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Sağlıklı Kentler Birliği olarak COVID-19 Salgını İle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi çalıştayımızın
üçüncüsünü 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.
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Açılış konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr.
Önder Yüksel Eryiğit, sunumunu gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğünde 700 konuk olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Danışma Kurulunun önerileriyle oluşturulan haftalık
bültenler İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından aynen uygulanmakta ve üç eylem planıyla
hareket edilmektedir.
Darülacezede şu ana kadar COVID-19 vakası görülmediği ifade edildi.
Pandemi süreci yönetiminin büyük çoğunlukla İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon biriminde
Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde ilerledi.
İstanbul Darülaceze Müdürlüğüne bağlı, yaşlı hizmetleri ve geçici bakım hizmetleri gibi birimler
var. Ana kampüs Kayışdağındadır. Okmeydanı Perpa Darülaceze Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından işletilmektedir.
Kayışdağı Yaşlı Bakım hizmetleri ana kampüsü 1066 yatak kapasiteli ve 9 farklı (kendi bakımını
yapabilenler ve yapamayanlar, palyatif hastalar vb.) bölümden oluşmaktadır. Ayrıca 75 yatak
kapasiteli ve 40 misafiri olan Dr. Beşir Akınal Huzurevi ve 76 yatak kapasiteli Akseki Ormanalı
Abdullah Nerime Turan Sanatçı Yaşam Evinde sanatçılar, fikir adamların, milli sporcular ve
akademisyenler misafir edilmektedir. Bunların dışında İstanbul’un farklı mahallelerinde 24
adet tek ya da çift kişilik yaşam evlerimiz var.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ortak faaliyet
sürdürülmektedir. Ayrıca Tuzla’da bulunan atölyelerde tedavilerini tamamlayan hastaları
sosyal hayata adapte etme ve iş imkânı sağlama noktasında faaliyette bulunulmaktadır.
Geçici bakım hizmetleri kapsamında sokakta yaşayan vatandaşlara her yıl Mart ayına kadar
hizmet verilmektedir. Pandemi süreciyle birlikte bu yıl Haziran ayına kadar hizmet verilmiştir.
Darülacezede konaklayan misafirlerin yaş ortalamasının 72’dir ve çoğunun kronik rahatsızlığı
olduğu belirtilmiştir.
25 Şubat tarihinde oluşturulan eylem planı ile 2 Mart tarihinde İBB Darülaceze Yerleşkelerine
ziyaret kısıtlaması getirildi.
İstanbul Darülaceze Müdürlüğüne bağlı bütün yaşam merkezleri dezenfekte edildi, personele
eldiven, maske ve gözlük gibi kişisel koruyucu donanımlar dağıtıldı, yaşam merkezlerine
bilgilendirici görseller asıldı ve personellere süreç eğitimi verildi.
11 Mart tarihi ile yaşlı bireylerin yaşam merkezlerinden dışarı çıkmaları ve dışarıdan gelen yaşlı
kabulü durduruldu.
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Sağlık Bakanı’nın vakaların açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İBB
Bilim Danışma Kurulu oluşturuldu.
Bilim Danışma Kuruluna İl Sağlık Müdürlüğü, Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Halk Sağlığı Odası,
Epidemiyoloji Odası vb. gibi kurumlardan resmi yazı ile uzman talebinde bulunularak 22 kişilik
kurul oluşturuldu. Pandemi sürecindeki bütün önlem ve kararların kurul onayından geçtiği
belirtildi.
Pandemi sürecinde rahatsızlanan ya da kontrolleri olan yaşlılar hastanedeki tedavilerinden
sonra müşahede alanı olarak oluşturulan pansiyonda 14 gün karantina uygulamasına tabi
tutuldu.
Günlük rutin olarak yaşlıların iki kere ateşleri ölçülmektedir.
Dezevantajlı personele idari izin verildiği ve bütün çalışanların gidiş-gelişlerinde servis hizmeti
sağlandığı belirtildi.
8 Nisan tarihi itibariyle 15 günlük çalışma periyotları oluşturuldu. Personellerin yatılı çalışmayla
kurum dışına çıkışı kaldırıldı.
Ataşehir İlçe Sağlık Merkezinden alınan destekle 380 personel PCR testine tabi tutuldu ve rutin
bir şekilde testleri devam etmektedir.
