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Murat Ar toplantı açılışında aşağıdaki konulara değindi.
Danışma Kurulu Üyeleri ile önceden yapılan toplantıda COVID-19 ile mücadele sürecinde SKB
olarak Üye Belediyelerimize yönelik neler yapılabileceği konuşulmuştu. Danışma Kurulu
Üyelerinin rehberliğinde aşağıdaki 5 soru hazırlandı. Üye Belediye Koordinatörlerinden bu
soruları cevaplamaları istendi. Bu görüşmeler sonrasında geri bildirimlere göre anket
sorularının genişletilerek resmi yazı ile gönderilmesi kararlaştırıldı. Gelen cevapların
yorumlanarak Temmuz ayında yayınlanacak Kentli dergisi COVID-19 özel sayısında bir bölüm
hazırlanması düşünülmektedir.
Bilinmeyenleri çok olan bir süreç yaşanmaktadır. Virüs yeni bir virüs değil, fakat bu tipiyle
tanımadığımız alışmadığımız özellikleri olan bir virüstür. Yarattığı olayların büyüklüğü
beklenmeyen şiddettedir. Deneyimleyerek öğreniyoruz ve süreç dinamik bir şekilde devam
etmektedir. Belediyelerin COVID-19 salgını ile mücadelede çok önemli rolü oldu. Bu rol ile
birlikte sorumluluklar ağırlaştı. İş planlarında olmayan birçok konu ile mücadele edilmektedir.
Soru-1: Belediyenizin COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasından bu ana kadar olan
süreçte sırasıyla yaptığı faaliyetler nelerdir?
Soru-2: COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasından bu ana kadar olan süreçte
belediyenizin karşılaştığı sorunlar nelerdir?
Soru-3: COVID-19 sürecinde karşılaşılan sorunlara belediyeniz nasıl çözümler üretti?
Soru 4: COVID-19 sürecinde Sağlıklı Kentler Birliği ne yapmadı? ve neler yapabilirdi?
Soru -5: COVID-19 sonrası belediyelerin çalışma biçimleri veya yapılanmaları sizce değişmeli
mi?
İlk üç soruyu üye belediye koordinatörlerimiz şu şekilde cevapladı.
İnegöl Belediyesi - Bursa
Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle gerek ilçe bazında gerekse belediyede ve hastane gibi
vatandaşın çok yoğun gittiği alanlarda dezenfekten çalışmaları yapıldığı, otobüslere pazar
yerlerine dezenfektanlar konulduğu, pazar girişlerine hijyen tünelleri konulduğu, pazar
kurulma günlerinin kısıtlandığı, belediyede odaların fiziki şartları göz önünde tutularak
çalışanlarının çalışma saatleri ile ilgili güncelleme yapıldığı, tüm toplantıların telekonferans
yoluyla yapılmaya başlandığı, 65 yaş üstü vatandaşlar için bir çözüm merkezinin olduğu, bu
merkezin güçlendirildiği ve 24 saat boyunca çalıştığı ve sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü
vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
Başlangıçta maske ile ilgili sıkıntılar yaşandığı, meslek yüksekokulları ve İnegöl Belediyesi
bünyesinde üretilen 35 bine yakın maske ile bu sıkıntının aşıldığı, ayrıca vatandaşlardan gelen
maddi taleplere de destek verilmesinin mümkün olmadığı, bu taleplerle karşılaştıklarında
Kaymakamlığa yönlendirdikleri, gıda kolisi gibi belediyenin görev tanımında olan desteklerde
yardımcı oldukları belirtildi.
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Çözüm merkezine gelen farklı bir talep olup olmadığı sorusuna, babası evden çıkamadığı için
kızının doğum günü talebine belediye çalışanlarının pasta götürerek Belediye Başkanının da
canlı katılarak kutladığı, bu jestin basında ilgi gördüğü, sonrasında artan taleplere Başkan
katılamasa bile çözüm merkezindeki personel desteğinin sürdürdüğü belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından bu örnek bütün sağlık meselelerinin arkasında bir sosyal
yaşam desteği talebinin de olduğu şeklinde yorumlandı.
Bu yoruma ilave olarak İnegöl Belediyesi tarafından Belediye Başkanının sosyal medya
hesaplarından belirli dönemlerde moral içerikli evde yapılması gerekenlere dair canlı yayınlar
yaptığı, tedbirleri hatırlattığı, vatandaşların da evde kalmalarını talep ettiği belirtildi.
Gıda ile ilgili herhangi bir sıkıntı oldu mu sorusuna İnegöl Belediyesinin üretici olması sebebiyle
bir sorun yaşanmadığı cevabı verildi.
