I D - 1 9  R E P O R T   1 1  M A R C H  -  3 0  S E P T E M B E R  2 0 2 0

44 45

Sokağa çıkma yasağı döneminde belirli gün ve saat-
lerde dışarı çıkabilen 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza 
yönelik parklarda 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.

Çocukların ilk kez sokağa çıkamadıkları bu 23 Nisan'da 
onlara bayram coşkusunu yaşatmak adına balkonların-
dan katılabilecekleri 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 bü-
tün Nilüfer'de bayram için özel hazırlanan otobüsler ve 
minibüslerde marşlar çalınarak bayram coşkusu yaşa-
tılmaya 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.

Nilüfer Roman Orkestrası ile 
parklarda dinletiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı

Çocuklar için 
13 Mayıs 2020 tarihinde çocukların aileleriyle 
dışarıyla çıkabilmeleri için tanınan izinle bir-
likte, Nilüfer’in parklarında bando gösteri-
si, uzun bacak, palyaço ve animatörlerin 
olduğu gösterimler Nilüfer’in 4 farklı ma-
hallesinde 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.

Roman Orchestra concerts were held in the parks for 
our citizens over the age of 65 who allowed to go out 
on certain days and hours during the curfews. 

Efforts were made to give the citizens a little morale in 
these difficult days with the concerts held in 16 parks 
in different quarters of Nilüfer on May 10, 17, and 24, 
2020. Events took place in the following quarters and 
parks; 100. Yıl Quarter, Ataevler Qt. Yılmaz Akkılıç Park, 
İhsaniye Qt. 3 Fidan Park, Beşevler Qt. Gelincik Park, Es-
entepe Qt. Eğridere Park, Fethiye Qt. Pine Park, Üçevler 
Qt. Recreation Park, Çamlıca Qt. Azerbaijan Park, Mi-
moza Park, Beşevler Qt. Nâzım Hikmet Pine Woodland, 
İhsaniye Qt. Martyr Gendarmarie Ensign Zeki Burak 
Okay Park, Barış Qt. Dalyan Park, Cumhuriyet Qt. Mine 
Park, Ataevler Qt. Martyr Gendarmarie Olcay Kaygılı 
Park, Görükle Population Exchange Museum, and Bal-
kan Quarter.

On May 13, 2020, along with the permission 
granted for children to go out with their 

families, shows with bands, stilt artists, 
clowns, and animators were held in the 
parks at 4 different quarters of Nilüfer. 
Activities were held in 23 Nisan Qt. Park 
and Running Track, Balat Qt. Bahar 

Park, Balkan Qt. Children's Park, Beşev-
ler Qt. Prof. Dr. Halis Ruhi Ekingen Park 

created colorful scenes.

On April 23rd, when children could not go out for the 
first time, events were organized for them to attend 
from their balconies to make them feel the joy of the 
holiday. Balcony decoration videos were shared on so-
cial media. Children's Songs were played with sound 
system vehicles and the children were celebrated on 
the balconies in the quarters of Nilüfer. Furthermore, a 
song composed by Mr. İskender Paydaş to commemo-
rate the 100th anniversary of April 23rd was performed 
by Nilüfer Polyphonic Children's Choir and artist Mr. Fer-
man Akgül. The video clip for the song was published on 
social media platforms.

On May 19th, marches and songs played all day from 
the buses and minibusses specially prepared for the 
holiday to keep the excitement alive in Nilüfer, just like 
on April 23rd. Mini concerts were given in different quar-
ters of Nilüfer by singer Alkan Dalkıran, his orchestra, 
and Nilüfer Band. Online live broadcasts planned to or-
ganize everyone sings the Turkish National Anthem in 
unison at 19.19 from their balconies.

The song "Adımız 19 Mayıs (Our Name is May 19)" ar-
ranged by artist Mr. İskender Paydaş, was performed 
with the participation of Nilüfer Polyphonic Children's 
Choir, Nilüfer Chamber Orchestra, Mr. Harun Tekin, 
Mr. Ferman Akgül, and many drummers. The video clip 
made for the song received a lot of interaction over so-
cial media platforms.