4 Mayıs tarihi itibariyle banka yetkilileri Darülaceze birimlerine getirilerek maaşlarını alamayan
yaşlıların maaş ödemeleri yaptırıldı.
İSTAÇ ile birlikte dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi. İBB Bilim Danışma
Kurulunun tavsiyesiyle dış alanlarda kimyasal madde yerine sabunlu su ya da normal su ile
dezenfeksiyon yapıldı.
Yaşlıların korku ve kaygılarını önlemek amacıyla psikososyal destek hizmeti verildi.
23 Nisan, 19 Mayıs, doğum günleri ve dini bayramlarda sosyal mesafe ve sterilizasyona dikkat
edilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Mayıs ayının ortalarında dezenfeksiyon ve sosyal mesafe korunarak piknik organizasyonu
düzenlendi. Ayrıca bayramda görüntülü konuşma hizmeti sağlandı.
Darülacezelerde yapılan çalışmalar basın ve sosyal medya aracılığı ile duyuruldu. Pandemi
sürecinde yaşananların anlatıldığı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere makale
hazırlandı. Ayrıca belgesel filmi hazırlanmasının düşünüldüğü belirtildi.
ABD ve İngiltere’de gerçekleşen ölümlerin çoğunun yaşlı bakım evlerinde olmasının panik
yaratıp yaratmadığı soruldu.
ABD ve İngiltere’de ki ölümlerin %35’inin yaşlı bakım evlerinde olduğunun bilindiği, erken
tedbir ile çok dikkatli ve başarılı bir süreç yönetildiği cevabı verildi.
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Uygun görülmesi halinde hazırlanan makale ve belgeselin Birlik web sayfasında
yayınlanabileceği önerisi sunuldu.
Pandemi sürecinde madde bağımlılarına yönelik neler yapıldığı soruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının
sorumluluğunda olan madde bağımlılığı merkezinin Tuzla’da olduğu ve konuyla ilgili bilgi alınıp
iletilebileceği belirtildi.
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar tarafından, Birlik olarak bağımlılıkla mücadele
konusunda Prof.Dr. Kültegin Ögel ile birlikte 3 çalıştay ve 4 film yapıldığı, kısa filmlerin
konularının; hiç başlamayanlara, ebeveynlere, bağımlılara ve bağımlı olup bırakanlara yönelik
olduğu, Birlik olarak hazırlanan filmlerin paylaşılabileceği belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve SKB Koordinatörü Nalan Fidan sunumunu
gerçekleştirdi.
Normalleşme süreci kapsamında; Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Kültür Hizmetleri ve Ulaşım
Hizmetleri birimleriyle birlikte dünya şehirleri ve diğer belediyelerin neler yaptığı incelenerek
öneri planı ve COVID-19 Eylem Planı kurulu oluşturulduğu belirtildi.
Yapılan araştırmalara göre COVID-19 sürecinin 2022 başlarına kadar hayatımızda yer alacağı
belirtildi.
11 Mart tarihinden itibaren 1500 kişilik ekip, Vefa Destek grupları, Alo153 ve beyaz masa
ekipleri ile birlikte ortak çalışma yürüterek vatandaşlardan gelen talepler karşılanmaya
çalışıldı.
33 milyon metrekare alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Burulaş ve Ulaşım Daire Başkanlığı ortaklığında otobüs ve metro şoförlerine eğitim verildiği,
araçlara dezenfektan temini ve dezenfeksiyon işlemi yapıldığı belirtildi.
Sosyal mesafenin korunması amacıyla yaya geçitleri ve bisiklet yollarına çeşitli kısıtlamalar ile
şerit daraltma uygulaması yapıldı.
Vatandaşların aylık abonman binişlerinin korunduğu, ana kucağı projesi kapsamındaki
eğitimlerin online platforma taşındığı belirtildi.
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Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen cenaze ve defin işlemlerinin kısıtlamalarla
devam ettiği, kapalı alanlarda toplanmanın yasaklanarak, vatandaşların beş kişiden fazla
alınmadığı belirtildi.
Gençlik kampı, yaz spor okulları ve izcilik faaliyetlerinde dezenfeksiyon ve sosyal mesafe
kuralları göz önünde bulundurularak sayıların yarı yarıya düşürüldüğü belirtildi.
Sosyal tesislerde bulaşın azaltılması ve temasın kesilmesi amacıyla QR kodlu menüler
hazırlandığı, vatandaşlardan bu şekilde sipariş alındığı belirtildi.
