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Sağlıklı Kentler Birliği olarak COVID-19 Salgını İle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi çalıştayımızın
dördüncüsünü 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.
Açılışın ardından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır sunumunda şu konulara değindi.
Merkezi yönetim tarafından alınan karar ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde yerelin talep
ve ihtiyaçlarını doğru yorumlanarak şu ana kadar hiç vaka görülmedi.
Düzenli olarak haftasonları ilçenin giriş ve çıkışları kapatıldı.
İlçe genelinde pandemi süreci boyunca taksi ve minibüsler, camiler, müzeler, muhtarlıklar,
umumi tuvaletler, oyun parkları, sağlık ocakları, eczaneler, banka ve ATM’ler, resmi kurumlar,
araçlar ve dükkânlar Belediye tarafından dezenfekte edildi.
Merkezi yönetimin aldığı kararla kurulan Vefa Destek Grupları ile halkımızın ihtiyaçları
giderildi.
Belediye ve hayırsever vatandaşlar ile birlikte İmece adını verilen organizasyon ile Amasra
ilçesinde ki bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldı.
Belediyeye ve muhtarlara gelen talepler göz önünde bulundurularak 750 gıda kolisi yardımı
yapıldı.
Halkımızın bilinç düzeyinin yüksek olması salgın sürecinde Belediye olarak elimizi güçlendirdi.
Belediye meclisi olağanüstü toplanarak oy birliği ile 3 ay boyunca konutlarda su faturaları %50
oranında ucuzlatıldı.
Belediyenin sosyal medya hesapları ve İlçe billboardlarında halkı bilgilendirici ve uyarıcı canlı
yayınlar yapıldı.
Veteriner birimi ve gönüllüler ile sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı.
İl genelinde uygulanan maske takma zorunluluğuna vatandaşlar genel olarak uydu,
uymayanlar emniyet teşkilatıyla birlikte uyarıldı.
Amasra’nın turistik bir ilçe olması ve sürecin yaz ayında devam etmesi nedeniyle gelen turist
sayısında değişikliğe sebep oldu mu sorusu soruldu.
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Amasra Belediyesi tarafından ilçe genelinde uygulanan kısıtlamalar ile birlikte gelen nüfusun
az olduğu ve beklentinin altında kaldığı bu durumun salgının yayılımı noktasında iyi olduğu,
fakat ekonomik olarak kötü bir durum olduğu cevabı verildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Amasra ilçesinin turizm bölgesi olması ve 1 Haziran
itibariyle turizm bölgesi olarak gelinen durum ve bundan sonrası ile ilgili uygulamalara ve
geleceğe ilişkin planların, bilimsel ve idari açıdan geliştirilmesi gereken noktalar konusunda ne
düşünüldüğü soruldu.
Amasra Belediyesi olarak karar alıcıların bu noktada sağlığı ve güvenliği ön planda tuttukları,
Amasra ilçesinin deniz ve tarih için tercih edilen bir bölge olduğu, İl Hıfzıssıhha Kurulu ile alınan
kararlar doğrultusunda ilerlendiği ve toplu taşıma, pazar alanları ile ilgili ekstra tedbirler
alındığı ve denetimlerin aralıksız devam ettiği söylendi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından İlçe genelinde Vefa Sosyal Destek gruplarının kimlerden
oluştuğu soruldu. Sorunun sorulma sebebi her yerde farklı farklı gruplardan oluşmasının
gözlemlenmesi gösterildi.
Vefa Sosyal Destek gruplarının Merkezi yönetim tarafından gelen resmi yazı ve genelgeye
istinaden kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşması gerektiği, esas işlevinin evde kal
denilen 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak
için kurulduğu cevabı verildi.
Bazı il ve ilçelerde sosyal grupların da dahil edildiği fakat Amasra ilçesi olarak çalışmaların
kaymakamlık nezdinde emniyet, zabıta, muhtarlar ve müftülük çalışanları iş birliğinde
yürütüldüğü ifade edildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Belediye olarak bu süreç ile birlikte Stratejik Planların
eylem kısımlarına gelecek sene ne koymayı düşündükleri soruldu.
Amasra Belediyesi tarafından nüfusun 50.000’nin altında olması münasebetiyle Stratejik Plan
yapma zorunluluklarının olmamasına rağmen çalışmalara başlandığı ve COVID-19 ve diğer
riskler için tedbirlerin eylem kısmında yer alacağı söylendi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı ve ilçenin deniz
kıyısı olması nedeniyle daha önemli olan İklim Değişikliği Eylem Planlarında sağlık acilleri
konusunun en önde tutulması gerektiği yorumu yapıldı.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından COVID-19 ile ilgili gönderilen ankette tarım ile ilgili nüfus ve
çalışmanın olmadığının yazıldığı gıda konusunda sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı soruldu.
