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BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi OLARAK
HEM DEPREM HEM SALGINLA MÜCADELE ETTiK

SELAHATTiN GÜRKAN*

1İlimiz, 24 Ocak 2020 yılında merkez üssü Elâzığ 
Sivrice olan 6.8 ölçeğinde bir deprem yaşadı. Aka-
binde de Covid 19 salgını gibi bütün dünyayı etkile-
yen ve binlerce insanın ölümüne neden olan aman-
sız bir virüsle karşı karşıya kaldık. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi olarak hem deprem sonrası hem de salgın 
süresince yoğun bir çalışma içerisine girerek vatan-
daşlarımızın bu iki süreci en az zararla atlatmaları 
için büyük bir gayret ve çaba sarf ettik. 

24 Ocak 2020 yılında yaşanan ve Elâzığ depre-
minde İlimizin Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi 
ve Yeşilyurt ilçelerimizde ciddi anlamda etkilendi. 
AFAD ekipleriyle birlikte Büyükşehir Belediyemize ait 
arama kurtarma ekiplerimizde deprem bölgelerine 
hareket ederek yıkılan evlerin altında kalan canların 
kurtarılması için cansiperane bir çalışma örneği ser-
gilenmiş ve vatandaşların yaralarının sarılması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Gece saat 23.00 itibariyle 
enkaz altında hiçbir canlı kalmamıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 5 ilçe-
mizde toplam 5000 personelimiz tarafından, 1100 
iş makinası ile deprem bölgelerinde hizmet verildi.  
Depremin hemen ardından, Büyükşehir Belediye-
mize ait tüm sosyal tesislerimiz, market şubelerimiz, 
zabıta karakollarımız, otogarlar, semt konakları, spor 
salonları ve konferans salonlarının kapıları açılarak, 
gece boyunca vatandaşlarımızın kullanımına sunul-
du. Depremden ciddi şekilde etkilenen bölgelerde 20 
bin vatandaşımıza günlük çorba, yemek, çay ve su 
ikramı yapıldı. 

Ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmama-
sı amacıyla yol ekiplerimiz tarafından yollarda gerek-
li önlemler alınırken, yol güzergâhı boyunca sürücüleri 
bilgilendirici uyarı levhalama çalışmaları yapıldı. MOTAŞ 
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tarafından ücretsiz taşıma hizmeti verildi. Evleri hasar 
gören vatandaşlarımızın kalacakları yaklaşık 40.000 
metrekare geçici çadır alanları çok kısa süre içeri-
sinde hazırlanarak, altyapı çalışmaları tamamlandı. 
60.000 metrekare konteyner alanının zemin ve alt 
yapı çalışmaları da yine ekiplerimiz tarafından ha-
zırlanarak, konteynerlerin kurulumu sağlandı.

Deprem hemen akabinde yapılan bu çalışmala-
rımızın yanında Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 
deprem felaketinin yaşandığı 24 Ocak tarihinden 
sonra oluşan hasarlı binalar yıkılarak enkazları kal-
dırıldı. Malatya olarak daha depremin yaralarını 
sarmaya başlamış olduğumuz bir dönemde, bu kez 
de tüm dünya ile birlikte ülkemizin de ciddi anlam-
da etkilendiği covid 19 salgını ile karşı karşıya kaldık. 
Ancak, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak salgının 
ilk emareleri diğer ülkelerde görülmeye başladığı an-
dan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili kurumların belirle-
miş oldukları tedbirleri zaten almaya başlamış idik. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerile-
rimizin Covid 19 salgınından en az şekilde etkilenmesi 
için hijyen çalışmalarına büyük önem verdik. Vatan-
daşlarımızın sağlıklı bir ortamda güven içerisinde 
yaşamalarını, seyahat etmelerini ihtiyaçlarını kar-
şılamaları için gerekli bütün tedbirleri alarak bir bir 
hayata geçirdik. Pandemi ile ilgili almış olduğumuz 
tedbirler kapsamında;   

Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araç-
larımızın günlük dezenfekte edilmesi çalışmalarına 
hız verdik. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduk-
ları alanlarda (Resmî kurumlar, Otobüs Durakları, Alış 
Veriş Merkezleri, Parklar, Camiler, Cem Evleri, Hava 
Alanı, Otogar, Tren İstasyonu gibi…) ilimizde ve ilçe-
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lerimizdeki tüm cadde ve sokaklar belirli periyotlarla 
ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. 

Mezarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde, Covid-19’dan 
vefat edenler için ayrı bir cenaze yıkama yeri ve ce-
naze namazı kılma yeri yapıldı. 17 adet yeni cenaze 
nakil aracı alınıp, personel sayısı artırıldı. Salgının yük-
seliş göstereceği dönemler ön görülerek, çadır, hijyen 
malzemeleri, iş makineleri ve defin malzemeleri faz-
lasıyla tedarik edildi. Salgının pik yaptığı dönemlerde 
gerek normal ölümler gerekse de Covid-19 ölümleri 
cenaze törenleri, nakilleri aksamadan tüm işlemler 
yerine getirildi. Böylelikle olası daha büyük afetlere ön 
hazırlık yapılmış olundu.

İlk vakanın ülkemizde tespit edilmesinden sonra 
Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki tüm etkinlikleri 
erteleme kararı aldık. Virüsün yayılımını düşük seviyede 
tutmaya gayret gösterdik.  Sosyal Tesislerimizin 
faaliyetlerini geçici olarak durdurduk.

