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1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan şehrinde or-
taya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan vi-
rüs salgını sebebi ile ülkemizde de ilk vakanın görül-
düğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bilindiği 
gibi pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya 
kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gös-
teren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. 

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları, ki-
şiler arasında mesafe gibi çok sayıda önlemler bir-
biri ardına alınırken, beraberinde de ekonomik ve 
sosyal hayat adeta durdurma noktasına gelmiştir. 
Bu önlemler sebebi ile işsiz kalanlardan gerekli sos-
yal-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan 
çok geniş bir nüfusun ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Bir yandan başta hijyen malzemeleri ol-
mak üzere salgına karşı ihtiyaç duyulan malzeme-
lerin temini, diğer yandan ise insanların iş, eğitim, 
dinlence ve benzeri sebeplerle bir araya geldikleri 
mekanların, binaların temizliğine kadar geniş bir 
alanda merkezi ve yerel yönetimlerden beklentiler 
artmıştır. Bu gelişme karşısında merkezi idare ve 
belediyeler ellerindeki imkanları seferber ederek 

pandeminin olumsuz etkisini azaltmak için takdire 
şayan çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu kurum-
lardan birisi de hiç şüphesiz ki 160.000 nüfusa sahip 
ilçede hizmet veren Nazilli Belediyesidir. 

Nazilli Belediyesi pandemi sürecinde bir yan-
dan gıda yardımlarından hijyen hizmetlerine kadar 
salgına karşı alınması gereken önlemlere destek 
verirken bir yandan da sokağa çıkma yasaklarını 
avantaja çevirerek ilçe genelinde yol yapım ba-
kım onarım çalışmalarını da gerçekleştirmeye özen 
göstermiştir.  Belediyenin yaptığı çok sayıda hizme-
tin bazıları aşağıda özet olarak sunulmuştur:

Koronavirüs robotu NAZBOT-1

Nazilli Belediyesi tarafından tasarlanan ve Mil-
li Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen yapay 
zeka robot NAZBOT-1, ilçe genelinde Kovid-19 ile 
mücadele çalışmalarına destek vermektedir. 

3 ana fonksiyon termal kamera ile ateş ölçümü 
yapabilen, anlık veri kaydeden, çift taraflı pulve-
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rizasyon ile virüslerle dış ortamda mücadele ede-
bilen, UVC lambalar ile iç ortam virüs ve bakteri 
dezenfeksiyonu yapabilen, kimyasal kullanmadan 
ibadethanelerde hızlı zemin dezenfeksiyonu sağ-
layan, yörünge ve rota planlama yazılımına sahip, 
engelleri algılayabilen ve yüzde yüz yerli yazılımla 
geliştirilen NAZBOT-1, Türkiye’de ilk olma özelliği ile 
de büyük önem taşıyor.

 Semt pazarlarında tedbirler artırıldı

Yoğunluğun azaltılarak sosyal mesafenin korun-
masını sağlamak amacıyla aynı gün 4 ayrı noktada 
semt pazarı kurulması için Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan tarafından talimat verildi. Ku-
rulan Pazar yerleri belediye zabıta ekiplerince de 
sıkı denetim altında tutuldu. HES kodu, maske ve 
mesafe kontrolü ile yönetmelik kapsamında dene-
time uymayarak tezgahlar arası mesafe aşımı ya-
pan esnaflara gerekli uyarıların yapıldı.

 
Sokak Sokak Temizlik Yapıldı

Bir şehir ilin temizlik her zaman çok önemlidir an-

cak pandemi sürecinde şehrin temiz olması diğer 
zamanlara göre  çok daha önemli hale gelmişti. Bu 
sebeple Nazilli’yi daha temiz bir görünüme kavuş-
turmak ve vatandaşların taleplerine daha hızlı ya-
nıt vermek amacıyla Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan’ın talimatıyla Mobil Temizlik Ekibi kuruldu.  Bu 
ekip, tüm ilçede sokak sokak temizlik gerçekleştirdi. 

Tüm Okullar Dezenfekte Edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek pro-
jelere imza atmaya devam eden Nazilli Belediyesi; 
ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştirdi.