Park concerts with Nilüfer Roman Orchestra

23 April, National Sovereignty And Children's Day

19 May, Commemoration Of Atatürk, 
Youth And Sports Day

For the children
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Balat Atatürk Ormanı içerisinde gerçekleştirilen “Arabalı 
Sinema” etkinliği 10 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlendi. Önceden araç park yerleri belirlenmiş alanda, 
arabalarından çıkmadan radyo verici anteni ile sesi duy-
dukları bir sistemle gerçekleşen etkinliğe, toplam 600 araç 
ve 1.700 kişi katıldı. 

Izleyicilerin araçlarından ayrılmayarak fiziksel mesafe ku-
rallarını korumaları için etkinliğin başında bilgilendirici 
anons tekrarları yapıldı ve alanda çok sayıda görevli yer aldı.

Arabalı Sinema

Köyde Bir Kraliçe Projesi
film gösterimi ve söyleşi

5. Çalı Köy Filmleri Festivali

10 Temmuz - 24 Temmuz 2020 tarihlerinde kırsal 
mahallelerimizin açık alanlarında köy kadın dernekleri 
ile yönetmen Pelin Esmer’in “Kraliçe Lear” ve 
“Oyun” filmlerinin gösterimleri yapıldı. 

Sandalyelerin fiziksel mesafeyi koruya-
cak şekilde yerleştirildiği film gösteri-
mi esnasında ikramlar kadın dernek-
leri tarafından özenle hazırlanıp tek 
tek paketlenerek sunuldu. Gösteri-
min ardından Uzm. Psikolojik Danış-
man Gönül Hazneci ile film üzerine ve 
kırsalda kadın olmanın sınırları üzerine 
söyleşiler gerçekleştirildi. Katılımcı sayısı 
20-40 arası değişen etkinliklerden toplam 
128 kişi yararlandı. 

Nilüfer Belediyesi’nin önemli etkinliklerinden biri olan 
festivalin sağlık açısından bir risk doğurmaması için 
günler öncesinden başlayarak yoğun önlemler alındı.  
Bu yıl beşincisi gerçekleşen festival Nilüfer Belediyesi 
ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) işbirliği 
ile 07-08-09 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilirken 
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. 

Car cinema
Car Cinema event held in Balat Atatürk Forest 
between 10 June and 3 July. It was made with a 
system where they could hear the sound with the 
radio transmitter antenna without leaving their 
cars in the previously determined parking areas. 
A total of 600 vehicles and 1.700 people partic-
ipated in the event. Informative announcement 
repetitions were made at the beginning of the 
event for the spectators to keep the physical dis-
tance rules by not leaving their vehicles and many 
control staff took part in the field.

A queen in the village project, movie 
screening and discourse

5th Çalı Village Films Festival

The films "Queen Lear" and "The Game" of director Pelin 
Esmer were screened in open areas of rural neighbor-

hoods with the cooperation of village women's 
associations, between 10 July - 24 July 2020. 

The food offered during the film screen-
ing, where the seats are placed in a way 
to maintain physical distance, was care-
fully prepared and individually pack-
aged by women's associations. After 
the screening, an interview was held 

with Expert Psychological Counselor 
Gönül Hazneci about the film and the lim-

its of being a woman in the countryside. The 
number of participants ranged from 20 to 40 at 

each event, resulting in a total of 128 people.

Starting days in advance intensive measures have been 
taken, to prevent the festival from a health risk, which 
is one of the important events of Nilüfer Municipality. 
The festival, which took place for the fifth time this year, 
was held on 07 - 09 August 2020 in cooperation with 
Nilüfer Municipality and Çalı Environment and Culture 
Association (ÇEKÜDER). Approximately 1,500 people 
participated in the festival for 3 days. In previous years, 
the festival, which had a campsite and a very high num-
ber of participation, was held without a camp and with 
a limit of 400 people.

400 camping chairs were fixed at 2-meter intervals to 
maintain the physical distance in the open field, and the 
chairs and the area were disinfected 45 minutes before 
each film screening and event.

