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PANDEMi SÜRECi ve SONRASINDA
ARNAVUTKÖY

A.HAŞiM BALTACI*

1Yerel yönetimler, ülke sınırları içinde değişik bü-
yüklükte yerleşimlerde yaşayan insanların kolektif 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş kurum-
lardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yerel yönetim-
leri kamu niteliğinde kuruluşlar olarak tanımlayarak 
“il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, gene kanunda göste-
rilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzel kişiler” olduğunu ifade etmektedir (Md 
127). Yine aynı maddede mahalli idarelerin kuruluş 
ve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak düzenlenmesine vurgu yapılmıştır.

Kentleşme ile birlikte, yerel yönetimlerin öne-
mi ve işlevleri giderek artmaya başlamıştır. Çünkü 
“kent” toplum sağlığının ana belirleyici unsurların-
dan biri haline gelmeye başlamıştır. Belediyeler, bir-
çok hizmet kollarında farklı türlerde hizmetler yü-
rütmektedirler. Bu hizmet kollarından bir tanesi de 
toplum sağlığının korunmasına yönelik olan faali-
yetlerdir. Belediyeler toplum sağlığının korunması-
nı kimi zaman çevre hizmetlerinin doğru bir şekilde 
yerine getirilmesi ile sağlarken kimi zaman da yasal 
sınırları içinde yer alan vatandaşların, kurum ve ku-
ruluşların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne 
destek vererek toplum sağlığının korunmasına do-
laylı olarak katkıda bulunur.

Pandemi (Covid-19) süreci dünya sağlık siste-
minin kendisini test etmesine imkan sağlarken bir 
yandan da yerel yönetimlerin toplumsal vakalara 
karşın hazırlık-uygulama ve sonuç alma noktaların-
da alt yapılarının durumunu da ortaya çıkarmıştır. 

*  Arnavutköy Belediye Başkanı

Özellikle sosyal belediyeciliğin geldiği noktanın 
test edildiği bu süreçte belediyelerimizin son 25 yıl-
da bu hizmetlerde geldiği noktayı bize göstermiştir.

Arnavutköy Belediyesi’nin pandemi döneminde 
gerçekleştirdiği faaliyetler İstanbul da son 25 yılda 
sosyal belediyecilik kavramının geldiği noktayı gös-
termesi açısından önemlidir. Belediyeler son dö-
nemde sadece şehrin fiziksel yapısı ile ilgilenen ya-
pıdan çıkarak şehirde insanların sosyal faaliyetlerini 
önceleyen bir bakış açısına geçmiştir. Bunun sonu-
cu olarak belediye yatırımları içinde sosyo-kültürel 
yatırımlar çoğu zaman fiziksel-altyapı yatırımları-
nın önüne geçmiştir. Arnavutköy İlçesinin pandemi 
döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler iyi sosyal be-
lediyecilik faaliyetleri açısından örnek oluştururken, 
aynı zamanda devam eden süreçte belediyeler 
için de doğru uygulama örnekleri oluşturması açı-
sından da önemlidir. Hazırlanan çalışmamın birinci 
bölümünde Pandemi sürecinde Arnavutköy Beledi-
yesinin farklı hizmet alanlarındaki çalışmalarına yer 
verilirken, çalışmanın ikinci bölümünde ise pandemi 
sonrasında Yerel yönetim faaliyetleri ve sosyal ha-
yat açısından olası değişimlere yönelik senaryolar 
değerlendirilmiştir.

1-PANDEMİ DÖNEMİ FALİYETLERİ

Temizlik Faaliyetleri

Ülkemizde halk sağlığı çalışmalarının temel 
kanunu olarak kabul edilen 1583 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 18-20. Maddeleri ile, il özel 
idareleri ve belediyelerin sağlık ile ilgili görev ve 
sorumluluklarını tanımlanmıştır. 
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Kanunun 20. Maddesine göre belediyelerin 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele faaliyetlerine 
yardım etmesi ve ortak alanlarda vatandaşların 
sağlığına zarar verebilecek etkenlerin 
ortadan kaldırılması görevleri bulunmaktadır. 
Kanunun 23 ila 28. Maddelerinde ise bulaşıcı has-
talıkların kontrolü için önemli araçlardan biri olan 
umumi hıfzıssıhha kurulları tanımlanmıştır. Yerel yö-
netim ve yapıların, hizmet bölgelerindeki bulaşıcı 
hastalık kontrolü çalışmalarına katılımın en önemli 
araçlarından biri bu kurullardır. 

