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NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI 

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Toplantı Yeri : Nilüfer Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi ve saati     :22.03.2020 - 11.30 
 

İnsan hayatı açısından son derece tehlikeli olana yeni tip Coronavirüs (Covid-19) 

salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi 

kanununun 11/c maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 maddesi 

kapsamında ve 22.03.2020 tarih ve 4 sayılı karar gereği 21.03.2020 tarih saat:24:00 dan sonra 

65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarının yasaklandığından, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur 

olmaması temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kaymakam Avni ORAL  başkanlığında, 

Nilüfer Belediye Turgay ERDEM, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Haydar KAYA, İlçe 

Emniyet Müdürü Orhan KOÇ, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel ÖZER, İlçe Yazı 

İşleri Müdürü İbrahim AY, İlçe Sağlık Müdürü Hakan BAŞ, İlçe Müftüsü Mehmet ÖZTÜRK, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Yasemin BOZKURT, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife 

KALYONCU, Kızılay Nilüfer Şube başkanı Coşkun EVKURAN, Nilüfer Muhtarlar Derneği 

Başkanı Halil TURAN, Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol YILMAZER' in 

katılımları ile yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1) İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur 

olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için İlçe Kaymakamı başkanlığında; Nilüfer Belediye 

Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sağlık 

Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Kızılay Nilüfer Şube başkanı, Nilüfer Muhtarlar 

Dernek başkanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. 

2) Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esasına göre faaliyet 

gösterecek Kaymakamlık Vefa İletişim Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde görev almak üzere 

kamu kurumlarından personel görevlendirilmesi yapılacaktır.  

3) 155, 156, 112 nolu acil çağrı merkezlerine yapılacak müracaatlar kurumlar tarafından 

değerlendirilerek ilgili kurumlarca talep karşılanacaktır. Ayrıca Kaymakamlığımızın 

(0224) 249 32 00 nolu, Belediye Başkanlığının 444 16 03, İlçe Emniyet Müdürlüğünün (0224) 

270 51 07, İlçe Jandarma Komutanlığının (0224) 470 29 00, İlçe Sağlık Müdürlüğünün (0224) 

249 99 30 nolu telefonlarına ulaşmaları halinde talebin türüne göre ilgili kurumlara iletilerek 

ihtiyaçları sağlanacaktır. 

4) İlçemizdeki ikamet eden 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın listesi Nüfus 

Müdürlüğünden temin edilecek, yine 65 yaş üstü olup da özellikle yalnız yaşayan 

bakıma muhtaç vatandaşlarımızın Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü (Aile Hekimliği) listelerinin 

ivedilikle bu kurumlardan temin edilecektir. 

5) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması 

için enaz iki kişi ve bir araçtan oluşan Belediye Başkanlığınca 7 ekip, Emniyet 

Müdürlüğünce 7 ekip, Jandarma Komutanlığınca 2 ekip, İlçe Sağlık Müdürlüğünce 2 

ekip, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 1 ekip, Kızılay Şube başkanlığınca 

1 ekip oluşturulacaktır. Ekip isim ve listelerinin Kaymakamlığımıza bildirilecek, 

ekiplerin her türlü hijyen kurallarına uyması ve 24 saat esasına göre çalışması 

sağlanacaktır. 



6) İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri 

gıda, temizlik ve bakım hizmetleri, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli mukabilinde, 

Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza Nilüfer Belediye Başkanlığınca ücretsiz olarak 

teslim edilecektir. İhtiyaç sahibi ve evde yemek yapamayacak vatandaşlarımızın 

bugün itibari ile Belediye Başkanlığınca 100 kişilik yemek sağlanacak, ihtiyaç halinde 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay şube başkanlığınca da destek 

sağlanacaktır. 

7) 65 yaş ve üstü ile anılan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlık konusundaki 

talepleri 112 ekipleri ve evde sağlık birimlerince karşılanacaktır. 

8) Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm mahalle 

muhtarlarımızın katılımıyla elektronik İletişim grubu oluşturulmuş olup, sahada 

yaşanan ya da yaşanabilecek sorunlar anlık olarak takip edilerek talepler ivedilikle 

yerine getirilecektir.   

9) Kapsam dahilinde bulunan vatandaşlarımızla iletişim kurmak ve ihtiyaçlarının 

giderilmesi hususunda yardımcı olmak amacıyla mahalle muhtarlarımız ve o 

mahallede mevcut din görevlilerimiz, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin her 

biri bu konuda vefa duygusuyla hareket ederek vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır.  

10) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım götüren personel azami hijyen esaslarına 

dikkat ederek gerekli her türlü sağlık tedbirini eksiksiz alacaktır. 

11) Vefa Sosyal Destek grubunun her hafta Pazartesi günleri saat:10:30 da çağrıya gerek 

kalmaksızın toplanılmasına ve grup üyelerinin yapılan çalışmalar hakkında yaptıkları 

işlerle ilgili görsellerle desteklenen rapor hazırlayarak toplantıya katılım sağlanacaktır. 

12) Alınan kararların oluşturulacak ekiplerdeki personellere ve tüm kamu kurum ve 

kuruluşlara ivedilikle tebliğ edilmesine. 

 

Yukarıdaki tedbirler ile ilgili olarak alınan kararların sorumlu sıralı birim amirliğince 

takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar 

verilmiştir. 

 
 