Body temperatures were measured during the audi-
ence reception for the event. COVID-19 warning signs 
and posters were placed both on the ground and at 
the entrance of the area to maintain physical distance. 
Masks are frequently controlled and a vending ma-
chine is provided for those who do not wear a mask 
or want to renew. To avoid contact, some measures 
such as scanning tickets with QR codes, hand disinfect-
ant stands, and audible warning announcements have 
been implemented.

All products were sold in packages at the food stand 
opened by the Atlas Women's Association in the festival 
area.
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Sanat Eğitimleri

Nisan- Mayıs ayları 
süresince çocuk ve 

gençlere yönelik sanat 
eğitimleri internet üzerinden yapıl-
dı 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. 

Tiyatro açık 
alana taşındı
Theater moved to open air
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi döneminde çalışmalarını açık alana taşıdı. CO-
VİD -19 sürecinde alınan önlemler kapsamında perdeleri indirilen, planlanmış bütün göste-
rimleri iptal edilen Kent Tiyatrosu, Haziran ayında pandemi koşullarında oyun hazırlamak 
ve sunmak üzere yoğun bir çalışmaya başladı. 17 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Kent 
Tiyatrosu Açıkhava'da etkinlikleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar devam eti.

Nilüfer Municipality City Theater carried 
its works to the outdoors during the pan-
demic period. The City Theater, whose 
curtains were lowered and all planned 
plays were canceled within the scope of 
the measures taken during the COVID -19 
process, started an intensive work to pre-
pare and present plays under pandemic 
conditions in June. Open Air City Theater 
events started on July 17, 2020, and con-
tinued until August 30, 2020. 

A decision has been made to continue art education 
for children and young people online during April & 
May. 1500 participants attended online trainings in 16 
branches. 

As of August, painting, guitar, and rhythm workshops 
for children started to be held in neighborhoods 
where access to art is limited. In the classes that con-
tinued with 66 participants by following the rules of 
physical distance, masks, and hygiene in the open air, 
it was also aimed that children to embrace these rules 
and see these rules as a part of their lives until the 
pandemic is over.

Art education
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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 karava-
nı ve gelen konuk ekipleri ağırlamak için 
kullanılan izci evi yine her etkinlik ön-
cesi belediyemiz ekiplerince dezenfek-
te edildi.   Seyirci girişlerinin kontrollü 
yapılabilmesi için iki giriş kapısı oluştu-
rularak her iki kapıda ateş ölçümü ya-
pıldı, görevlendirilen özel güvenlik 
personelleriyle maske takmayan-
lar oyun öncesi ve oyun esna-
sında uyarıldı. Her iki kapıya da 
temassız maske makineleri 
konularak, maskesi olma-
yanların maske edinmesi 
sağlandı. Her iki kapıya da 
dezenfektan makineleri 
konularak, seyircilerin içeri 
girmeden önce ellerini de-
zenfekte etmeleri sağlandı. 

Bütün oyunlarda acil durumlar için 
ambulans bulunduruldu.

Balat Atatürk Ormanı'nda 
gerçekleştirilen oyunlar 
için alınan önlemler:

Measures taken 
in plays at Balat 
Atatürk Forest:

“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.  

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.

City theater greeted its children audience with the play 
titled “Yaşlı Kadın ve Papağan (The Old Lady and The 
Parrot). The play met with 1100 children, 6 performanc-
es in Balat Atatürk Forest, and performances in the 
quarters of Konaklı, Tahtalı, Büyük Balıklı, Ürünlü and 
Badırga, an overall of 11 performances on stage.

Plays for grown-ups performed in two groups, with the 
main stage in Balat Atatürk Forest and with the Mobile 
Theater. City theater opened the stage for plays “Übü 
Hep Übü (Übü Always Übü) ”, “Bir Garip Orhan Veli (A 
Peciluar Orhan Veli)”, “Shirley” and “Aziz Nesin Kabare”, 
reached a total audience of 2400 in these four perfor-
mances.

The play “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikayeler 
Nerden (Now They Are Asking Aziz Where Those Stories 
Come From)” staged by the city theater, greeted 2000 
spectators by 6 performances in various quarters with 
a mobile truck stage.  Moreover, “Kuş Öpücüğü (Bird’s 
Kiss)” performed its premiere limited to 30 people at the 
100 seated Ayşe Selen Experimental Stage.