Umumi Hıfzıssıhha Yasası’na göre hıfzıs-
sıhha kurulları, illerde vali ilçelerde kaymaka-
mın başkanlığında oluşturulan, yereldeki halk 
sağlığı konularını gündeme alan kurullardır. 
Arnavutköy Belediyesi’nin başta temizlik hizmetle-
ri olmak üzere pandemi dönemindeki faaliyetleri-
nin temelini, Umumi Hıfzıssıhha kurullarında alınan 
kararların, belediyenin düzenli yaptığı faaliyetlerle 
birleştirilerek sahada uygulanması oluşturmaktadır. 
Bilindiği üzere pandemi döneminin en etkin müca-
dele şekli temizlik olmuştur. Kişisel temizlik ile birlikte 
çevresel temizlik pandemiye karşı verilen mücade-
lenin başarıya ulaşabilmesinde belirleyici etmenle-
rinden olmuştur.

Arnavutköy Belediyesi pandeminin ülkemiz-
de görülmesinden itibaren gerekli özellikle te-
mizlik faaliyetleri için hazırlığı yaparak etkin bir 
mücadele içinde yer almıştır. Temizlik faaliyetle-
ri çevresel ve bireysel olarak iki koldan yürütüle-
rek pandeminin yayılması önlenmeye çalışmıştır. 
Pandemi döneminde çevresel temizlik faaliyetleri 
için 2 adet 10 tonluk su tankerinin arkasına monte 
edilen püskürtme aparatları vasıtasıyla, su tanker-
leri dezenfeksiyon aracına dönüştürülmüş, İlçenin 
tüm sokaklarında düzenlik olarak dezenfeksiyon iş-
lemi yapılmıştır. Bu süreçte Yaklaşık yaklaşık 76.000 
defa cadde ve sokak dezenfeksiyon işlemi yapılmış-
tır. Bu ilçedeki her cadde veya sokağın belli aralık-
larla en az 20 defa dezenfeksiyon işlemine tabi tu-
tulduğunu göstermektedir.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı analar-
dan biri olan park alanları özel dezenfeksiyon iş-
lemlerine tabi tutulmuştur. İlçedeki park ve meydan 
alanlarının tamamı ile bu alanlarda kullanılan kent 
mobilyaları günlük olarak dezenfekte edilerek ço-
cukların ve yetişkinlerin bu alanları sağlıklı bir şekilde 
kullanmaları hedeflenmiştir.

Temizlik faaliyeti mekânların dış alanla-
rı ile sınırlı tutulmamıştır.  İlçemizdeki kamu-
sal hizmet veren kuruluşlar ile bankalar, ec-

zaneler gibi vatandaşlarımıza hizmet veren 
kurumların tamamı;bazı toplu ulaşım araçları ile 
salgın hastalığa yakalanmış kişilerin yaşam ve kulla-
nım alanları belirli periyotlarda dezenfekte edilerek 
pandemi ile etkin bir mücadele gerçekleştirilmiştir. 
Arnavutköy Belediyesi ile diğer kamu kurumlarının 
personellerine ve vatandaşlarımıza doğrudan de-
zenfeksiyon malzemesi ve maske desteği sağlan-
mıştır.

Sosyal Yardım Faaliyetler

Pandemi sürecinin yerel yönetimler-
de test ettiği temel alanlardan biri sos-
yal belediyecilik hizmetleri olmuştur. Arna-
vutköy Belediyesi güçlü sosyal hizmetler alt 
yapısının ortaya çıkardığı avantajlar ile pandemi sü-
recinde etkin bir sosyal hizmet faaliyeti yürütmüştür. 
Arnavutköy Belediyesi tarafından önceden plan-
lanmış olan ayni ve nakdi yardım harcamalarına 
ilave olarak pandemi sürecinde mağduriyet ya-
şayan vatandaşlarımıza yönelik nakdi yardımlar 
yapılmıştır. Pandemi nedeni ile ekonomik sıkıntı 
yaşayan yaklaşık 1000 aileye 1000’lik nakdî yardım 
yapılmıştır.  