Okullara Dezenfeksiyon Standı Kuruldu

Çalışmaları yakından takip eden Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Pandemi 
döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğümüz 
hijyen seferberliğini bugün de devam ettiriyoruz. 
Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığının korunması 
için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.
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Çocuklar İçin Tüm Parklar Dezenfekte Edildi

Nazilli Belediyesi tam kapanma sürecinde de çocukların sağlık-
larını düşünmeyi ihmal etmedi. Eş zamanlı olarak çalışan ekipler Na-
zilli’de ki tüm parklarda temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. 
Parkları kuru otlardan arındırma, ot biçme ve süpürme işlemlerinin 
yanı sıra park içerisinde yer alan oyun grupları ve fitnes aletleri de 
tek tek deterjanlı su ile yıkanarak pırıl pırıl bir hale getirildi.

22 Merkez Mahallede Tüm Binalar Dezenfekte Edildi

Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Haziran ayında ku-
rulan ve ilçede bulunan tüm binaları dezenfekte etmek üzere ha-
rekete geçen Korona Timi yürüttüğü hijyen çalışmalarıyla tarihi bir 
çalışmaya imza attı. Kovid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden 
bu yana başarılı bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi kurduğu 35 
kişilik ekiple her gün yaklaşık 300 binayı dezenfekte etmeye de-
vam ediyor.

15 Bin Adet Hijyen Kiti Dağıtıldı

Nazilli belediyesi kişisel hijyen seti dağıttı. Vatandaşların virüse 
karşı korunabilmeleri amacıyla hazırlanan hijyen setlerinin dağıtı-
mını yapan personeller, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ‘ın 
selam ve iyi dileklerini iletti.
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Kentin Pek Çok Noktasında
Maske Dağıtımı Yapıldı

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden 
bu yana; pazar alanlarından okullara, kırsaldan 
merkeze tüm noktalarda maske dağıtımı yapan 
ekipler, tedbirler konusunda da vatandaşları bilgi-
lendirdi.

Nazilli’den Vefa Rekoru

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 
20 yaş altı vatandaşlara serbest dolaşım yasağı 
getirilmesinin ardından kurulan Nazilli Vefa Sosyal 
Destek Grubu bugüne kadar 110 bin 362 vatandaşın 
gıda, market, fatura, banka ve eczane ihtiyacını 
karşıladı.

Grubun çalışmalarını yakından takip eden Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Covid-19’un 
ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren ciddi bir 
çalışma başlattık. Kaymakamlığımız, tüm kamu 
kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak bu sü-
reçte onlara destek verdik. Belediyemizin çözüm 
merkezini sosyal destek hattı yaparak 2 ay gibi bir 
sürede yaklaşık 60 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. 
Yeni tip koronavirüs ile mücadelede hem ülkemizde 
hem de Nazillimiz’de başarılı bir çalışma yürütmeye 
devam ediyoruz. Gelecek güzel günler yakındır. Va-
tandaşlarımız bir süre daha sosyal mesafe kuralına 
uymaya ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çık-
mamaya devam etsin” diye konuştu.

Ekonomik Zorluklar Birlikte Aşıldı

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar-
la vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, 
ramazan ayı boyunca İşletme ve İştirakler Müdürlü-
ğü bünyesinde 500 kişilik iftar yemeği hazırlayarak 
vatandaşların evlerine teslim etti.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki 
tesislerde, usta aşçılar tarafından steril koşullarda 
hazırlanan yemekler, özel şekilde paketlenerek 
vatandaşların iftar sofralarıyla buluştu.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukla-
rın birlik ve beraberlikle aşılabileceğinin altını çizen 
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; bu tür 
çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Başkan Makam Aracını Tahsis Etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 
koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve 
test sonuçları negatif çıkarak taburcu edilen bir 
vatandaşı makam arabası ile hastaneden alarak 
Yıldıztepe Mahallesi›ndeki ikametine bıraktı.

Sabah saatlerinde 444 1 391 numaralı hattı ara-
yan bir vatandaş, koronavirüs şüphesiyle kaldığı 
Nazilli Devlet Hastanesi›nden testlerinin negatif 
çıkması sonucu taburcu edildiğini ve evine gitmek 
için yardım istediğini bildirdi.

Durumu haber alan Nazilli Belediye Başkanı Kür-
şat Engin Özcan, 09 NB 001 plakalı makam aracı 
ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne giderek yardım tale-
binde bulunan vatandaşı Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 
evine makam arabası ile bıraktı.