Nilüfer Belediyesi – Bursa
Bugüne kadar ki yapılmış olan belediyecilik deneyimlerinin pandemi günlerinde çabuk pratiğe
dönüştürüldüğü, halk meclisleri pratiğinin bu salgın döneminde çok çabuk eyleme dönüştüğü
ve bu salgınla ilgili reaksiyonları çok hızlı verdiği, pandeminin başlamasıyla Belediye
çalışanlarının hangi birimlerde kaç gün görev alacağının planlandığı, çalışacak personel
listesinin dağıtıldığı, belli yaşın üzerinde olanlar ve kronik rahatsızlığı olanların evden
çalışmalarına izin verildiği, dezenfekte etme işlerinin sadece Belediye birimleri ile sınırlı
tutulmadığı, kamu kurumlarına, insanların toplu olarak girdikleri alanlara ve okullara da bu
desteğin verildiği, toplumdan bu destekten dolayı olumlu geri bildirimler aldıkları, sağlık
sektörünü desteklemek amacıyla meslek odaları ve gönüllüler ile beraber Karaman Dernekler
Yerleşkesinde kodlama ve beceri atölyesinde üç boyutlu maske yapımı ve medikal maske
desteğini çok hızlı bir şekilde başlattıkları, pandemiden tüm doğadaki canlıların etkilendiği,
sahipsiz hayvanlara yiyecek götürmek isteyen hayvan severlere kolaylıklar sağlandığı, yiyecek
taşınması için seferberlik başlatıldığı, evine gidemeyen sağlık çalışanlarına boşaltılan yurtlar,
bazı oteller ve kendi insiyatiflerinde olan yerlerin temizlenerek ücretsiz tahsis edildiği, bu
dönemde şiddet mağduru kadınların arttığı yönündeki bilgiler geldiği ve destek hattı
oluşturulduğu, bu hatta 21 kadının başvuruda bulunduğu ve kolluk kuvvetleri, adli yardım ve
uzaklaştırma konularında destek sağlanmaya çalışıldığı, tiyatroları online olarak halka
açtıklarını, bunun da sosyal belediyecilik anlamında çok takdir gördüğü belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından üç boyutlu siperliklerin üretimi ile ilgili bir danışma kurulu
ve çözüm merkezi gibi bir yapı olup olmadığı ve neresi takip edilerek bunun bir gereklilik
olduğu kanaatine varıldığı soruldu.
Nilüfer Belediyesi Strateji Müdürlüğü bünyesinde kendi işini kendin yap gibi bir iş üretme
birimi olduğu, bu birimin halktan gelen önerileri, fikirleri de hayata geçirdiği, halkın kendisinin
katıldığı fikir üretme alanı olduğu, Karaman Dernekler Yerleşkesinde halk meclislerinin olduğu,
halkın fikir ürettiği zaman Belediye ile paylaşabildiği ve bu pratiğinin çok iyi olduğu,
özelliklebelli yaş üstündeki yaşlı grup için acil çözüm merkezi kurulduğu ve bu çağrı merkezleri
ile her türlü elektronik ortamdan kendilerine ulaşan, herkesin ihtiyaçlarına dönük çok duygusal
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sahneler ve güzel anılar biriktiği, bu anıların daha sonra derlenerek paylaşılabileceği cevabı
verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından ABD ve İspanya'da COVID-19 salgını sebebiyle ölenlerin
yarısının huzurevlerinde yatanlar ya da bulunanlar olduğu yorumu yapıldı. Bursa’daki durum
soruldu.
Nilüfer Belediyesinde huzurevi ve yaşlı bakım olgun gençlik merkezlerinde öncelikle
dezenfeksiyon çalışmalar yapıldığı ve sağlık ekipleri ile ilgili bütün tedbirlerin alındığı, bundan
dolayı COVID-19 nedeniyle yaşlılarda ölüm vakası olmadığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından yapılan kültür sanat faaliyetlerinin canlı olarak
yayınlanmasının fırsata çevrilerek çevre bilinci gibi konularda belgesel izletmenin iyi
olabileceği yorumu yapıldı.
Nilüfer Belediyesi tarafından Çankaya Belediyesi’nin bir belgeselinin İz TV de yayınlandığı, ilçe
belediyelerin hepsinin bu tür yayınlar yapabileceği önerildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Nilüfer Belediyesinde halk meclislerinin hangi birime bağlı
ve kaç adet olduğu, bu meclislerin ayrıca mahalle meclisleri olup olmadığı ve ulaşılabilirliği
soruldu.
Nilüfer Belediyesi tarafından halk meclislerinin Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarıyla kurulduğu
ve Belediyemizin stratejik planlama ve 5 yıllık uz görü yönetimini sağlayan Strateji Müdürlüğü
çalışmalarıyla eş güdümlü olduğu, kadın meclisi, engelliler meclisi, çocuk meclisi gibi çok çeşitli
meclisleri olduğu, halkın bu meclislere çok alışık olduğu, halk meclislerinde çıkan kararların
doğrudan Nilüfer Belediyesi meclisinde halk kararı olarak sunulduğu ve alınacak kararlarda
etkin bir rol oynadığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Nilüfer ilçe sınırlarındaki mahallelerde yaşayan kişiler
hakkında demografik bilgileri var mı sorusu soruldu.
Nilüfer Belediyesine bağlı 65 mahalle olduğu, bu mahallelerin her birinin yaş yapısı, okuyan
sayısı, kadın erkek sayıları gibi bilgilerin Strateji Müdürlüğü tarafından toplandığı, mahalle
muhtarlarının vermiş olduğu ve TÜİK’den alınan verilerin mevcut olduğu cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından COVID-19 sürecinde ihtiyacı olan kişileri bulup Belediye mi
aradı yoksa kendileri mi ulaştı sorusu soruldu.