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım Marketi 
(ASYAM) tarafından hak sahibi ailelere ASYAMKART 
yoluyla her ay düzenli olarak, bedelsiz alışveriş im-
kânı sunulmaktadır. Bu kapsamda pandemi sü-
recinde de 9.200 aile ,aylık 250 ₺ limitli ASYAMKART 
hizmetinden yararlanmıştır.

Düzenli olarak ASYAMKART kullanıcıla-
rı dışında sosyal yardım desteğine ihtiyaç du-
yan yaklaşık 20.000 vatandaşımıza 250 ₺ 
limitli,tek kullanımlık sosyal yardım kartları dağı-
tılarak ilçedeki anlaşmalı marketlerden ve AS-
YAM’dan ihtiyaçlarını temin etmeleri sağlanmıştır. 
Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak pandemi süre-
cinden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek uygula-
ması, ev de bakım hizmeti, karantina sürecinde olan 
vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması gibi uy-
gulamalar etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bilgi ve Teknoloji Faaliyetleri

Pandemi süreci bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin 
günlük hayattaki önemini artırmıştır. İş hayatında 
uzaktan çalışma modeli daha fazla uygulamaya 
konulmaya başlanmıştır. Ayrıca birçok işlemin uzak-
tan yapılabilmesine yönelik alt yapıların kurulması 
hızlandırılmış ve kişilerin yerinde birçok işi yerine ge-
tirmesi sağlanmıştır.
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Arnavutköy Belediyesi Ulusal Kalkınma planla-
rına uygun olarak Akıllı Şehircilik faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü bir belediyedir. Güçlü teknolojik alt yapısı 
sayesinde pandemi sürecinde hizmetlerinin tama-
mını uzaktan verilebilecek hale getirerek vatan-
daşların belediyeye hiçbir şekilde uğramasına ge-
rek kalmadan işlemlerini yapmaları sağlanmıştır. 
E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı 16 adet iken, 
Arnavutköy Belediyesi tarafından 22 hizmet uzaktan 
kullanıma açılmıştır. www.turkiye.gov.tr üzerinden 
toplamda 34 adet hizmeti sunacak şekilde planlama 
yapılmıştır.

Eğitim ve Kültür Faaliyetleri

Yaşanan salgın sürecinin etkisi nedeniyle birçok 
alanda yüz yüze eğitim ve kültürel çalışmalar yapıla-
mamıştır. Ancak Belediyenin eğitim merkezlerinden 
yararlanan öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerine 
destek verilemeye devam edilmiştir. Salgın nedeni ile 
ara verilen eğitim faaliyetlerine, internet üzerinden 
YouTube kanalı açılarak devam edilmiştir. Eksik ko-
nuların anlatıldığı, tüm dersleri kapsayan 74 ders an-
latım videosu çekilmiş ve video derslere sorulan so-
rulara doğru cevap veren öğrencilerimize hediyeler 
verilmiştir. Video dersler ile birlikte öğrencilere on-li-
ne deneme sınavları yapılarak başarıları ölçülmüştür. 
Öğrencilerin on-line olarak eğitim gördüğü bu sü-
reçte Arnavutköy belediyesi tarafından 5.000 öğ-
renciye 5 GB İnternet ve imkânsızlıktan dolayı on-li-
ne derslere katılamayan 1000’e yakın öğrenciye de 
tablet hediye edilmiştir.

Yine Pandemi döneminde Arnavutköy Belediyesi 
mevcut kütüphanelerindeki kaynakların kullanıcıla-
rına ulaşması için dijital kitap uygulamasını geniş-
leterek, kişilerin uzaktan,isteği esere veya kaynağa 
ulaşmasını sağlamıştır.

