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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 Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Acıpayam Belediye Başkanı
Dr. Hulusi Şevkan sunumunu gerçekleştirdi.
Acıpayam ilçesinde pandemi süreci boyunca ibadethaneler, muhtarlıklar, umumi tuvaletler, oyun
parkları, sağlık ocakları, eczaneler, banka ve ATM’ler, resmi kurumlar, araçlar ve dükkânlar Belediye
tarafından dezenfekte edildi.
Acıpayam Kaymakamlığı ve Acıpayam Belediyesi tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek ekibi, 65 yaş
üstü vatandaşların ve kronik hastaların ihtiyaçlarını (maaş çekimi- market alışverişi- ilaç tedariği v.b)
karşıladı.
Belediye tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlar yapıldı.
Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile üretilen 10 bin adet maske ile satın alınan 38 bin adet
maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca 1700 litre el dezenfektanı kullanıldı.
56 mahalle muhtarıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yapılarak vatandaşların talepleri alındı ve
karşılandı.
Belediyenin kendi ürettiği 500 adet siperlik sağlık çalışanlarına, belediye personeline, vatandaşlara ve
esnafa dağıtıldı.
Pandemi süresi boyunca Belediye Başkanı, bir başkan olarak değil bir hekim olarak bazı yaşlıların
tedavilerini evlerine giderek yaptı.
Şehir içi, şehir dışı ve mahallelerdeki minibüs hatları ile görüşülerek salgının önemi anlatıldı ve
seferler durduruldu.
Salgın sürecinde hastanede yatan vatandaşlar tüm önlemler alınarak Belediye hizmet araçları ile
evlerine bırakıldı.
Belediye öğrenci yurdunda 50 sağlık personeli konaklamaya devam etmektedir.
56 mahallede camii hoparlörleri ve muhtarlık binalarından vatandaşlara COVID-19 salgınında dikkat
edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından halkı bilgilendirici ve uyarıcı canlı yayınlar yapıldı.
Belediye ekipleri tarafından evde kalan vatandaşların ve çocukların psikolojik durumları da göze
alınarak balkonlardan katılabilecekleri sosyal etkinlikler yapıldı.
0-14 yaş aralığındaki çocukların sokağa çıkma yasağı günlerinde ekipler tarafından maske ve çeşitli
oyuncaklar dezenfekte edilerek dağıtıldı.
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65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı günlerinde maske dağıtımı yapıldı.
Normalleşme sürecinde tekrar faaliyete geçen berber, kuaför ve dükkanlarda dezenfekte çalışmaları
yapılarak, denetlemeleri gerçekleştirildi.
Belediye tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara yaklaşık 10 bin gıda ve temizlik paketi desteği
sağlandı.
Bu zor süreçten en çok etkilenen sahipsiz sokak hayvanları da unutulmayarak, mama ve yiyecekler
İlçe merkezi ve mahallelerinde birçok noktaya bırakıldı.
Anneler Gününde 100 yaşının üstündeki anneler ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından vakanın ülkede görülmesinden sonra Acıpayam’a göç
durumu nasıl oldu sorusu soruldu.
Bazı bölgelere İtalya’dan gelen vatandaşların olduğu, emniyet güçlerinin gereken kontrolü
sağladığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından 1 Haziran’dan sonraki süreç nasıl yönetilmelidir sorusu
soruldu.
Vatandaşa sürecin daha bitmediği, sosyal mesafe, maske ve el temizliğinin yapılması
gerektiğinin anlatılması gerektiği cevabı verildi. Maske dağıtımı, erzak dağıtımı gibi
faaliyetlerde belediyenin bu süreçte içinde olması gerektiği belirtildi.
Pandemi ile mücadelede belediyelerde hangi birimler güçlendirilmeli, hangi birimlere ilaveler
yapılmalı, Sağlıklı Kentler Birliği gibi birlikler sürecin devamında neye odaklanmalı sorusu
soruldu.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin bundan sonraki süreçte de mutlaka katkısı olacağı, sağlık işleri
biriminin önemli olduğu belirtildi. Teknik anlamda ne yapabiliriz konusunun araştırılması
gerektiği söylendi.
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Hulusi Şevkan’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Çalıştayın ikinci konuşmacısı Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu söz aldı.
8 Martta kriz belediyeciliğine geçildi.
Salgına karşı bir aksiyon alındı.
Belediye çalışanlarından 18 kişilik bir ekip kuruldu.
Apartmanların dezenfeksiyonuna başlandı.
Eylem planı revize edildi.
Yeni normalleşme planına göre yeni programlar oluşturuldu.
Her eve, her mahalleye girildi.
Her apartmana 5 maske, kolonya ve el dezenfektanı verildi.
963.163 maske dağıtıldı.
6100 çöp konteynırı dezenfekte edildi.
1200 araç dezenfekte edildi.
93.975 kolonya dağıtıldı.