Nazilli‘De Covid-19 Aşı Merkezi Açıldı

Mülkiyeti Nazilli Belediyesi’ne ait olan ve kent 
merkezinde yer alan sosyal yapı, İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne tahsis edilerek Covid-19 Aşı Merkezi olarak 
hizmete açıldı.

Nazilli Belediyesi’nden Pandemide
Topyekün Çalışma

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip koronavirüs 
salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama-
ları süresince ilçe genelinde temizlik, peyzaj, yol bakım, 
onarım, budama ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleş-
tirerek topyekün bir çalışmaya daha imza attı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, so-
kağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta so-
nunda 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle birlikte 
yürütülen çalışmaları, bizzat yerinde inceledi. 
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Pandemi süresince Nazilli Belediyesi olarak ba-
şarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan 
Özcan; “Geçmiş dönemlerde Nazillimizde yapılma-
yanı yaptık. Uzun yıllardır el değmeyen noktaların 
tüm eksiklerini büyük bir titizlikle giderdik. Bu an-
lamda daire müdürlerimize ve personel arkadaşla-
rımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 
Pandemi süreci ile ilgili şu değerlendirmelerde bu-
lunmaktadır: 

Pandemi dünyamızda, ülkemizde ve dolayısıyla 
şehirlerimizde yaşamı; bunun temelinde vatandaşla-
rımızın talep ve beklentilerini değiştirdi. Yeni normal 
süreç devletimizin her kademesinin kontrol ve dene-
timinde yaşanırken, doğrudan vatandaş ile muha-
taplık kuran yerel yönetimlere hem kuralların toplum-
sal olarak sürdürülmesi hem de bizlere ek önlemler 
almamız hususunda yetki ve sorumluluklar yükledi.

Bu çerçevede Nazilli Belediyesi olarak ulusla-
rarası ölçekte alarm verildiği günden itibaren acil 
eylem planımızı hayata geçirdik. Sorumluluk alanı-
mızın her bir metrekaresinde virüs ile mücadele için 
etkin bir mücadeleye giriştik. Ve alınan tedbirlerin 
uyulması hususunda her bir vatandaşımızın yaşam 
hakkını odak alarak kamu kurumlarımız ile iş birliği 

içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük.

Devletimizin halkla birebir ilişki kuran Vefa ekip-
lerinin Belediyemiz merkezli kurulmasına, araç ve 
personel desteği verilmesi ile ana yüklenici olarak 
çalışmalara öncülük ettik. Çünkü biliyoruz ki mem-
leket söz konusu ise, insanımız söz konusu ise gerisi 
teferruattır. Ve devletimizin aldığı koronavirüs ön-
lemlerini şehrimizde, Hıfz-ı Sıhha kurullarımızın or-
tak aklıyla uyguladık.

Bu çalışmalar esnasında İçişleri Bakanlığımızın 
ve dolayısı ile İller Bankamızın belediyemize gön-
derdiği bütçeler ile yetindik. Çünkü tüm gelirlerimizi, 
vergilendirmeleri ve alacaklarımızı zaman mefhu-
mu gözetmeden, devletimizin şefkatli elini vatan-
daşımıza yansıtarak erteledik ya da sildik. Pande-
minin ilk 3 ayında kesintilerin ortadan kalkması bu 
bağlamda iş yapma kapasitemizi ve virüsle etkin 
mücadelede elimizi gerçekçi olarak rahatlatmıştır. 
Bu uygulamanın sürmesi, devletimizin koronavirüs 
sürecinde yaptığı hamlelerin sonuca ulaşmasına 
mutlak surette etki edecektir. Bu uygulamanın 
devam etmesi devletimizin ve milletimizin yararına 
olacaktır.

Son olarak; pandemi döneminde canları paha-
sına çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere 
tüm kamu çalışanlarımıza, yöneticilerimize, idare-
cilerimize iş birliği, etkin mücadele ve disiplinli süreç 
yönetimi için şükranlarımı sunuyorum.

Yeni normal sürecin hizmet anlayışının değiştiği, 
insan ve toplum sağlığının ön planda olduğu yeni 
bir dönemin başındayken, sağlıklı, huzurlu şehirler 
inşaa edeceğimiz günler olmasını temenni ediyo-
rum.