Sağlık Kurumları Ve Diğer Kurumlara Lojistik 
Destek Faaliyetleri

Arnavutköy Belediyesi pandemi ile mücadelenin 
bir bütün olarak yapılması gerekliliğine uygun olarak 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda pande-
mi mücadelesinin baş aktörü konumundaki sağlık 
kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara destek vermiştir. 
Özellikle hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin,-
başta temizlik ve dezenfeksiyon olmak üzere ihtiyaç-
ları giderilmiş ve sağlık çalışanlarımıza da çalışma-
larında kullanabilecekleri bir kısım araçlar verilmiştir. 
Filyasyon çalışmaları pandemi sürecinin en önem-

li çalışmalarından olmuştur. Arnavutköy Belediyesi 
dönemsel olarak 20 civarında aracını ihtiyaç du-
yulan personeliyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis ederek çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesine destek olmuştur.

Belediyenin Kurumsal Yapısına Yönelik Tedbirler

Belediyeler, iştirakleri ile birlikte önemli sayıda ki-
şiyi istihdam eden kurumlar niteliğindedir. Belediye 
hizmetlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütül-
mesi de bu kişilerin yine sağlıklı bir şekilde görevle-
rini yerine getirmesine bağlıdır. Yukarı belirtilen fa-
aliyetlerin tamamına yakını Arnavutköy Belediyesi 
personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 
pandemi sürecinde Arnavutköy Belediyesi hem va-
tandaşları korumak hem de kendi personelini ko-
rumak adına birçok çalışma yapmıştır. Tüm hizmet 
binalarında mesafeyi esas alan düzenlemeler, vücut 
ısısı ölçümleri, personele yönelik tarama testleri bun-
lardan bazılarıdır.

Vatandaşların bizzat gelmesini gerektiren be-
lediyenin bir kısım hizmetlerinde randevu sistemine 
geçilerek hizmet birimlerinde yoğunluğun oluşması 
önlenmiştir. Ayrıca genelgelere uygun olarak hizmet 
birimlerinde uzaktan ve esnek çalışma sistemine 
geçilmiş ve personele gerekli dijital alt yapı hazır-
lanarak işlerini uzaktan sürdürmeleri sağlanmıştır. 
Belediye personeline hizmet veren hizmet ve servis 
araçlarına alınan kararlar gereği mesafe ve hijyeni 
esas alan gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Yasal Faaliyetler (Meclis Kararlarıi İle
Yapılan Düzenlemeler)

Pandemi sürecinde yapılan çalışmaların yasal 
bir zemine oturtulması ve merkezi idare tarafından 
alınan kararların yerelde uygulanabilmesi için Ar-
navutköy Belediye Meclisi’nde gerekli kararlar alın-
mış,özelikle belediyeye ait gayrimenkuller üzerindeki  
kiracıları süreç boyunca kiradan muaf tutacak dü-
zenlemeler yapılmıştır.

 
2-PANDEMİ SONRASI OLASI
FAALİYET SENARYOLARI

 
Dijital Belediyecilik Ve Akıllı Şehircilik

COVID-19 salgını herkesi dijital dönüşü-
me yönlendiren ve bu süreci hızlandıran bir du-
rum ortaya çıkarmıştır. Bu durum tüm kurum-
ların gelecek dönemde teknoloji yatırımlarını 
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artırması ve buna uygun personel yetiştirme-
si veya istihdam etmesi anlamına gelecektir. 
Belediyeler,kamu kurumları içinde kişilerle en fazla 
temasın gerçekleştiği alanlar olması nedeniyle diji-
tal hizmete dayalı alt yapılarını en hızlı şekilde geliş-
tirmeleri gereken kurumlardır. 

Hizmetin dijital olarak verilebilmesi hem vatan-
daşı hem de kurum çalışanını koruyucu bir durum-
dur. Pandemi belediyelerin bu konuda durumlarını 
göstermesi açısından önemlidir. Eksiklerin tamam-
lanması ve mümkün olan tüm hizmetlerin uzaktan 
erişime açılması benzer olumsuzlukların yaşanması-
nın önüne geçecektir. Burada özellikle henüz bu ko-
nuda altyapısını oluşturmamış belediyelerin destek-
lenmesi çok önemlidir.

Akıllı şehirciliğe geçişin artık kaçınılmaz bir ge-
reklilik olduğu kendisini göstermiştir. Belediyeler 
çalışmalarını akıllı şehircilik kriterlerine göre değer-
lendirmeli ve tüm çalışmalarını buna göre organize 
etmelidir. Çünkü pandemide önlem olarak ortaya 
koyduğumuz çözümler akıllı şehirciliğin uygulamala-
rından başka bir şey değildir.