An audience seating area was created from camping 
chairs for the main stage. The chairs were disinfect-
ed before each session and were placed according to 
physical distance rules, making it possible for 455 peo-

ple to watch the play safely.

The artist caravan created for the artists and the 
scout house used to host guest crews were 

also disinfected by the municipal teams be-
fore each event. Two entrance gates were 
created and temperature control was made 
on both doors to make the audience en-

trances controlled. Those who did not 
wear masks were warned before 

and during the game with the as-
signed private security personnel. 

Non-contact mask machines 
were installed on both doors 
and those without masks 
were provided with masks. 
Disinfectant machines were 
placed on both doors and 
put in use for spectators to 
disinfect their hands before 
entering. Ambulances were 
on duty in all games for 
emergencies.
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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 koru-
narak 50’şer sandalye ile sınırlan-
dırıldı. Her sandalye etkinlik öncesi 
dezenfekte edilirken alana gelen 
çocuk ve yetişkinlerin oyun 
öncesi ateş ölçümleri yapıl-
dı. Maskesi olmayan yetiş-
kin ve çocuklara temassız 
maske dağıtım makine-
leriyle maske sağlandı, 
maske takmayanlar 
ise alana alınmadı. 

Mobil sahne ile gezici 
tiyatro için alınan 
önlemler:

Çocuk oyunlarında 
alınan önlemler:

Measures taken for 
mobile stage and 
mobile theater:

Measures taken in 
children’s plays:

Each chair brought to the event area with the mobile 
stage was disinfected by the teams of the Veterinary 
Services Directorate before the events. Temperature 
control of children and adults who came to the area 
were done before plays. Adults and children without 
masks were provided with masks by non-contact 
mask dispensing machines, and those who did not 
wear masks were not allowed in by the security per-
sonnel on duty. Non-contact disinfectant machines 
were placed and put in use for spectators to disinfect 
their hands.

Children's games were limited 
to 50 seats by maintaining a 
physical distance. Each seat was 
disinfected before the event, 

and temperature measurements of 
the children and adults who came to 
the area were done before the game. 
Non-contact mask dispensing ma-
chines were provided to adults and 

children without masks, while those 
who did not wear masks were 
not allowed into the area.
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Kütüphane 
Müdürlüğü 
pandemi dönemi 
çalışmaları

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. 

Nilüfer Municipality 
Directorate of Libraries 
plans and carries out 
workshops, events, and 
projects to contribute to the 
creation of an urban culture 
by spreading reading, 
research, and library 
culture. 

Works of directorate 
of libraries in 
pandemic
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NİLÜFER KÜTÜPHANELERİ 2019 YILI ENVANTER VE KULLANIM SAYILARI 
NİLÜFER LIBRARIES INVENTORY AND UTILIZATION, 2019

 Materyal Sayıları 
Material Number

Yararlanma  
Utilization

Ödünç İşlemi 
Borrowings

Yeni Üye 
New Members

Katalog 
Catalogue

Akkılıç Kütüphanesi 
Akkılıç Library 51.625 191.425 23.607 1.399 1.280

Şiir Kütüphanesi 
Poetry Library 17.098 185.932 11.612 928 176

Üçevler Kütüphanesi 
Üçevler Library 25.226 184.331 24.319 1.825 555

Çocuk Kütüphanesi 
Children’s Library 11.500 77.990 21.732 1.214 762

Demirci Kütüphanesi 
Demirci Library 6.822 36.036 5.533 416 388

Toplam 
Total 112.271 675.714 86.803 4.854 3.161

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. 

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.

Akkılıç Library, Poetry Library, Üçevler Library, Chil-
dren’s Library and Demirci Library bring tens of thou-
sands of books to the readers in different parts of 
Nilüfer.