Nilüfer Belediyesinde çalışan mahalle temsilcilerinin ve muhtarlarının aracılığıyla kişilere
ulaştıklarını, ayrıca vatandaşların da çağrı merkezlerini aradıklarını, mahalle temsilcilerinin asli
görevlerinin ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları bulmak olduğu cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından bu süreçte konseyler ya da çalışma grupları sanal olarak
toplantı yapıyorlar mı sorusu soruldu.
Çalışma grupların hepsinin kendi içinde iletişim dinamizmlerinin çok iyi olduğu, Whatsapp
grupları olduğu ve sürekli toplantı halinde oldukları cevabı verildi.
4

Danışma Kurulu üyeleri tarafından İngiltere ve ABD’de süpermarketlere saldırıp rafların
boşalması sonucu yürüme mesafesinde ki yerel bakkalların önem kazandığı, pandemiden önce
tam tersi bir gidiş olduğu bakkalların kapanıp onun yerine süpermarketlerin açıldığı yorumu
yapıldı. Bu durumun Nilüfer İlçesinde ve İnegöl İlçesinde nasıl olduğu soruldu.
Nilüfer İlçesinde mahalle aralarında bakkalların olduğu, pandemi sürecinden sonra bu
konunun ele alınacağının tahmin edildiği ve mahalle bakkallarının sayısının artmasının
gerekliliğinin anlaşıldığı cevabı verildi.
İnegöl Belediyesi tarafından her mahallede birkaç tane bakkal bulunmasının çok büyük avantaj
olduğu, yığılmaların önüne geçtiği, mahalle bazında daha dengeli bir dağılım olduğu, ilk sokağa
çıkma yasağı geldiğinde insanların yürüme mesafesinde ki yerlere homojen bir şekilde dağılım
gösterdikleri cevabı verildi.
Menteşe Belediyesi - Muğla
Ülkemizde ilk vaka göründüğü andan itibaren genelgeler ve önlemler gelmeden önce belediye
içerisinde bir eylem planı oluşturulduğu, Belediye içi oluşturdukları Whatsapp grubu ile kronik
rahatsızlığı olan personellerin tespit edilerek ayrıldığı, tüm birimlerde sosyal izolasyon
sağlandığı, odaların fiziksel mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlendiği, bireysel korunma
eğitimlerinin verildiği, kültür evleri, aşevleri gibi yemek hizmeti veren yerlerin öncelikli olarak
kapatıldığı, daha sonra kronik hasta, 65 yaş üstü, 112 çalışanları, jandarma komutanlığı gibi
nöbetli çalışılan birimlere, üniversite öğrencilerine yönelik ihtiyacı olan kişilere aşevinden sıcak
yemek hizmetinin sunulduğu, pazar yerlerinin dezenfeksiyonunun sağlanarak halka
bilgilendirme yapıldığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte umumi tuvaletlerin
dezenfeksiyonunun yapıldığı, sensörlü olmayan çeşme ve sabunlukların sensörlü hale
getirildiği, İlçelerinde halka yönelik olarak sosyal medya hesaplarında ve billboardlarında
maske kullanımı ve 14 kural ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı, 65 yaş üstü
vatandaşlar ile ilgili tedbirlerde beyaz masa çağrı merkezlerinin olduğu, pandemi sürecinde
gelen talepleri karşılayabilmek için çağrı merkezlerini güçlendirildiği, evlerinden çıkamayan 65
yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günlük ihtiyaçları ve alışverişlerinin
karşılanması için 7/24 çalışan beyaz masa çağrı merkezi personelleri ile saha personellerinin
koordineli ve sıkı bir şekilde çalıştıkları, özellikle pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatmış olan
berber, kuaför, terzi vs. meslek gruplarına öncelik verilerek sosyal destek ve yardımların
ulaştırıldığı, psikolojik danışma hattı kurarak 09:00-19:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet
verildiği, şiddete uğrayan kadınlara yönelik kadın danışma hattını kurularak 7/24 çalışabilecek
şekilde aktif hale getirildiği, Belediyeye ait olan tarım arazilerin Park Bahçeler Müdürlüğü
bünyesinde ilk kez ekildiği, maske tedariği konusunda çok ciddi sıkıntı yaşamalarına rağmen
halkı mağdur etmemeye çalışıldığı belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından maskelerin tedariğinin nereden sağlandığı soruldu.
Maskelerin öncelikle medikal firmalardan temin edildiği, fakat Belediyeye çok büyük mali yük
getirdiği için sonraları yıkanabilir ve tek kullanımlık maske dikimine başlandığı, bununla birlikte
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tekrar kullanımlık bez maskeler ile daha az atık çıktığı ve daha az maliyet ile daha verimli sonuç
alındığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Muğla merkezdeki pazara köylerden gıda sirkülasyonunun
çok yüksek olduğu yorumu yapıldı. Bu durumun hala devam edip etmediğini soruldu.