Personel Yönetim Sisteminde Dönüşüm

Pandemi sürecinde birçok sektör,eskiden çok sı-
cak bakılmayan evden çalışma uygulamasını geçici 
bir çözüm olarak görmek yerine günlük iş hayatının 
bir parçası haline getirmeye başlamıştır.Bu durumun 
kamu sektörü içinde de benzer şekilde değerlen-
dirilmesi kaçınılmazdır. Hizmetlerin dijitalleşmesi ile 
birlikte vatandaşların kurumlara daha az gelecek 
olması, personelin de uzaktan çalışabilmesini kolay-
laştıracaktır.

Ayrıca belediyelerin fiziki yapısı ve bu yapı içinde 
personelin çalışma ortamı dikkatlice incelenmelidir. 
Pandeminin kapalı alanlarda daha fazla yayıldığı 
gerçeğine göre çalışma alanları düzenlenmeli ve 
personele buna uygun bir ortam sunulmalıdır.

Afet Senaryolarına Hazırlık Ve Afet Planlaması

Pandemi doğal afet niteliğindeki bir salgındır. 
Afet planları genelde doğal olaylara göre yapılmak-
tadır. Oysa ki şuana kadar pandemi nedeniyle ha-
yatını kaybeden kişilerin sayısı birçok doğa olayın-
dan kaynaklı kayıpların toplamından daha fazladır. 
Bu süreç afet senaryolarına hazırlık ve afet planla-
masında, salgın hastalık gibi durumların da dikkate 
alınması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Mali Kaynakların Yönetim Sistemi

Mali kayanların planlanması ve kullanılmasında 
genelde ön görülen işlere yönelik çalışmalar yapıl-
maktadır. Ancak Pandemi süreci ani ve öngörüleme-
yen bir şekilde ortaya çıkmış ve tüm dünyada ciddi 
ekonomik etkiler oluşturmuştur. Mali Kaynakların 
yönetiminde böyle durumların ortaya çıkabileceği 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle be-
lediye gibi vatandaşa en yakın hizmet birimlerinde, 
olası bir olumsuz senaryoya göre bütçelendirme ya-
pılmalı ve kaynaklar buna göre yönetilmelidir.

Sosyal Hayat ve İletişimde Dönüşüm

Bir toplum içerisinde yaşayan bireylerin toplum-
da gerçekleşen ekonomik, sosyal, kültürel vb. olaylar-
dan, değişimlerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Fikirler, 
inançlar, değerler, alışkanlıklar ve davranışlar hem iyi 
hem de kötü deneyimlerden dolayı gelişmektedir; 
bu anlamda Covid-19 salgınının tüm bunlar üzerinde    
bir etki meydana getireceği aşikardır. Öyle ki; bunun 
en basit örneği olarak market alışverişlerinin ve diğer 
ihtiyaçların internet aracılığıyla karşılanması giderek 
yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir.

Pandeminin psikolojik etkileri de gözardı edilme-
melidir. Hastalıkla mücadeledeki en güçlü korunma 
yöntemlerinin başında gelen sosyal izolasyonun, bi-
reyi aşırı derecede yalnızlaştırdığı düşünülerek sosyal 
çözümler üretilmelidir. 

Bireylerin sosyalleşme süreçlerinin kesintiye uğ-
raması ve buna mukabil evlerde daha fazla geçi-
rilen zamana paralel olarak, bilhassa çocuklarda 
gözlenen teknoloji bağımlılığı da geleceğe dö-
nük olarak endişe veren diğer bir sorun alanıdır. 
Sonuç olarak Pandemi süreci yerel yönetimlerin hiz-
metlerini gerçekleştirirken farklı senaryoları da göz 
önünde bulundurması gerçeğini ortaya koymuş-
tur. Her ne kadar pandemi süreci merkezi idareler 
tarafından koordine edilen bir durum gibi gözükse 
de,alınan kararların uygulanmasında ve sorunla et-
kin mücadelede yerel yönetimler oldukça önemli bir 
yere sahiptir. 

Yaşanan süreç son 25 yılda ortaya konulan sosyal 
belediyecilik anlayışının ne kadar yerinde ve gerekli 
olduğunu açıkça ortaya koymuştur.