Kurum içi eğitimler online ortamda 100 kişiye kadar yapılmaya devam edildi.
Mudanya, Gemlik ve Kurşunlu gibi yazlık ilçelerin plaj ve kordon boylarında sosyal mesafe
kurallarına göre düzenlemeler yapıldı.
Halk plajları soyunma kabinleri, tuvaletler ve çöp kutuları yeniden düzenlenerek sensörlü ve
temassız hale getirildi, ayrıca bilgilendirme tabelaları asıldı.
Cuma namazlarının açık alanlarda gerekli önlemler alınarak kılınması sağlandı .
Huzurevi hizmetlerinde sık sık sağlık taramaları yapıldı. Çeşitli fiziksel ve psikolojik etkinlikler
düzenlendi. Bu süreçte misafir kabul edilmedi.
Kent merkezi ve ortak alanlarda sosyal mesafe kuralı için boyama çalışmalarıyla işaretlemeler
yapıldı.
Hafriyat kabul işlemleri online olarak alınmaya başlandı. Evsel atıkların toplandıktan sonra atık
bertaraf tesisinde 72 saat bekletilerek DSÖ’nün belirttiği şekilde bertaraf edildiği belirtildi.
45 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivalinin ulusal çapta yapılmak üzere Eylül- Ekim
ayına ertelendiği belirtildi.
360 derece çekimlerle sanal müze programları hazırlandı. Bilim ve teknoloji merkezinde
öğrenciler için yapılan temaslı eğitimler iptal edilerek online eğitimlere geçildi.
Zabıta Müdürlüğü tarafından hal ve pazar girişlerinde maske, eldiven ve dezenfektan denetimi
yapıldı.
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Nalan Fidan’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar tarafından, bu süreç sonunda belediyelerde yeni
birimlerin oluşturulup oluşturulmayacağı hakkındaki düşünceleri soruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir birimin oluşturulabileceği ya da Akıllı Şehircilik,
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İş Sağlığı Birimlerinin güçlendirilebileceği cevabı verildi.
Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar tarafından, geleceğin sağlıklı şehirlerini oluşturmak
amacıyla belediyelerin ne gibi stratejileri olmalı diye soruldu.
İnsanların pandemi süreciyle birlikte yeşil alanları daha fazla doğa ile iç içe olabilecekleri,
yüksek katlı iç içe binalardan ziyade alçak katlı bahçeli özel alanı olan yerleşim yerlerini tercih
etmeye başladığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehir yapılanma stratejilerinin bu yönde
kayabileceği cevabı verildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Proje ve Finansman Şube Müdürü ve SKB Koordinatörü
M.Beytullah Gonce sunumunu gerçekleştirdi.
Pandemi süreci ile birlikte otobüs koltuklarına sosyal mesafe stickerları yapıştırıldığı, şehir
meydanları, okul, cami ve kamu kurumlarının dezenfekte edildiği, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
ekmek dağıtıldığı, açık alanlardaki bankların sosyal mesafeye kuralına göre düzenlendiği,
kurum içi esnek çalışmaya geçildiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve personele maske ve
dezenfektan dağıtımı yapıldığı belirtildi.
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Pandemi süreci ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez
uygulanmaya başlanan yaşam takip cihazı projesinin öneminin anlaşıldığı, DSÖ’ye projenin
anlatıldığı, Şanlıurfa ve Malatya Büyükşehir Belediyeleri tarafından projenin uygulanmaya
başladığı belirtildi.
Çocuklar için eğitici ve öğretici içeriklerle youtube yayınları yapıldı. Sokak hayvanları için mama
ve su desteği sağlandı.
Birleşmiş Milletler ve Danimarka Mülteci Konseyi’nin finansmanını sağladığı Kahramanmaraş
İsar Derneği bünyesinde mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine dezenfektan kitleri dağıtıldı.
Ulaştırma Bakanlığının IPA-2 kapsamında Akıllı Bisiklet Yolu projesi çağrısına Belediye olarak
şehrin doğusunu batısına bağlayan 17 km akıllı bisiklet yolu projesi başvurusunun kabul
gördüğü belirtildi.
İstanbul’da Martı adı verilen elektrikli scooter projesinin Kahramanmaraş’a uygulanması için
görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
M.Beytullah Gonce’nin 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=O3CIwcEB058
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