Muğla'nın merkez pazarının çok büyük, kontrolünün zor ve yoğun bir pazar olduğu, özellikle
köylerden ve Aydın’dan gelen ürünlerin çoğunlukta olduğu, bu süreçte önlem almak amacıyla
Perşembe günü kurulan pazarın günlerinin çoğaltıldığı ve tezgâhlar arası mesafenin artırıldığı,
dezenfeksiyon işlemlerinin sağlandığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından COVID-19 özelinde ilçelerinde gerçekleştirdikleri filyasyon
çalışmaları ya da sahadaki hastaların tespiti gibi süreçlerde Belediye Sağlık İşleri olarak ya da
Sağlıklı Şehirler Koordinatörü olarak herhangi bir rol olup olmadığı soruldu.
Sağlık İl Müdürlüklerinin filyasyon çalışmalarında Belediyelerini sürece dahil etmediği, ayrıca
herhangi bir bilgi paylaşımının da yapılmadığı, Belediye olarak bazı verileri öğrenmeye
ihtiyaçları olduğu ve kendilerine de bir rol verilmesi gerektiği cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Belediyelerinin çağrı merkezine öksürüğüm var, ateşim var
vb. konularda vatandaşlardan talep gelip gelmediği soruldu.
Sağlık şikâyeti konusunda ilçelerindeki vatandaşlardan herhangi bir talep gelmediği cevabı
verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Belediye tarafından başlatılan tarımsal üretimle ne
amaçlandığı soruldu.
Belediyeye ait 55 dönümlük arazi üzerinde kendi ürettikleri yerli tohumlarla bakliyat ve sebze
yetiştiriciliğine başladıkları, bununla salgın sürecinin uzaması durumunda artan ekonomik kriz
ve yoksullukla mücadelede kişilere gıda desteği sağlamayı amaçladıklarını, talep edilmesi
durumunda daha ayrıntılı bilgi alabileceği cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından tohum, bakliyat ve sebze yetiştiriciliğinde personelin
çiftçilik bilgisinin olması gerektiği yorumu yapıldı. Tarımsal üretimle ilgili olarak Park Bahçeler
Müdürlüğünde görevli personellerin mi çalıştığı, nasıl bir organizasyon kurdukları soruldu.
Belediye olarak ziraat teknikerleri ile yerli tohum üretildiği, üretilen fidelerin ekiminin
yapıldığını, detaylı bilgiyi araştırarak rapor halinde verebileceği cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından tohum üretimi konusunun çok önemli olduğu, diğer
belediyelerinde bu konuya önem vermeleri gerektiği yorumu yapıldı.
Katılımcılar tarafından tarımsal arazilerin belediyenin arazisi mi yoksa vatandaştan kiralama mı
olduğu soruldu.
Belediyenin daha önceden zeytin ektiği veya şu anda atıl durumda olan arazilerine ekim
yapılmakta olduğu cevabı verildi.
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Didim Belediyesi - Aydın
Çalışmalara 6 Mart Cuma gününden itibaren başlandığı, ilk olarak Kaymakamlık ve Vefa Destek
Grupları ile koordineli bir şekilde İlçelerinde dezenfekte çalışmalarının yapıldığı, dünyada
salgının yayılması ve ülkemize de gelme ihtimalini düşünerek kriz ortamından önce
Başkanlarının insiyatif alarak sürece erken dahil oldukları, tedbirlerin erken alınmasının yarar
sağlandığı, Belediyenin çağrı merkezinin ana merkez olarak kabul edilerek gelen taleplerin
işbirliği içerisinde çözüme kavuşturulduğu, günlük verilerin Kaymakamlığın sayfasında güncel
bir şekilde paylaşıldığı, İlçelerinde yaşayan yabancılar için İl Göç İdaresi ile kurulan hat ile
ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı, her hafta düzenli olarak kurum ayrımı yapılmadan,
eczaneler, pazar yerleri, bankalar, nüfus müdürlükleri, kaymakamlık vb. vatandaşın yoğun
olduğu her yerin dezenfekte edildiği, pazar yerlerinde ayrıca maske ve eldiven dağıtıldığı,
İlçelerine gelen gıda ürünlerinin köylerden geldiği ve karantina uygulanan köyler olduğu için
az da olsa sıkıntı yaşandığı, sosyal medya hesaplarında ve cadde billboardlarında bilgilendirici
çalışmalar yapıldığı, 80.000 nüfusa sahip olmalarına rağmen 40 yataklı hastanelerinin
bulunduğu, bu durumun İlçelerinde sıkıntı yarattığı, İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerden turistik
Akbük Bölgesinde yazlıkları bulunan vatandaşların şehirler arası yolculuklara izin verildiğinde
artan yoğunlukla birlikte pandemi sürecinde vaka sayılarında kendilerini büyük sıkıntıya
düşüreceği, çağrı merkezlerine gelen, 434 başvurunun 346’sının gıda market alışverişi, 15
tanesinin banka, 61 tanesinin eczane - ilaç - hastane, 12 tanesinin yol izin belgesi olduğu,
Belediye personellerinin sürekli olarak ateşlerinin ölçüldüğü, sağlık taramalarının yapıldığı,
dezenfektan, maske ve eldiven tedariklerinin sağlandığı belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından 346 tane gıda talebinin hangi grup vatandaşlar tarafından
geldiği soruldu.