2400 sokak ve cadde dezenfekte edildi.
114 eczane dezenfekte edildi.
65 ibadethane dezenfekte edildi.
15 telefon hattı kuruldu.
84.490 apartman ve ev her hafta dezenfekte edildi.
Özel İdare ile işbirliği yapılarak apartmanlardaki asansörlere divizör dağıtımı yapıldı.
200.000 adet afiş ve broşür basıldı ve ev ev dağıtıldı.
Edirne’de imece platformu oluşturuldu.
Nikâh salonu erzak deposu yapıldı ve dağıtımı yapıldı.
Edirne’de 2 mahallede her eve erzak bırakıldı.
447 berber, kuaföre eldiven, maske, el dezenfektanı ve kolonya verildi.
1720 kafe, restorana aynı hijyen kiti verildi.
Belediyem yanımda uygulaması yapıldı.
Yeni normalleşme planı için 200.000 adet afiş basıldı.
Pandemi sürecinde Edirne 9 bölgeye bölündü ve sokak hayvanlarını unutulmadı.
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Danışma Kurulu Üyeleri tarafından fiziksel mekânda şu noktada daha fazla hastalık var mıydı sorusu
soruldu.
Edirne’de 24 mahalle olduğu bunların 8’inin tek katlı yapılaşma ile kenar mahalle olduğu, bu
mahallelerde hiç vakanın olmadığı, doğanın insanoğlu ile barışık olması gerektiği, yaban ortamın
insanoğlu tarafından zarar verildiği cevabı verildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Edirne’de kırılgan grup, hassas grupla ilgili ne gibi gözlemler oldu
sorusu soruldu.
Bu guruplarda hastalığın yayılması ve ölümün olmadığı, bu guruplarla koordineli bir şekilde çalışıldığı,
kesik olan suların açıldığı, su faturaların %50’sinin alınmadığı, bu guruplara ne gibi yardımlar
gerekiyorsa yapıldığı cevabı verildi.
Ertuğrul Tanrıkulu’nun yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Çalıştayın üçüncü konuşmacısı Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Çınar söz aldı.
Ülkemizde ilk vaka duyulmasının ardından Sağlık Bakanlığının tedbirleri web sitesinde duyuruldu.
19 Martta dezenfeksiyon işlemlerine başlandı.
Tüm cadde ve sokaklar düzenli olarak ilaçlandı.
Çöp konteynırları, dereler dezenfekte edildi.
Broşür ve afiş dağıtıldı.
Belediyenin her yerine el dezenfektanlar konuldu.
Bütün kurumlara eldiven ve maske atılması için çöp kutuları verildi.
Tüm personelin günlük ateşleri ölçüldü.
Zabıta birimi hijyen konusunda dükkânları denetledi.
1600 vatandaşa günlük sıcak yemek verildi.
Erzak yardımları oldu.
Sokak hayvanları unutulmadı, mama desteği yapıldı.
Maske yapım atölyesi kuruldu.
Kırsal mahallerde kullanılmak üzere 1000 adet eldiven, 4710 lt dezenfektan 34.000 maske ve 80 adet
tek kullanımlık tulum mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Belediyenin kendi atölyesinde imal ettiği 12 adet ateş ölçme kabini devlet hastanelerine teslim edildi.
Belediyenin kendi atölyesinde, sağlık personelinin sağlığını korumaya yönelik 20 adet sedye
izolasyonu imal edildi.
Toplum sağlının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında atölyede 3 adet el dezenfektan ünitesi
(1,5 m x1 m) üretildi ve pazar yerlerine konuldu.
Belediye bünyesinde yer alan Paşa TV’de konserler, başkanın mesajları halkla buluşturuldu.
Vefa Grubu ile entegre bir çalışma oluşturuldu.
Süleyman Paşa Belediyesi bünyesindeki Çocuk Akademisi, Kod Atölyesi, Aydoğdu Mahallesi Sosyal
Etkinlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Belediye Konservatuvarı öğrencileri ile internet üzerinden eğitime
devam edildi.
Belediyeye ödemeler yapılması için online ödeme portalı oluşturuldu.
İlçede ilk kez arabalı açık hava sineması gerçekleştirildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından maske, eldiven gibi atıklar ne kadar bir yük getiriyor sorusu
yöneltildi.
İlçe belediyelerin beklemediği bir süreç olduğundan zarar gördüğü bir süreç olduğu cevabı verildi.
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Danışma Kurulu Üyeleri tarafından ilçeniz ile alakalı dijital izleme, değerlendirme sisteminiz var mı
sorusu soruldu.
Bu salgının belediyeler için bir tecrübe olduğu, belediyelerin bu salgın ile büyük bir tecrübe kazandığı,
dijitalleşme anlamında web sitelerinde bazı güncellemeler yapıldığı cevabı verildi.
Sabri Çınar’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Çalıştayın son konuşmacısı Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel söz
aldı.
Öncelikle kriz masası oluşturuldu.
