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Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çevre Sağlığı AD Başkanı, 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi 

 

Doç. Dr. Gül Sayan Atanur 

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
 

Sağlıklı Kentler Birliği olarak COVID-19 Salgını İle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi çalıştayımızın 

ikincisini gerçekleştirdik. 

Çalıştay öncesi Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar bilgilendirme yaptı. 

Bilinmeyenleri çok olan bir süreç yaşanmaktadır. Coronavirüs yeni bir virüs değil, fakat bu 

tipiyle(COVID-19) tanımadığımız alışmadığımız özellikleri olan bir virüstür. Yarattığı olayların büyüklüğü 

beklenmeyen şiddettedir. Deneyimleyerek öğrenilmekte ve süreç dinamik bir şekilde devam 

etmektedir. Belediyelerin COVID-19 salgını ile mücadelede çok önemli rolü oldu. Bu rol ile birlikte 

sorumluluklar ağırlaştı. Belediyeler, iş planlarında olmayan birçok konu ile özverili olarak mücadele 

etmektedir. Mücadeleler sırasında zorluklarla karşılaştılar ve bunları aşmak için çözümler ürettiler. Bu 

çalıştaylar ile bu deneyimlerin öğrenilmesi, yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve paylaşılması 

amaçlanmıştır. 

Açılış konuşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz 

sunumunu gerçekleştirdi.  
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Halil Yılmaz’ın sunumundan başlıklar şu şekilde; 

135 ekip 350 personelle çalışma yapıldı. 

Sağlık Bakanlığı bilgilendirme broşürleri içerikleri billboardlarda yayınlandı. 

Trafik lambalarında maske, mesafe ve tedbir yazıldı. 

Maske, tulum ve siperlik üretimi yapıldı. 
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Maske, dezenfektan, gözlük, ateş ölçer gibi malzeme dağıtımı yapıldı. 
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Ana cadde, kamu kurumu, ibadethane,  ve meydan gibi yerlerde dezenfektan işlemleri yapıldı. 

Başta gıda mümessilleri olmak üzere denetimler gerçekleştirildi. 

Ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. 

120 noktaya atık kutuları konuldu. 

Sokak hayvanlarına mama desteği yapıldı. 

İlçe belediyelere koronavirüs çalışmalarında kullanılmak üzere maddi destekler yapıldı. 

İhtiyaç sahiplerine gıda ve yemek yardımı yapıldı. 

Berber ve kuaförlere dezenfektan, eldiven maske desteğinde bulunuldu. 
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Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Belediye olarak en zorluk çekilen konu ne olduğu sorusu soruldu. 

Salgının başında uzak noktalarda olan vatandaşlarımıza ulaşmakta zorluklar yaşandığı cevabı verildi. 

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Balıkesir’de hızlı yayılımın olduğu bir bölge olup olmadığı sorusu 

soruldu. 

Termal bölgelerde sıkıntıların olduğu, Körfez bölgelerinde yükselmelerin olduğu, turizm olan 

bölgelerde sıkıntıların yaşandığı cevabı verildi. 

Çalıştayın ikinci konuşmacısı Çankaya Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürü Ethem Torunoğlu söz 

aldı. 

Pandemi sürecinde Çankaya Belediyesinin çalışmaları iki başlık altında özetlendi. 

-Salgınla mücadele çalışmaları 

-Sosyal hizmet ve sosyal destek çalışmaları 

 

Gıda dağıtımı ve süt dağıtımı yapıldı. 

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde, sosyal yardımların koordinasyonu için 

farklı  kursların verildiği derslikler ve kütüphane sosyal mesafe gözetilerek özel bir çağrı merkezine 

dönüştürüldü. 

Ramazan nedeniyle iptal edilen iftar çadırları yerine iftar kolileri dağıtımına başlandı. 

Doğrudan tarım ürünleri çiftçiden alınarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 

Çankaya Evi maske üretimi için ayrıldı. 

Halkkart uygulamasına devam edildi. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

65 yaş üstü vatandaşların market, eczane, banka vb işlerini karşılayacak bir sistem oluşturuldu. 

