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Sağlıklı Kentler Birliği olarak COVID-19 Salgını İle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi çalıştayımızın
beşincisini 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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Açılışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sunumunda
şu konulara değindi.
Ulaşım Daire Başkanlığı olarak şehirlerin ulaşımı planlanırken vatandaşların ulaşım
davranışlarına bağlı olarak 15-20-30 yıllık planlar yapıldığı, pandemi süreci ile birlikte insanların
ulaşım davranışlarının değiştiği ve hazırlanan planların çoğunun değişim ve revize edilmek
zorunda kalacağı belirtildi.
Pandemi süreciyle birlikte katılımcı bir anlayış benimsenerek ulaşım planlaması noktasında
Bilim Kurulu oluşturuldu.
Ulaşım araştırmaları kapsamında Valilik ile birlikte anket çalışması yapıldı. 150.000 adet cep
telefonuna ileride ulaşım çoğunlukla nasıl ve ne ile sağlanacak vb. sorular soruldu. Alınan
sonuçlara göre %30’luk kesimin ileride şu anda kullandığı araçları kullanamayacağı, özel araç
kullanımının artacağı sonucu çıktı.
İstanbul’da günlük ortalama 3 milyon ve üzeri toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşın
olduğu, bu sayının pandemi ile birlikte 1-1,5 milyon arasında seyretmekte olduğu belirtildi.
Pandemi süreciyle birlikte toplu taşımadaki insan sayısının düşmesine rağmen trafik
yoğunluğunun ve trafik sıkışıklığı endeksinin arttığı görüldü.
DSÖ’nün COVID-19 sürecinde aktif kalabilmek ve fiziksel mesafe kurallarına uyulması amacıyla
bisikletle ulaşımı ön plana çıkardığı belirtildi.
Pandemi süreciyle 16 Mayıs tarihinden itibaren Kadıköy ilçesinde 4 km pop-up bisiklet yolu
projesine başlandı. Ayrıca mevcut bisiklet yollarının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Şehrin ortak alanlarında bulaşın engellenmesi amacıyla sinyalizasyon sistemlerinin
düzenlenmesi yapıldı. Temassız yaya geçidi butonları ilk etapta yoğun yaya trafiği olan
geçitlere yerleştirildi. Önümüzdeki dönemde bu temassız butonların sayısının artırılması için
çalışma başlatıldı.
Kurulan proje ekibiyle, Bloomberg Philanthropies’in desteklediği, DSÖ’nün ortağı olduğu,
proje konusunun “Risk İletişimi ve Kamu Bilgilendirme Kampanyası” olan “COVID-19 Mini Hibe
Projesi” WRI Türkiye ile işbirliği içerisinde yürütüldü.
Belediyenin kurumsal web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yeni normalde toplu
ulaşımda uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Bir ilk gerçekleştirilerek bisiklet şefliği kuruldu. 5 kişilik bir ekip İstanbul’da bisiklet yolları ve
bisiklet kullanımının nitelik ve nicelik olarak nasıl geliştirilebileceği hakkında projeler hazırladı.
Ayrıca 2 kişilik koordinatörlük ekibi ile Eurovelo-13 rotasına girmesi için çalışmalara başlandı.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bisiklet şefliği biriminin kaç belediyede var olduğunun bilinip
bilinmediği ve Eurovelo-13 hakkında bilgi verilmesi, ayrıca bisiklet kullanımı ile ilgili detaylı
analiz çalışmalarının olup olmadığı soruldu.
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Türkiye’de sadece İzmir’de bisiklet ve yaya şefliğinin bir arada olduğu, İstanbul’un nüfus ve
büyüklüğü göz önünde bulundurularak bisiklet ve yayanın iki ayrı şeflikte olacak şekilde
kurulduğu cevabı verildi.
Eurovelo-13’ün turizm rotası olduğu, Belediye olarak 1,5-2 yıl sürecek çok kapsamlı bir çalışma
yürütüleceği, diğer il ilçe belediyeler ve ilgili kurumlar ile ortak çalışma yapıldığı, kurulan 2
kişilik bir ekibin sadece işlerinin bu süreci takip etmek olduğu belirtildi.
Bisiklet kullanımı ile ilgili ilk analiz çalışmasına Bağdat caddesinde başlanarak dk - adet sayısına
göre bir çalışma yapıldığı, ayrıca çıkan sonuçların anket çalışmalarıyla desteklendiği, bütün
verilerin birleştirilerek analiz çalışmasına dönüştürüldüğü ifade edildi.