Başkanlık Makamı olarak yazılı bir genelge olma-
masına rağmen 12 yaşından küçük çocuğu olan ka-
dın çalışanlarımıza; engelli, hamile, kronik rahatsızlığı 
olan ve 60 yaş üstü çalışanlarımızı o dönemde idari 
izine ayırdık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık, İçişleri ile Çev-
re ve Şehircilik Bakanlıklarımız tarafından yayınlanan 
genelgeler, ayrıca Valilik Makamının aldığı kararlar 
doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygu-
lanmasına azami önem verdik.

Belediyemiz toplu taşıma araçlarının yanı sıra ti-
cari taksi ve servis araçlarının da dezenfekte edilmesi 
için çalışmalar gerçekleştirdik. Belediye otobüslerinin 
tamamına ve şehrin gerekli olan yerlerine yine dezen-
fekte kitleri bırakarak, vatandaşların hijyenine dikkat 
etmeleri sağlandı. Tüm toplu taşıma araçlarında sos-
yal mesafe kurallarına uyulması için gerekli tedbirleri 
alarak yolcu sayılarını azaltıp, sefer sayılarını artırdık. 
Ayrıca Sağlık çalışanlarının Belediyemiz toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladık.  
Toplu taşıma araçlarımızda 65 yaş üstü vatandaşlara 
verilen ücretsiz hizmeti geçici süreliğine askıya aldık. 
Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerin girişlerine dezen-
fekte jeller bırakarak çalışanlarımızın giriş ve çıkışlarda 
hijyen kurallarına uymalarını sağladık. 

Toplu olarak bulunulan alanlarda sosyal mesa-
fenin korunması amacıyla zemin çizim çalışmala-
rı yaptık.  Belediyemiz Zabıta personellerinin yanı 
sıra iştiraklerimizden ESENLİK, MEGSAŞ, MOTAŞ ve 
BELSOS bünyesinde VEFA TİMLERİ oluşturarak, sokağa 
çıkamayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağladık. Hafta sonu ilan edilen 
sokağa çıkma yasakları nedeniyle MEGSAŞ Ekmek 
Fabrikamızda günlük 125 bin ekmeği, talepte bulunan 
vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık. 

İlk günden itibaren ilgili bakanlıklarımızla koordineli 

bir şekilde salgınla mücadele konusunda alınacak 
tedbirler ile ilgili Belediyemiz reklam alanlarında 
tanıtım çalışmaları gerçekleştirirken, salgınla 
mücadele ile ilgili tanıtım video ve vtr’leri hazırlayarak 
tüm sosyal medya hesaplarımızda yayınladık. Sal-
gın kapsamında ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları-
nın artması ile birlikte ilk etapta Kadın Kültür ve Spor 
Merkezimiz kurum içi ihtiyacı karşılamak adına maske 
üretim merkezi haline getirilerek, önce personelimi-
ze maske temin ettik. Semt Konaklarımızdaki eğitim 
gören öğrencilerimize, online eğitim verilerek, eğitim 
süreçlerinin devamı sağlandı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan ile yaptığımız görüşme sırasında  “Malatya bir 
tekstil kentidir” deyince, Malatya’nın maske üretim 
noktasında bir merkez haline getirilmesi için gerek-
li çalışmalarımızı tamamlayarak, Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan 13 firma ile mutabakat sağladık. 
Kumaşları Büyükşehir Belediyesi olarak tarafımızdan 
karşılanan toplam 10 milyonun üzerinde maskenin 
üretimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. 

Salgın sürecinde sıkıntıya düşen ve zor zamanlar 
geçiren esnafımıza destek olmak amacıyla Beledi-
yemiz kiracılarının kira borçlarının ertelenmesiyle ilgili 
olarak Meclis kararı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı EBA 
uygulamasına destek vermek amacı ile Belediyemiz 
sosyal tesislerinde görevli öğretmenlerimiz tarafından 
verilen kurslar ile ilgili çekilen konu anlatımı videolar 
Youtube’dan yayınlayarak öğrencilerin kullanımına 
sunduk.   Salgınla birlikte temizlik ve hijyenin konula-
rında vatandaşlarımızın temizlik malzemelerinde her-
hangi bir sıkıntı yaşamaması için ESENLİK şirketimiz 
bünyesinde hizmet veren KİMYA FABRİKASININ üretim 
kapasitesini artırdık. Depolarımızda yeterli stok olma-
sına dikkat ederek gerekli tedbirleri önceden aldık.  
Büyükşehir Belediyemize bağlı olarak yaşlılarımıza 
hizmet vermekte olan Vefa Konağımıza kayıtlı yaşlı-
larımız ile Engelliler Merkezimize kayıtlı engelli vatan-
daşlarımızı her gün arayarak, talep ve isteklerini karşı-
layarak evde kalmalarını sağladık. 

Bu çalışmalarımızın yanında özellikle trafikte seyir 
halinde olan sürücülerimizin dikkatini çekmek adına 
sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı zaman 
‘Evde Kal’ yazısı ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. 

Salgınla mücadele noktasında almış olduğumuz 
tedbirlerin olumlu yansımalarını görmek bizleri ziyade-
siyle memnun etmiştir. Temennimiz ve dileğimiz odur ki 
aşılama çalışmalarında maksimum seviyelere ulaşıl-
ması ile birlikte ülkemiz ve dünya bu salgın belasından 
kurtulacaktır. Salgın sırasında Hakkın rahmetine kavu-
şanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler-
ken hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum.