65 yaş üstü vatandaşlardan geldiği cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Didim’in turizm bölgesi olması sebebiyle COVID-19
sürecinde yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreci ile birlikte İlçeyi nelerin beklediği ve
Didim Belediyesi tarafından ne tür önlemler alındığı soruldu.
Bu konuyla ilgili olarak ciddi endişe duyulduğu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna ve Çevre
Şehircilik Bakanlığına bu konuyla alakalı olarak sıkıntıların ve endişelerin iletildiği belirtildi.
Ayrıca yerli vatandaşların sezonluk iş sahası olan otellerin açılmasını bekledikleri, fakat bazı
otellerin sezonu açmama kararı aldıkları, bunun işsizlik noktasında ciddi sıkıntı yaratacağı,
Belediye olarak bütün imkânlarıyla plajları ve ortak alanları dezenfekte ettikleri, sosyal mesafe
kuralları göz önüne alınıp yeni düzenlemeye gidilerek İlçelerini sezona hazır hale getirmeye
çalıştıkları cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından rahatsızlanan vatandaşların Belediyeyi mi yoksa 112’yi mi
aradıkları, ayrıca acil durumlar için Belediye olarak ambulanslarının olup olmadığı soruldu.
Belediyenin ambulansı bulunmadığı, bu süreçte başlarına çeşitli olayların geldiği, bir
vatandaşın hasta haliyle toplu taşımaya bindiği, ama hastaneye gidemeden minibüste
rahatsızlandığı, şoförün durumu fark ederek hastayı ilk durakta indirdiği, minibüsü belediye
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olarak dezenfekte ettikleri ve diğer vatandaşları kontrol altına aldıkları, hasta vatandaşı da
ambulans çağırarak hastaneye sevkini sağladıkları, bazı vatandaşların bu tip yollara başvurup
ambulansı aramayarak sıkıntılı durumlar ortaya çıktığı cevabı verildi.
Malkara Belediyesi - Tekirdağ
14 Mart tarihinden itibaren öncelikle Belediyelerinde kronik rahatsızlığı olan personelin
ayrıldığı, kronik rahatsızlığı olan personelin ayrılmasıyla birlikte bazı birimlerde personel
yetersizliğinden dolayı personel geçişlerinin yapıldığı, 72 mahallesi bulunan ve büyük bir yüz
ölçümüne sahip İlçelerinde köyler dahil olmak üzere rutin olarak dezenfeksiyon çalışmalarının
yapıldığı, küçük bir İlçe olmalarından dolayı Başkanlarının personellerin evlerinden çıkmama
sözüne istinaden esnek çalışma ve evden çalışma uygulamasına geçtikleri, maske ile ilgili olarak
sıkıntıları olmadığı, bir İstanbul firmasından tedarik ettikleri, ayrıca tekstil maske üretimine de
başladıkları, Anadolu Meslek Lisesinde çalışan bir öğretmenin kendi imkânlarıyla maske
yaparak dağıttığı, Belediye olarak halk eğitim merkezinde ve kız meslek lisesinde çalışan
öğretmen ve öğrenciler tarafından maske üretilerek halka dağıtıldığı, Belediyelerinde bulunan
ateş ölçme cihazlarıyla vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü, akademi binalarında çalışan
psikologlarının halka ücretsiz terapi hizmeti verdiği, İlçelerinde 65 yaş üstü vatandaşların çok
olduğu, Belediyelerinin Kaymakamlık ve Vefa Destek Gruplarıyla birlikte ortak çalışma
yürüttükleri, pazar girişlerine dezenfeksiyon kabinleri kurdukları ve pazar yoğunluğunu azaltıcı
tedbirler aldıkları, İlçelerinde Vefa Destek Grupları ile birlikte 7/24 esasına dayanarak yalnız
yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için her türlü ilaç, gıda vb. ihtiyaçlarını giderdikleri, sınava
hazırlanan öğrenciler için Whatsapp grubu oluşturdukları, öğretmenlerinin verdiği
denemelerin ve soruların çıktılarını alarak öğrencilerin evlerine dağıttıkları belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından yalnız yaşayan vatandaşlara belediye olarak kendilerinin mi
ulaştığı yoksa vatandaşların mı belediyeye müracaat ettikleri soruldu.
İlk önce İlçelerinde anons yapıldığı, ardından kurulan Whatsapp grubuyla birlikte yaşlıların
teknolojiyi nasıl etkin kullandıkları ve kendilerini nasıl iyi koruduklarını gördükleri cevabı
verildi.