Utku Cihan’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Tepebaşı Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve SKB Koordinatörü İnci Çalışkan sunumunda
şunlara değindi.
Tepebaşı ilçesinin 370 bin nüfusa sahip Eskişehir’in iki merkez ilçesinden biri olduğu, 65 yaş
üstü 37 bin vatandaşın olduğu belirtildi.
11 Mart tarihi itibariyle merkezi yönetiminden gelen genelge ve yönetmeliklerle birlikte
çalışmalara başlandı.
Belediyede ilk olarak insan kaynağı yönetimi, personel stratejisi yapıldı.
Kronik hastalığı, küçük çocuğu vb. olan personeller ayrıldı.
Son olarak hangi saat ve günlerde hangi birimlerin sahada hangi birimlerin arka planda kalacağı
planlandı.
Faaliyetini sürdüren aşevinde daha önceden belli olan ihtiyaç sahipleri ile birlikte pandemi
süreci ile ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara her gün 451 haneye 618 sıcak yemek hizmeti evlerine
gönderilerek verildi.
İlçe genelinde 1029 haneye gıda paketi yardımı yapıldı.
İlçe genelinde 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.
Belde evlerinde gönüllü kursiyerler tarafından üretilen 39 bin adet yıkanabilir maske ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
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Pandemi süreci ile birlikte kurulan COVID-19 hattına 1 Haziran itibariyle 2749 çağrı geldi.
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi “Başrol Sensin” canlı yayınları yaptı.
Sosyal medya hesaplarında “Evde Kal” yayınları başlığıyla canlı yayınlar yapıldı.
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Evde Bakım hizmetleri kapsamında 193 haneye hizmet
götürüldü.
Geri dönüşüm atıklarının toplanmasına ara verilmeden devam edildi.
İlçe geneli dezenfeksiyon çalışmalarında Bakanlığın izin verdiği doğaya zarar vermeyen
dezenfektanlar kullanıldı.
Gönüllülük esasına dayanarak 6 kırsal mahallede 15 marketin veresiye defteri kapatıldı.
Akıllı bir kent projesi olan yaşam köyünde 65 yaş üstü, Alzheimer hastaları vb. 94 kişinin
bulunduğu, pandemi sürecinde bulaşın engellenmesi için hasta yakını ziyaretine kapatıldı.
Yaşam köyünde şuana kadar 94 misafir ve 52 personelde herhangi bir vakaya rastlanmadı.

İnci Çalışkan’ın yaptığı sunum ile ilgili paylaştığı görseller;
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Katılımcılardan Gölcük Belediyesi SKB Koordinatörü Metin Şentürk tarafından SKB’nin dünden
bugüne şehirlerin sağlığı noktasında çok çeşitli çalışmalar yaptığı ve sürekli olarak devam
edildiği, örnek verilecek olursa; karbon ayakizi, şehir sağlık profilleri, küresel ısınma vb.
konularda çalışmaların bulunduğu, gelen veriler doğrultusunda pandemi sürecinin bitmediği
ve önümüzdeki kışın çok ciddi geçeceğinin öngörüldüğü, bütün belediyelerin bu süreçte
hemen hemen aynı çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüğü ve halktan doğru tepkiler aldığı
yorumu yapıldı.
Danışma Kurulu Üyeleri tarafından ülkelerin gelecekleri için bu sürecin ders niteliğinde olduğu,
sadece ülkemizde değil tüm dünyada göz ardı edilen konuların ön plana çıktığı, araştırma ve
geliştirme konularında deneyimli kişilerden ve akademisyenlerden faydalanılması gerektiği
yorumu yapıldı.
Katılımcılardan Adnan Çangır tarafından bisiklet turizmi ile ilgili “bisiklet yolculuğu için en iyi
on ülke” başlıklı ankette ankete katılan dünyayı dolaşan 150 tane profesyonel dünya gezgini
bisikletçinin Türkiye’yi seçmiş olduğu, bunun çok iyi bir gösterge olduğu ve bu insanlara daha
çok kapılarımızı açmamız gerektiği söylendi.

Çalıştayın tam kaydına Sağlıklı Kentler Birliği Youtube sayfasından ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=nbSFlO0uav4
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