Nilüfer Municipality Libraries were closed on March 
15, 2020, following the closure of schools. Primar-
ily parents with children under the age of 12, and 1 
week later all employees were given an administra-
tive leave for an indefinite period. On certain days 
of the week, the staff on duty were assigned to the 
library. The health status of the personnel has been 
checked. Library staff who are not in the risk class 
were assigned to other units, for duty on pandemic 
measures. Book borrowing and return services and 
all activities were stopped. Return periods for books 

have been extended until June 15, 2020. On Mon-
day, 1 June 2020, all library staff commenced work. 
From June 1 to June 15 libraries have been prepared 
for opening. Libraries were opened in a new order on 
Monday, 15 June 2020, and municipal Libraries' ser-
vice hours were also re-arranged. The opening and 
closing hours of the libraries, which previously served 
as 09.00-21.00 on weekdays and 10.00-18.00 on 
weekends, were arranged as 09.00 - 17.30 on week-
days and 10.00 - 17.30 on Saturdays. Libraries are 
closed on Sundays. Readers can use the study rooms 
between 09.00 - 13.00 in the morning / 13.30 - 17.30 
in the afternoon. Ventilation and disinfectant opera-
tions are carried out at interval times. Libraries were 
disinfected twice a week. The use of air conditioning 
is prohibited, ventilation is done with open windows 
and doors in the reading rooms. Study and scanning 
computers, newspaper, and magazine reading areas 
are closed for use.
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Pandemi sürecinde 
yapılan etkinlikler

Kütüphane ödünç - iade
kullanıcı önlemleriNilüfer’de okuma kültürünü yaygınlaş-

tırmak üzere yapılan “Yılın Yazarı” pro-
jesi atölyeleri ve söyleşileri, çevrimiçi 
programlar üzerinden okuyucu ile bu-
luşmuş, 2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt 
Yazı Atölyesi ile Öğretmen Olarak Yaz-
mak söyleşisi düzenlenmiştir.
Farklı okuma kültürlerini yaygınlaştırmak üzere plan-
lanan “Misi Akademi” çalışmaları çevrimiçi program-
lar üzerinden yapılmaya devam etmiştir. Fiziksel 
koşullar nedeni ile yarım kalan Nilüfer 
Kütüphane atölyeleri çevrimiçi prog-
ram üzerinden tamamlanmıştır. 
Kütüphanelerin kapalı olduğu 
dönemde okuyucuların kitap 
ödünç alamadığı düşünü-
lerek e-kitap hizmeti hız-
lıca hizmete sokulmuş, 
üye olan kullanıcıların 
40 bine yakın e-kita-
ba erişimi sağlanmıştır. 
Üye olmayan kullanıcı-
lar düşünülerek, Nilüfer 
Kütüphane web sitesi 
üzerinden üye olunma-
sını sağlayan programlar 
hızlıca devreye alınmıştır. 
Kütüphanelerin kapalı olduğu 
dönemde kullanıcılar çevrimiçi 
olarak üye olmuş ve e-kitaba ulaş-
mıştır. Bu dönemde Gezici Kütüphane 
çalışmaları hızlanmış, tüm kitaplar kataloglanmıştır, 
22 Temmuz 2020 tarihinde Gezici Kütüphane açıla-
rak kırsal mahallelerdeki okuyucuların kitaba erişimi 
kolaylaştırılmıştır. Gezici Kütüphane hizmetleri için 
her türlü tedbir alınarak sonraki dönemlerde yapılacak 
etkinlikler için e-bilet sistemi oluşturma çalışmalarına 
başlanmıştır.

The "Author of the Year" project work-
shops and interviews held in Nilüfer to 
spread the culture of reading, met with 
the readers through online sessions. 
Author of the Year 2020 Fakir Baykurt 
Writing Workshop and Interview on 
Writing as a Teacher was organized. 
"Misi Academy" activities, which are planned to pop-
ularize different reading cultures, continued to be 
carried out through online programs. Unfinished 

workshops due to physical conditions 
were completed through online pro-

grams. Considering that readers 
could not borrow books when 

libraries were closed, e-book 
service was quickly put into 
service, members have 
access to nearly 40 thou-
sand e-books. Consider-
ing non-members, ap-
plications that enabling 
membership through 
the Nilüfer Libraries 
website were quickly 

implemented. During the 
period when libraries were 

closed, users registered on-
line and reached the e-book 

service. Efforts on the Mobile Li-
brary have accelerated and all books 

have been cataloged. The Mobile Library 
was opened on July 22, 2020, making it easier for 
readers around peripheral to access the books. Every 
precaution has been taken for Mobile Library services 
and developments have begun to create an e-ticket 
system for events to be held in the following periods.