Mezitli Belediyesi - Mersin
10 Mart itibariyle sürece başladıkları, genelgeler kapsamında personellerini bilgilendirdikleri
ve görev dağılımını yaptıkları, Belediye kültür merkezlerinde faaliyette olan kırkın üzerinde
kursu iptal ettikleri, ardından insanların evde aktivite yapabilmeleri için canlı yayınlarla yoga,
zumba, satranç eğitimi, diksiyon vb. derslere başladıkları, kriz masası oluşturdukları,
oluşturulan kriz masası ile birlikte Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Destek Grupları ile birlikte
ağırlıklı olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını
karşılamaya çalıştıkları, maske bulmakta zorluk çektikleri, bu konuyu bir şekilde çözmeye
çalıştıkları, Kaymakamlık ile beraber yürüttükleri çağrı merkezlerine ilk haftalarda 700-800
arama geldiği her hafta bu sayının 100-200 arttığı, Ramazan münasebetiyle gıda kolileri
hazırladıkları ve ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtımını sağladıkları, İlçe olarak hem Akdeniz’de
hem de Toroslar’a kadar devam eden kıyılarının olduğu, bu hat üzerinde seracılık dahil olmak
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üzere çeşitli tarım faaliyetlerinin bulunduğu, tarım faaliyeti yapan gönüllü vatandaşlar
tarafından getirilen gıdaların aşevlerinde pişirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek
olarak dağıtıldığı, kadın üreticilerinin bulunduğu ve kendi ürünlerini sattıkları 9 pazarı bu
süreçte kapattıkları, fakat 14 farklı semt pazarının faaliyette olduğu, pazar yerlerine girişte
dezenfeksiyon koridorları oluşturdukları, bütün tedbirler alındıktan sonra seyrekliği koruyacak
şekilde vatandaşların pazara girebildiği, bu süreçte tarım yapan kadın üreticileri korumak
amacıyla kooperatifler ile sürekli iletişim halinde bulunarak, alım-satım vb. konularda yardımcı
olmaya çalıştıkları belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Belediyelerine ait olan tarımsal arazilerin, Muğla/Menteşe
Belediyesi örneğinde olduğu gibi Belediye tarafından ekilip-biçilmesinin söz konusu olup
olmadığı, ayrıca ekim ve hasat zamanı olması münasebetiyle sağlıklı koşullarda yaşam
süremeyen Akdeniz Bölgesindeki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarının ne olduğu soruldu.
Yüksek ziraat mühendisi Başkanları olduğu için şanslı oldukları, Belediyelerinin mülkiyetinde
olan tarım arazileri için kooperatifleşme yolu ile bütüncül bir tarım politikası izledikleri, çünkü
arazilerin genellikle dağınık ve küçük olduğu, mevsimlik tarım işçileri konusunda İlçelerinde
pek sirkülasyon olmadığı, Tarsus’tan Adana’ya doğru ya da Erdemli ve sonrasında yoğunlukta
oldukları, fakat şu ana kadar duydukları herhangi bir sıkıntı olmadığı cevabı verildi.
Nilüfer Belediyesi tarafından pandemi süreci olmasaydı Belediye olarak 2020 yılını tarım yılı
ilan ettikleri, 9 Nisan tarihinde bununla ilgili olarak tarım çalıştayı gerçekleştirmeyi planladıkları
fakat gerçekleştiremedikleri, üreticilere verilmek üzere yerli tohum bankalarının olduğu, kadın
üreticilerin desteklendiği ve üretim ağını kurabilmek adına dernekler kurulduğu, mevsimlik
tarım işçilerinin Bursa genelinde Yenişehir ve Karacabey ilçelerinde yoğunlukta olduğu,
buradaki işçilerin testlerinin yapılıp Kaymakamlıklardan izinleri alındıktan sonra çalışmaya
başladıkları ve sürekli takip edildikleri yorumu yapıldı.
4. ve 5. sorular için yapılan yorumlar şu şekilde;
İnegöl Belediyesi – Bursa
Pandemi sürecinde Sağlıklı Kentler Birliği’nin yapmış olduğu e-bültenin çok faydalı olduğu,
birkaç konuda önemli görülen yerlerin Başkana bizzat iletildiği, bu süreçte daha istişareli
gidilmesi gerektiği, ev-ofis çalışıldığı ama bu çalışma düzeninin çok sağlıklı olmadığı, bütün
dezenfeksiyon işlemleri sağlandıktan sonra ve esnek çalışma saatleriyle birlikte ofisten
çalışmanın daha uygulanabilir olduğu belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından COVID - 19 sürecinde İnegöl Belediyesi olarak hiç çıkmaza
girip girmedikleri ve Belediyenizi bundan sonra şu şekilde yapılandıralım dedikleri bir durum
olup olmadığı soruldu.
Kendi maskelerini üretmelerinin ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfektan üretimine
başlamalarının çok faydalı olduğu, E-devlet konusunda Türkiye genelinde birincilikleri olduğu,
sosyal belediyecilik bağlamında her gün her saat Başkanlarının tetikte olduğu ve hızlı bir
şekilde sorunlara çözüm ürettikleri cevabı verildi.
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Danışma Kurulu üyeleri tarafından İnegöl Belediyesi olarak dezavantajınızlı olunan bir durum
oldu mu sorusu soruldu.
Belediye birimlerinin tek binada olmayışından kaynaklı koordinasyon sağlanması ve veri akışı
açısından bir dezavantaj yaşadıkları cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından halka maske dağıtımı gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri
soruldu.
Belediye binasına gelen vatandaşlara öncelikli olarak ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske
dağıtımının yapıldığı, ayrıca talepte bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine maske
dağıtımı gerçekleştirdikleri cevabı verildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü olarak herhangi bir
konuda kendisine danışılıp danışılmadığı soruldu.