Amasra Belediyesi tarafından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı, bostan şeklinde yapılan
üretimin İlçeye ve gelen misafirlere fazlasıyla yettiği söylendi.
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Recai Çakır’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve SKB Koordinatörü Emin Sözen
sunumunda şunlara değindi.
İlçenin ortalama 510 bin nüfus ve 56 mahalleye sahip olduğu, erkek ve kadın oranının hemen
hemen aynı olduğu, orta yaşlı kesimin ve eğitim profili olarak lisans ve lise eğitimi gören
kişilerin fazla olduğu, ekonomik düzeyi yüksek bir ilçe olduğu, insan odaklı ve yenilikçi projeler
üzerinde çalışıldığı söylendi.
Sosyal hizmet projeleri kapsamında 60 yaş üstü için yaşlı evleri, gençlik merkezleri, aşevleri,
Alzheimer danışma hattı, engelsiz taksi vb. konularda çalışıldığı pandemi ile birlikte son olarak
bu çalışmalara “Komşu Dayanışma Sistemi” kurulduğu belirtildi.
Türkiye’de ilk defa dijital demokrasi platformu olan dijital komşu meclisi kuruldu.
İlçe genelinde günlük yevmiye ile çalışanlar bu süreçten çok etkilendi.
Sağlık çalışanları için yıkanabilir maske ve siperlik üretimi yapıldı.
İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Online olarak gençler ve yaşlılar için eğitimler yapıldı.
Tarımsal ürün olarak mısır üretimi yapıldı.
Pandemi sürecinde en etkili yöntem Komşu Dayanışma Sistemi oldu, sistem çok basit ve
güvenli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yardımsever vatandaşları dijital platformda
buluşturdu.
Sisteme başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri öncelikle teyit edilerek sisteme dahil edildi.
Komşu Dayanışma sistemi ile şu ana kadar 7000 yakın kişiye yardım ulaştırıldı.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından sistem kurulmadan önce İlçe genelinde yaş dağılımı ve
dijital kullanım sıklığı gibi noktalarda bir analiz yapılıp yapılmadığı soruldu.
Muratpaşa Belediyesi tarafından Belediye olarak ellerinde bu tip verilerin olduğu, bu sistemin
ilk etapta sadece 60 yaş üstü için oluşturulduğu, pandemi ile birlikte genele yayıldığı, ayrıca
turunç masa ile yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılandığı cevabı verildi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından hizmetleri götürme noktasında vatandaşla çok iyi iletişim
kurulduğu, sadece kurumsal yapı ve gösterge açısından sistemin isminin komşuluk sistemi
yerine vatandaşların kurumsal yapı ile olan ilişkilerinin otoriteye ve sorun giderici kuruma
başvurduklarını hissetmeleri gerektiğini sağlamak amacıyla daha kurumsal yapıları ifade eden
kelimeler kullanılabileceği yorumu yapıldı.
Komşu Dayanışma Sistemi uygulamasının hangi birim tarafından yürütüldüğü soruldu.
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Komşu Dayanışma Sisteminin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, komşu
meclisi uygulamasının sosyal medya tarafından yürütüldüğü söylendi.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Muratpaşa ve Amasra Belediyelerinin turizm açısından çok
önemli rollerinin olduğu ve şu an ki sürecin ilçe geneline etkisinin neler olduğu soruldu.
Amasra Belediyesi tarafından pandemi sürecinde belediyelerin giderlerinin çok ciddi bir
şekilde arttığı, fakat belediyelerin hazine paylarının topladığı vergiye bağlı olduğu, bu süreçte
vergi toplanamadığı için gelirlerinin yüzde elli hatta daha fazla oranda azaldığı, turizm gelirinin
önem arz ettiği ilçe ve iller için durumun daha da sıkıntılı olduğu söylendi.
Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde otellerin büyük çoğunlukta açılmadığı, bununla
birlikte Belediyeye çok fazla nakdi yardım talebi geldiği, fakat nakdi yardım konusunda yetkileri
olmadığı için vatandaşların Kaymakamlığa yönlendirildiği, gıda yardımı noktasında İlçedeki
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı belirtildi.
Emin Sözen’in yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Kadirli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve SKB Koordinatörü Müge Bazılı sunumunda şunlara
değindi.
Kadirli Belediyesi olarak pandemi sürecine virüs Wuhan kentinde iken yapılan çalışmalar
dikkatli bir şekilde takip edilerek başlandı.
Şubat ayı içerisinde ilgili Bakanlık tarafından uygun bulunan dezenfektanların yayınlanması ile
dezenfekte işlemlerine başlandı.