Pandemi sürecinde, İlçede bulunan kamusal alanların, eczane, kuaför, vb. yerlerin dezenfekte 

edilmesine özen gösterildi. 

 

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı” kutlamalarına yönelik olarak, yurttaşların 

ve çocukların evde kaldığı bir süreçte çocuk kitap setleri dağıtımı ve bayrak dağıtımı yapıldı. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Değerli Eseri Nutuk Kitabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramında, vergi tahsilat bürolarında 19 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı. 

Çankaya Sağlık Kart Projesi’nde yeni bir adım atılarak, anlaşmalı sağlık kuruluşlarının sayısı arttırılarak 

40’a ulaştırıldı. 

Evlerinden çıkamayan ailelere psikolojik destek olması için, “Mutluluk İçin Sağlık Şart” sloganıyla 

menekşe dağıtımı yapıldı. 

Çankaya Belediyesi, bu yıl YKS sınavına girecek gençlere de 19 Mayıs armağanı olarak Akıllı Sınav 

projesini başlattı. 30-31 Mayıs tarihlerinde TYT ve AYT olarak iki sınava da giren gençlerden, en 

yüksek puan alarak ilk üçe giren üniversite adaylarına dizüstü bilgisayar armağan edildi. 

 

 



 

8 
 

 

Salgın sürecinin ortaya çıkardığı sorunların sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlar olduğu belirtildi. Bu 

noktada, sosyal belediyeciliğin bütünlüklü bir politika ile bu sorunlara yerel ölçekte çözüm bulmayı 

önüne hedef olarak koyabilen belediye olması gerektiği vurgulandı. 

 

Katılımcılardan sunumda bahsedilen Çankaya Sağlık Gelişim Planının daha detaylı anlatılması istendi.  

Ve sonrasında yapılacak çalışmanın ne olacağı soruldu. 

Çankaya Sağlık Gelişim Planının 2019 yılında hazırlandığı, fakat buradaki verilerin bile eskidiğinin 

görüldüğü ifade edildi. Bunun için bir güncellenme gereğinin düşünüldüğü cevabı verildi. Bu 

güncellemeler kapsamında Çankaya Şehir Sağlık Profili ile ilgili yenilemeler yapılacağı özellikle yoksulluk 

üzerine çalışmalar yapılacağı ilave edildi.  

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından bu süreçte çıkan atıklardan bulaşma riski var mı sorusu soruldu. 

Katı atık veya atık suda virüsün bulaşması var mı sorusunun araştırılması gerektiği, araştırmaların 

devam ettiği, şu an için bir bulaş riski gözükmediği cevabı verildi. 

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Çankaya Belediyesi’nin Şehir Sağlık Profili ile ilgili yenilemeler 

yapacağı, özellikle yoksulluk üzerine çalışmalar yapılacağı hatırlatıldı. Bundan sonra bu tür acil 

durumlarla çok karşılanacağı belirtildi. Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planına İklim Değişikliği 

bölümünün açılması gerekliliği konusunda düşünceleri soruldu.  

Çankaya Belediyesi olarak iklim değişikliği üzerine çalışmaları olan belediye oldukları, bunun sadece 

birkaç belediye içerisinde sınırlı kalmaması için bakanlıkların da devreye girmesi gerektiği cevabı verildi. 
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Danışma Kurulu Üyeleri tarafından yoksulluk alan çalışması yapılmasının planlandığı hatırlatıldı. Bu 

çalışmanın amacı soruldu. 

Çankaya Belediyesinde mevcut bulunan listelerin çok da güncel olmadığının anlaşılması üzerine alan 

çalışması yapılmasına karar verildiği cevabı verildi. 

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından tıbbi atıkların atılmasıyla alakalı ne gibi bir çalışma yapıldığı, COVID-

19’dan sonra İl Hıfzıssıhha Kurulları ile ilişkilerin nasıl olduğu, seçilmişlerle atanmışlar arasındaki 

ilişkilerin nasıl kurulduğu soruları soruldu.  

Çankaya’nın iyi bir katı atık sistemine sahip olduğu fakat bu sistemin kent genelinde de iyi işlemesi 

gerektiği, Ankara’da koordinasyon için ilk zamanlarda her kurumun kendi bünyesinde bir şeyler 

yapmaya çabaladığı, sonrasında koordinasyonun üst düzeyde gerçekleştiği, AB projelerinin çok 

faydasının görüldüğü cevabı verildi. 