Herhangi bir konuda bilgisine danışılmadığı cevabı verildi.
Nilüfer Belediyesi - Bursa
Nilüfer Belediyesinde de SKB Koordinatörüne herhangi bir konuda danışılmadığı, bu süreçte
SKB Koordinatörü olmanın şans olduğu, kötü bir süreç olmasına rağmen şehirlerin sağlıklı şehir
olma yolunda eksiklerinin ortaya çıktığı, pandemi sürecinde olayın ciddiyetinin, DSÖ ve Sağlıklı
Kentler Birliği çalışmalarının, verilen taahhütlerin ne denli önem arz ettiği, bu süreçle birlikte
yeni deneyimler kazanıldığı, belediyelerin salgınla mücadele noktasında eksiklerini daha net
gördüğü, halka hizmet noktasında çalışma stratejilerindeki öncelik sırasının değişebileceği,
evden çalışmanın daha verimli ve araştırma yapabilme imkânı getirdiği, ulaşımdan
kaynaklanan vakit kaybından doğan zamanı daha çok araştırmaya verdiği, Sağlıklı Kentler Birliği
Başkanının DSÖ platformunda ülkemizin ve belediyelerin bu süreçteki yaptığı çalışmaları
anlatması gerektiği, Sağlıklı Kentler Birliğinin daha çok tanıtılması ve yapılan çalışmaların yerel
yönetimlere daha çok anlatılması gerektiği, Belediyeler tarafından kapatılan Sağlık İşleri
Müdürlüklerinin değerinin anlaşılarak tekrardan açılması gerektiği, Bursa Tabip Odası ve
Türkiye Tabipler Birliği’nin de hazırladıkları çalışmalar olduğu, bu çalışmalara diyalog kurularak
talep edilebileceği belirtildi.
Menteşe Belediyesi - Muğla
Pandemi sürecinde Sağlıklı Kentler Birliği’nin lokomotif olarak süreci yönetmesi gerektiği, SKB
sayfasına bakıldığında neler yapılabileceği, hangi konuların öncelikli olduğu, yerel yönetimlere
yol gösterici bilgilerin bulunması gerektiği, belediyelerin pazar yerlerine, meydanlara
koydukları dezenfektan tünellerinin hiçbir yerde koruyucu önlem olarak görülmediği, burada
kullanılan dezenfektanların insan sağlığı açısından etkilerinin bilinmediği, fakat bütün
belediyelerin yaptırdığı, araçların arkasından sıkılan dezenfektanların toprağa geçişinde
canlılara ne tür etki edeceğinin bilinmediği, bu tip olaylara biraz daha bilimsel yönden
yaklaşılması gerektiği, Birlik olarak bilgi kirliliğini gidermek amacıyla Birliğin Danışma Kurulu
Üyeleriyle birlikte, yönlendirici, bilgilendirici kılavuz hazırlanması gerektiği, pandemi sürecinde
belediyelerin atması gereken adımların anlatıldığı kılavuzların çok yararlı olacağı, böylelikle
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sürekli olarak siteyi takip etme ihtiyacı hissedileceği, il ve ilçe pandemi kurullarının geç
kurulduğu, kurulma aşamasında politik davranıldığı ve kapsayıcı olmadığı, meslek odalarının
sürece dahil edilmediği, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde yaşadıkları sıkıntıların
bilinmediği, daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesi gerektiği belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından pandemi sürecinde Belediye olarak çıkmaza girip
girmedikleri soruldu.
Bazı zamanlarda politik kararların ön plana çıktığı ancak bu süreçte bilimsel kararların ön plana
çıkması gerektiği, Belediye olarak gıda dağıtımı yaparken zabıta ekiplerinin durdurulduğu ve
muhtarlıklar ile koordineli bir şekilde Vefa Destek Grupları ile birlikte yardımların dağıtılması
gerektiğinin söylendiği, küçük bir yerleşim yeri oldukları için genellikle aşamadıkları
sorunlarının olmadığı ancak anlatıldığı gibi bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı cevabı verildi.