İlçe genelinde ilk etapta kamu kurumları, sonrasında bulaş ve yayılma riski bulunan okullar ve
24 farklı kurum dezenfekte edildi.
Müftülük ile birlikte camilerin dezenfeksiyonu ve sosyal mesafe kuralına göre ayarlamaları
yapıldı.
İlçe genelinde muhtarlıklar, umumi tuvaletler, oyun parkları, sağlık ocakları, eczaneler, banka
ve ATM’ler, köy dolmuşları ve taksiler, dükkânlar dezenfekte edildi.
İlçe genelinde kurumlara tıbbi atık toplama kutuları yerleştirildi.
Maske takma zorunluluğu gelmeden önce maske kullanımını artırmak amacıyla ilçe geneline
uyarıcılar konuldu.
Halk eğitim öğrencileriyle birlikte siperlik ve Şubat ayı başından itibaren 600.000 adet maske
üretilerek dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelere, kamu binaları ve ATM’lerin önlerine sensörlü
dezenfektanlar yerleştirildi.
İhtiyaç sahibi 6000 aileye ekmek dağıtımı, 5000 aileye gıda yardımı ve 10 ton patates dağıtımı
yapıldı.
Sokak hayvanlarına 600 torba mama ve su dağıtımı yapıldı.
Evde yaşlı bakım hizmeti kapsamında 1050 adet yaşlı vatandaşa dezenfektan seti dağıtıldı.
Sokağa çıkma yasağı ile beraber kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı 420 vatandaşın Zabıta
Müdürlüğü tarafından işlemleri yapıldı.
Zabıta ekipleri tarafından İlçe genelindeki 700 işyeri denetlendi.
Bu süreçte vatandaşlara psikolojik destek sağlamak amacıyla psikolojik danışma merkezi açıldı.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından pandemi süreci ile birlikte İlçenin tarımsal üretim ile ilgili bir
sıkıntı yaşayıp yaşamadığı soruldu.
Kadirli Belediyesi tarafından pandemi sürecinde tarımsal üretim ve tüketim noktasında sıkıntı
yaşanmadığı belirtildi.

11

Danışma Kurulu Üyeleri tarafından Ülke olarak sıfır atık projesinin olduğu, fakat pandemi
süreci ile birlikte çıkan atıkların nasıl atılacağı, nereye atılacağı ne şekilde atılması gerektiği
bilincinin vatandaşlara verilmediği, belediye olarak bu konuda neler düşünüldüğü soruldu.
Kadirli Belediyesi tarafından pandemi sürecinden önce Osmaniye merkez ve ilçelerinin dahil
olduğu katı atık toplama birliği kurulduğu, bu kapsamda ilçeye haftada üç gün araçların gelip
geri dönüşümlü ve tıbbi atıkları topladığı, Belediye olarak belirli noktalara kutular
yerleştirildiği, bu konuda altyapının iyi olmasından dolayı sıkıntı yaşanmadığı söylendi.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından bu süreçte belediyelerin birbirine benzer çalışmalar yaptığı,
Kadirli Belediyesi olarak hangi belediyelerin izlendiği ve Sağlıklı Kentler Birliği olarak biz nerede
olmalıyız ve neler yapmalıyız sorusu soruldu.
Bu süreçte Birliği sosyal medya hesapları ve web sitesinden takip ettikleri, Ülkemizdeki
belediyelerin yaptığı çalışmalardan ziyade Dünyanın neler yaptığı noktasındaki araştırmaların
çok büyük katkılar sağlayacağı, Birlik olarak belediyeleri teşvik etmek, yönlendirmek,
belirsizlikleri gidermek adına Dünya genelinde yapılan çalışmaların üzerine daha fazla gidilirse
daha yararlı olacağı, belediyelere uzun dönem planlar hazırlarken destek verilmesinin çok
yararlı olacağı belirtildi.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu süreçte Coğrafi Bilgi Sisteminden ne şekilde yararlanıldığı
ve İlçe genelinde mültecilerin durumlarının ne olduğu soruldu.
Göçmen sorununun daha çok Osmaniye Belediyesi tarafından yürütüldüğü, yardımların,
konaklanacak yerlerin ve bakımların Osmaniye Belediyesi tarafından yapıldığı, Kadirli
Belediyesi olarak iş becerisi kazandırma, iş bulma noktasında destek sağlandığı, Coğrafi Bilgi
Sistemi kullanılırken Zabıta Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü tarafından belirli noktaların
belirlendiği ve ona göre yönlendirme sağlandığı, ayrıca ilçe olarak turp üretiminin ön plana
çıkmasına rağmen zeytin ve zeytinyağı üretiminin daha fazla olduğu, bu noktada tarım
işçilerine bütün desteklerin sağlandığı söylendi.
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Müge Bazılı’nın 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=8rS3S2AXn04

15