Çalıştayın üçüncü konuşmacısı Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden Necla 

Yörüklü söz aldı. Necla Yörüklü’nün sunumundan başlıklar şu şekde; 

 

Siperlik ve maske üretimi yapıldı. 

 

3 boyutlu yazıcılarla ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemeye yönelik medikal parça, araç ve 

gereç üretimine başlandı.  
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Belediye binası, pazar yerleri gibi yerlerde sürekli ücretsiz maske dağıtımı gerçekleşti.  

İşitme engelliler ve çocuklara özel maskeler üretildi. 

 

65 yaş üstüne ihtiyaç yardımı yapıldı. 

Sokak hayvanlarına mama desteği yapıldı. 

Pazar alanları ve umuma açık alanlarda dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. 

Erzak ve sıcak yemek desteği yapıldı. 
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Sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti sağlandı. 

Çalıştayın son konuşmacısı Ortahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Ar-ge Biriminden Rabia 

Karabacak söz aldı. Rabia Karabacak’ın sunumundan başlıklar şu şekilde; 

Vefa destek ekipleri tarafından talepler karşılandı. 

Maske üretimi yapılarak dağıtımı gerçekleşti. 

 

Kamu kurumu, park bahçe, Pazar yerleri gibi yerler yıkanarak dezenfekte edildi. 
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Maske ve eldiven atığı kutuları yerleştirildi. 

Ortahisar Belediyes, Trabzon’da sıfır atık belgesi alan tek kamu kurumu 

Çöp konteynırları dezenfekte edildi. 

 

Market, pazar yerleri ve kalabalık yerlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi sağlandı. 

 

Pazar giriş ve çıkışlarında sürekli ateş ölçümü yapıldı. 
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Bilgilendirme afişleri asıldı. 

Sokak hayvanlarının mama dağıtımı ve bakımları gerçekleştirildi. 

 

Sunum sonrasında Rabia Karabacak tarafından şu önerilerde bulunuldu; 

Sağlıklı Kentler Birliği’nin filyasyon çalışmalarına destek verebilir ya da belediyelerin kullanımına 

yönelik ‘Sosyal Doku Anketi’ geliştirebilir. 

Toplum olarak yardımlaşma kavramının öneminin bir kez daha anlaşıldığı Covid-19 salgını sonrası 

takip edilebilir yardımlaşma uygulamaları (Sosyal Yardım Takip Sistemi) geliştirilmelidir. 

Yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinde pedallı sisteme geçilmesi el ile atığa temasın azaltacaktır. 

İstihdamın güçlendirilmesi, şüphesiz üretimin güçlendirilmesi ile mümkündür. Özellikle Büyükşehir 

Belediyelerince hayvancılık alanında modernize çiftlikler kurulup hem hayvancılık maliyetlerini 

düşürecek, hem de üretim ve pazar yeri bağlantılı sistemler geliştirilip, vatandaşın kullanımına 

sunmalıdır. 

Hayatımıza giren bir diğer kavram da şüphesiz maske ve kullanımı. Kullanıldıktan sonra atılması için 

kurumlarda, cadde ve sokaklarda ayrı bir çöp kutusu yerleştirilmelidir. 

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından akıllı şehir uygulamalarının hayatımıza girdiği ancak vizyon 

eksikliğinin olduğu belirtildi. Dünya ülkelerinin ve şehirlerinin akıllı şehrin ötesinde, iklim akıllı 

kentleşmeyi konuştukları ifade edildi. Ayrıca eski sistemleri kaybetmeden akıllandırılmış şehirlere 

ihtiyacımız olduğu konusuna değinildi. Son olarak insan davranışlarının dijital takibine tasarımcı 

gözüyle bakıldığı ve bunun aslında filyasyon olduğunun öğrenilmiş olduğu ilave edildi. 

Çalıştayın tam kaydına Sağlıklı Kentler Birliği Youtube sayfasından ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHCbhU0RsJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=qHCbhU0RsJ0