Okuyucular kütüphaneye giriş yapma-
dan kapıdan ateşleri ölçülerek ateşi 37,3 
derecenin üstünde çıkanlar sağlık kuru-
luşlarına 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. 

Before readers enter the libraries, their 
temperature is measured at the entran-
ces, and those with a temperature above 
37.3C are directed to health institutions. 
An appointment system has been created for Nilüfer 
Libraries' study halls. Readers are admitted to a max-
imum of 2 persons in a row. (Readers are admitted 
one by one to the mobile library). Masks are provid-
ed for readers who come without masks. Gloves are 
given to readers who want to choose a book and are 
informed about keeping the selection period short. 
Returned books were kept separate for at least 72 
hours, avoiding contact, and then processed. In order 
to reduce the human circulation, the number of bor-
rowed books has been increased from 2 to 4, the loan 
period has been increased from 15 days to 1 month. 
For those who want to use the reader rooms, a dis-
tance of at least 2 meters is left between the chairs. 
Readers are warned not to take off their masks in 
the hall. Warning signs were placed in the areas that 
should not be used, and excess chairs were removed 
from the study halls. Reader rooms are evacuated and 
ventilated during the day, tables and chairs were dis-
infected. Children's sections in Nilüfer Libraries have 
been closed to use. Child readers can come with their 
parents and choose books with masks and gloves.

As in all units of the municipality, a sufficient number 
of special waste bins have been placed on available 
areas in libraries for disposal of masks, gloves, and 
personal hygiene items separately from other wastes. 
Besides, water dispensers have been removed from 
common areas due to the risk of contamination.

Activities in pandemic

Borrow - return service and 
visitor precautions
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Spor 
faaliyetleri

Pandemi döneminde Nilüfer’in çe-
şitli mahallelerinde haftada 2 gün  
( Salı – Perşembe / saat 20:00’de ) 
fiziksel uzaklığa uymak koşuluyla 
antrenör, diyetisyen ve sağlık per-
soneli eşliğinde ‘Sağlığa Adım At’ 
yürüyüşleri düzenlendi.

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. 

During the pandemic period, "Step 
to Health" walks were organized in 
various quarters of Nilüfer, 2 days a 
week (Tuesday - Thursday / 20:00), 
in manners of physical distance, ac-
companied by a trainer, a dietician, 
and a health personnel. 

Nature walks were held on the roads of Mysia 
to bring citizens together with nature, to al-
low them to breathe comfortably, and to take 
away the stress of quarantine days. 

At the same time, videos on sports activities 
that can be done at home with trainers were 
uploaded on social media accounts.

Sportive activities
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARIN LİSTESİ  
LIST OF EXPENDITURES MADE UNDER CORONAVIRUS MEASURES

 ALIMIN KONUSU  
TYPE OF PURCHASE

TUTAR (KDV DAHİL)  
EXPENSE (V.A.T INCLUDED)

1 Maske, Dezenfektan, Eldiven Alınması 
Mask, Disinfectant, Gloves 3.433.912,00 TL

2 Pvc Koruyucu Siperlik, Koruyucu Malzeme, Tulum, Ateş Ölçer Alınması  
PVC Protective Visors, Protective Materials, Overalls, Thermometers 261.082,18 TL

3 Koruyucu Cam Bölme ve Pleksi Yaptırılması  
Protective Glass and Plexiglas 23.020,00 TL

4 İlaç, Ambalaj, Poşet, Pompa ve Bayrak Alımı 
Drugs, Packaging Material, Bags, Pump and Flags 177.649,13 TL

5 Sosyal Yardım Harcamaları  
Social Aids 2.055.744,86 TL

6 Yüksek Riskle Çalışan Personelimizi Ödüllendirmek Amacıyla Yapılan Ek Ödeme  
Overtime Payments and Bonuses for the Employees Work Under High Risk 1.320.717,86 TL

PANDEMİ HARCAMALARI TOPLAMI 
TOTAL PANDEMIC EXPENDITURE 7.272.126,03 TL

PANDEMİ HARCAMALARI 2020 YILI BÜTÇEMİZİN %1,73 OLUŞTURMAKTADIR  
PROPORTION OF PANDEMIC EXPENDITURE IN BUDGET 1,73%

NİLÜFER BELEDİYESİ 2020 YILI BÜTÇEMİZ  
MUNICIPAL BUDGET IN 2020 420.000.000,00

SAYILARLA PANDEMİ DÖNEMİ
PANDEMIC IN NUMBERS

Dağıtılan Maske Sayısı
Masks Distributed

2.383.350 adet
2.383.350 pcs.