Belediye Başkanı tarafından her hafta halk bilgilendirildi.
“Komşuluk Gibisi Yok” kampanyası başlatıldı.
Salgına karşı mobil belediyecilik hizmeti faaliyete geçirildi.
Kalabalık alanlar, düzenli olarak dezenfekte edildi.
Yıkama ekipleri, yoğun bir şekilde her gün farklı mahalleleri temizledi.
Sokakta yaşayan canlılar için düzenli mama dağıtımı yapıldı.
Kadıköylülerin yalnız olmadığını, belediye hizmetlerinin sadece kamu binalarından değil teknoloji ile
birlikte her platformdan yapılabildiğini göstermek amacıyla Instagram üzerinden online belediyecilik
başlatıldı.
Bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaklaşık 6 milyon kişiye ulaşıldı.
Vatandaşların şikayet ve önerilerini dinleyen Çağrı Merkezi Biriminde salgın nedeniyle yeni bir çalışma
düzenine geçildi.
14 kişinin görev yaptığı birimde çalışan personel sayısı 60’a çıkarıldı. Günde yaklaşık 4 bin çağrıya
cevap verildi.
Belediye toplantıları online ortamda düzenlenmeye başlandı.
Çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerde uzaktan eğitim çalışmalarına başlandı.
Koronavirus ile mücadele kapsamında, iletişim çalışmalarına yoğunluk verildi.
Salgına karşı önlem almak ve tedbirli olmak amacıyla, düzenli olarak kamuoyu farkındalık çalışmaları
yapıldı.
Billboardlarda bilgilendirme afişleri asıldı.
Alışveriş kartı hizmeti yoğun şekilde devam etti.
Vatandaşın COVID-19 salgını boyunca ulaşacağı birçok farklı nokta üzerinden online iletişim ağları
oluşturuldu, koordinasyonda personel görev dağılımı gerçekleştirildi.
İlçe ihtiyaçlarının kaydının alınması, giderilmesi, gerekli yönlendirmelerin yapılması, raporlamaların
yapılması ve üst makamlara bilgi verilmesi gerçekleştirildi.
Tüm veriler kayıt altına alındı.
Sıcak yemek hizmeti, hasta bezi, erzak, hijyen malzemesi desteği, market-eczane alışveriş desteği,
engelsiz taksi hizmeti, çocuk bezi desteği sunuldu.
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Bu süreçte meslek elemanları tarafından ilk olarak İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
telefon ile niteliksel görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler ve gelen talepler doğrultusunda 65 yaş ve üstü
ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi bireylere yönelik çalışmalar öncelikli
olarak hizmete sunuldu.
Türkiye’nin ünlü şef, diyetisyen ve aşçılarının birlikte hazırladığı “Sen Güvende Kal” başlıklı sıcak
yemek hizmetiyle sadece belli bir grubun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, insanlara zor
zamanlarda moral olması da amaçlandı.
UNESCO, COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi
yurttaşlara yönelik yürüttüğü “Komşuluk Gibisi Yok” kampanyasını ve dayanışma mutfağını, Dünya
çapında başarılı kampanyalar arasında örnek olarak gösterdi.
Danışma Kurulu Üyeleri niteliksel verilerin çok önemli olduğunu, bu niteliksel verilerin kaybolmaması
gerektiğini belirti.
Danışma Kurulu Üyeleri belediyelerin Sağlık Gelişim Planlarını bu süreçten sonra tekrar gözden
geçirerek düzenlemeleri gerektiğini belirti.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Sağlıklı Şehirler Ofisi ile ilişkinin nasıl olduğu sorusu soruldu.
Daha çok İlçe bazında çalışıldığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, vefa hattı üzerinden ve Valilik üzerindeki
sosyal hizmetler ile daha çok çalışıldığı, sağlık kısmından çok psikodestek, ayni ve nakdi yardımlarda
bulunulduğu cevabı verildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından, Şehir Sağlık Profili ve Şehir Sağlık Gelişim Planı hazırlanması
gerekliliğinin üzerinde durularak, bundan sonraki süreçte bu durumlara karşı profillerde sağlık
acillerine yer verilmesi gerekliliği söylendi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından pandemi sürecinde Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörlerinin
pandemi kurullarında yer alması gerektiği belirtildi.
Katılımcılar, pandemi sürecinde yapılan psikolojik destek pandemi sonrasında da devam edecek mi
sorusunu yöneltti.
Sosyal hizmet çalışmalarının devam ettiği, bu sürecin ne kadar devam edeceğinin bilinmemesinden
online danışmanlık hizmetinin aktif olacağı, psikolojik desteğin her zaman olduğu, sadece yüz yüze
değil online olarak devam ettiği cevabı verildi.
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Duygu Adıgüzel’in yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Çalıştayın tam kaydına Sağlıklı Kentler Birliği Youtube sayfasından ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=75OyK1qY3E8
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