Didim Belediyesi - Aydın
Sürecin başlangıcında dezenfektan alımı ve kullanımı noktasında bilgi kirliliği yaşadıkları,
Birliğin sitesini aktif bir şekilde takip ettiği, Birliğin özellikle dezenfektan seçimi, kullanımı
noktasında daha etkin bir rol oynaması gerektiği, fakat bu noktada eksik kaldığı, Temizlik İşleri
Müdürlüğü personeli olarak bu süreçte aktif rol oynadıkları, kısa çalışma veya evden çalışma
imkânlarının olmadığı, araçların arkasından doğaya sıkılan dezenfektanların kullanışlı ve doğru
olmadığı belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından pandemi sürecinin ulusal ve uluslararası düzeyde izlendiği
ve çalışmalar yürütüldüğü, salgının küresel bir sorun olduğu için her kurumun Sağlık
Bakanlığına yardımcı olabilmek adına destek verdiği, sorunlara kişisel fikirlerle değil kurumsal
fikirlerle ani ve hızlı cevaplar verilmesi gerektiği, söz hakkının ise Sağlık Bakanlığında olduğu,
aslında virüsün bilindiği ancak bilimin bu tipini ilk kez deneyimlediği ve tahminlerden çok
yüksek bir tahribat verdiği, karşılaşılan sorunlar ile araştırarak ve deneyimleyerek sonuç
alındığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca sürekli olarak genelge ve kılavuzlarla kurumlara
bilgi aktarılmaya çalışıldığı, belediyelerin sokaklara sıktığı dezenfektanların kalıcı bir çözüm
olmadığı fakat halkı rahatlatmak ve virüsün etkisini biraz olsun azaltmak için yapıldığı,
deneyime ve tecrübeye dayalı bir süreçten geçildiği için bazı noktaların yavaş yavaş ve sürekli
geliştirilerek oturduğu yorumu yapıldı.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından halk sağlıkçılarının pandemi sürecinde bilimsel olarak daha
etkin ve önde rol aldıkları, normalleşme sürecine girildiğinde kısa, orta ve uzun vadeli
reaksiyonların geliştirilmesi gerektiği, geliştirilecek reaksiyonların bazılarını zamanla, bazılarını
ise tahmin ve yaşayarak görebileceğimiz, Birlik Danışma Kurulu üyeleri olarak yapılan
toplantılarda konuşulan deneyimleri biriktirmek gerektiği yorumu yapıldı.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından belediyelerin satın aldıkları dezenfektan ürünlerinin içerik
bilgisini, kullanma kılavuzunu paylaşabilme imkânları olup olmadığı, paylaşmaları halinde
değerlendirme aşamasında Danışma Kuruluna yön vereceği yorumu yapıldı.
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Malkara Belediyesi - Tekirdağ
Sağlıklı Kentler Birliğinin belediyeleri yönlendirme noktasında daha etkin rol alabileceği,
Başkanın sürekli sahada olduğu ve kriz durumlarında bütün personeliyle birlikte aktif rol aldığı,
tarım ilçesi olunmasından dolayı bu sürecin bitiminde stratejilerinin değişeceğin öngörüldüğü
belirtildi.
Mezitli Belediyesi - Mersin
Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu süreçte yön verici, yönlendirici olması gerektiği, ancak
koordinatörleri ve üyeleri tam anlamıyla besleyemediği, Strateji Müdürü ve Sağlıklı Kentler
Birliği Koordinatörü olması ve iletişim ağının kuvvetli olmasından dolayı süreci takip ederek,
araştırarak sürece kendi isteğiyle dahil olduğu herhangi bir görevlendirmesinin bulunmadığı
belirtildi.
DSÖ ve FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) gibi uluslararası
kuruluşları takip ettiği için avantaj sağladığı, yayınlanan ve bilgilendirici yayınları çevirip
Belediye Başkanına ve ilgili müdürlüklere aktardığı, Sağlıklı Kentler Birliği olarak aynı şekilde
bundan sonra ki süreçte DSÖ’nün çeşitli yayınlarını ve kılavuzlarını dilimize çevirerek üyelere
dağıtmasının çok yarar sağlayacağı, FAO’nun da ayrı çalışmaları olduğu, en son kendilerine bir
anket gönderdikleri, ankette belediyelerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştiremediği çalışmalar
hakkında sorgulayan çok güzel sorular olduğu, anketin sorularını Başkana ve ekibe ilettiği,
istenildiği taktirde üye belediyelere de gönderebileceği, Birlik olarak pandemi sürecinde
nüfusu 50.000 ve altında olan üyelere destek verildiği, bu yaklaşımın ve desteğin tüm üyeler
için olması gerektiği, Mezitli İlçesinde 60.000 kayıtlı ve kayıt dışı Suriyeli, Pakistanlı ve Iraklı
olduğu, uygun koşullarda yaşamadıkları için salgının yayılımını artırdıkları, bu konuyla ilgili
Birliğin destek ve çalışma yapılabileceği belirtildi.
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Belediyelerin sürece farklı tarihlerde başladığı, pandemi
süreçlerinde erken başlamanın yararlı olacağı yorumu yapıldı, sürece geç dahil olan
belediyelerin resmi yazı veya bilgilendirme yapılmasını mı beklediği soruldu.
Mezitli Belediyesi tarafından resmi sürecin genelgelerle başladığı ve saati kaç olursa olsun
genelgelerin kurum içi genelgelerle dağıtıldığı, erken davranan belediyelerin başkanlarının
kendi insiyatif ve tutumuna dayandığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu tarafından Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın sürece 10 Ocak’ta Bilimsel Kurul
kurarak 24 Ocak’ta havaalanlarına termal kameralar koyarak süreci başlattığı DSÖ, TÜBİTAK,
CDC (Center for Disease Control and Prevention) denilen hastalık kontrol önleme merkezinin
linklerinin Türkiye Belediyeler Birliği’nin sayfasına eklendiği, Birliğin web sayfasında da COVID19’a özel link açıldığı ayrıca Sağlık Bakanlığının sayfasında nerede ne yapılması, nasıl önlemler
alınması gerektiği ve kişisel olarak nasıl korunması gerektiğine dair çok basit ve anlaşılır
kılavuzların bulunduğu yorumu yapıldı.
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