Kullanılan Dezenfektan Miktar
Disinfectant Used

14.151,8 litre
14151,8 lt.

Dağıtılan El Kiti Sayısı 
Pocket Kits Handed Out

7285 
7285 pcs.

Maske Eldiven Vb. Hijyen Atıklarının Ayrı Toplanması İçin Dağıtılan Atık Poşeti Sayısı  
Waste Bags Distributed for Separate Collection of Masks, Gloves and Other Hygienic Wastes

500.000 adet 
500.000 pcs.

Temizliği Yapılan Cami ve İbadethane Sayısı 
Cleaned Mosques and Places of Worship

122 adet ibadethanede 
67000 m2 halı yıkama

122 places / 67000 m2 
carpet washed

Dezenfekte Edilen Çöp Konteynırı Sayısı 
Disinfected Garbage Containers

23.505 adet 
23.505 pcs.

Evlerinden Sağlık Kuruluşlarına Nakledilen Hasta Sayısı 
Number of Patients Transferred to Healthcare Facilities From Homes

738 kişi 
738 pers.

Sağlık Kuruluşlarına Nakledilen 65 Yaş Üstü ve Engelli Vatandaşların Sayısı  
Number of Disabled Citizens and Citizens Over 65 Transferred to Healthcare Facilities

80 kişi 
80 pers.

Gerçekleşen Evde Bakım Hizmeti Sayısı 
Provided Home Care Services 343

Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Vatandaş Sayısı 
Citizens Benefited from Home Care Services

792 kişi 
792 pers.

Sağlık Çalışanlarına Sağlanan Konaklama Hizmeti Sayısı
Accommodation Provided for Healthcare Professionals 1528

Gerçekleşen Cenaze Defin Hizmeti Sayısı 
Provided Burial and Funeral Services 787

Cenaze Nakil Hizmeti Sayısı  
Funeral Transport Services 809

Denetlenen İşyeri ve Toplam Denetleme Sayısı
Number of Inspections and Inspected Workplaces

2982 adet işyeri/
7478 denetim

2982 Workplace / 
7478 Inspections

Sokak Hayvanlarına Dağıtılan Mama Miktarı
Food Given to Stray Animals

16 ton 
16 tons

Dağıtılan Erzak ve Gıda Kartı Sayısı
Allocated Food and Supply Aid Cards

12.638 adet 
12.638 pcs.

Sağlanan Sıcak Yemek Hizmeti Sayısı
Hot Meals Served

37.087 adet 
37.087 pcs.

Sokağa Çıkma Yasaklarında İlaç ve Alışveriş İhtiyaçları Karşılanan 65 Yaş Üstü Vatandaşların Sayısı 
Number of Helped Citizens Over 65 for the Food and Medication Needs During the Curfew

1949 kişi
1949 pers.

Düzenlenen Etkinlikler ve Bu Etkinliklerden Yararlanan Vatandaşların Sayısı 
Number of Organized Events and Participated Citizens

76 etkinlik / 25.562 kişi
76 events / 25.562 citizens

Düzenlenen Dijital Etkinliklerin ve Bu Etkinliklerden Yararlanan Vatandaşların Sayısı 
Number of Organized Digital Events and Participated Citizens

103 etkinlik / 18.662 kişi 
103 events / 18.662 citizens

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:

Pandemic budget allocation
7.272.126.03 TL was spent for the pandemic meas-
ures during this period. This amount constitutes %1.73 
of the 2020 budget of Nilüfer Municipality. The ex-
penditure items of the budget spent for the pandemic 
are given below:
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