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PANDEMi ve SONRASINDA
ŞEHiR YÖNETiMi

AHMET CiN*

12020 yılı dünya genelinde Covid-19 pan-
demisinin gölgesinde geçen bir yıl olmuştur. 
Covid-19 Aralık 2019’da Çin’de görülen vakalarla 
başlayan o günden bu yana tüm dünya, salgınla 
mücadele sürdürmektedir. Ülkemizde ilk olarak 
11 Mart 2020 tarihinde görülen bu hastalık 
başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere farklı 
alanlarda hizmet veren birçok kamu kurumu 
alarm durumuna geçirerek salgınla mücadele 
konusunda olağanüstü tedbirler alınmıştır. Bu 
konudaki gayretler tüm kamu ve kuruluşlarında 
halen devam etmektedir. Ülkemiz bu anlamda 
etkin önlemleri ve örnek çalışmalarıyla pandemiyi 
en az hasarla atlatan ve süreci başarı ile yürüten 
ülkelerin başında yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun verdiği yetki-
lere dayanarak şehir ölçeğinde, vatandaşlara en 
yakın kurum olarak hizmet sunmakla görevli olan 
belediyelerin rolü ve sorumlulukları salgınlarla mü-
cadele safhasında gün geçtikçe önem kazan-
maktadır. 

Belediyeler hem vatandaşlara sundukları hiz-
metleri aksatmadan iş sürekliliği sağlamalı hem de 
pandemide meydana gelen koşullara uygun çö-
zümler üretmelidir. Bu doğrultuda ülkemizin salgını 
en az kayıpla atlatarak normale dönmesi yönün-
de yapılan çalışmalarına destek olmak en önemli 
önceliğimiz olmuştur.

Salgın koşullarına ve tedbirlere uygun olarak 
hizmetlerin dizayn edilmesini ve sunulmasını yöne-
tim anlayışımızın odağında tutarak yeni iş model-
lerinin üretilmesini ve teknolojiden azami ölçüde 
*  Pendik Belediye Başkanı

istifade edilmesini sağladık. Hükümetimiz politika-
larını ve bakanlıklarımızın çalışmalarını da destek-
leyerek Pendik’te pandemi sürecinin olumsuz etki-
lerini en aza indirmeye gayret gösterdik.

İnsan sağlığı başta olmak üzere ekonomiden 
sosyal yaşamına kadar birçok alanı olumsuz 
etkileyen covid-19 salgının ilçemize etkilerini en 
aza indirmek amacıyla stratejilerimizi belirleyerek 
uygulamaya başladık. 

Sosyal Destek Faaliyet Ağının Genişletilmesi
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Yönelik Sosyal Hiz-

metlerin Devamlılığının Sağlanması
Hijyen ve Temizlik Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Eğitsel ve Kültürel Gereksinimlerin Karşılanması 
Sağlık Altyapısına Destek Sağlanması
Pandemi Kurallarına Uyum Denetimlerinin Sür-

dürülmesi gibi stratejilerimiz bunlardan bazılarıdır. 
Pandemi döneminde dezavantajlı vatandaş-

larımıza yanında her zamankinden daha fazla 
olmaya yönelik nakit, ayni ve gıda yardım destek-
lerimiz hız kesmenden devam etmiştir. Pandemi 
öncesi yüz yüze sosyal inceleme yapılırken salgın 
döneminde telefon ve e-devlet sistemleri üzerin-
den elde edilen verilerinden faydalanılarak ihti-
yaçlar hızlı bir şekilde tespit edilerek en kısa sürede 
giderilmesi sağlanmıştır. Nakdi yardımlarımızı SMS 
gıda yardımı ile göndererek vatandaşımızın kolay 
ulaşmasına imkan tanınmıştır. Pandemi sürecinin 
beklide en zor dönemi psikolojik alanda yaşanmış-
tır. Bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek ol-
mak adına “Psikolojik Destek Hattı” kurularak va-
tandaşlarımıza uzman psikologlarımız tarafından 
hizmet verilmiştir.
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Pandeminin başlamasıyla birlikte uygulan-
maya başlanan kısıtlamaların etkisini azaltmak 
için 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşlarımıza 
ulaşmayı hedefledik. Bu kapsamda alanında bir ilk 
olan ve Avrupa Şehirler Ajansı (EUROCITIES) tara-
fından örnek olarak gösterilen “Vefa Sosyal Destek 
Grubunu” oluşturduk. Bu kapsamda ilçemizde so-
kağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaş-
larımıza Kaymakamlığımız, STK’larımız ve gönüllü 
vatandaşlarımızın desteğiyle alışveriş hizmeti ve 
erzak dağıtımı sağlanarak birlik ve beraberlik an-
lamında örnek bir dayanışma sergilenmiştir. 

Pandemi döneminde en çok etkilenen eğitim 
alanında birçok ailenin hayatına yer uzaktan eği-
tim sistemi girmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın 
uzaktan eğitim çalışmalarında derslerinden geri 
kalmaması ve kolayca takip edebilmesi ama-
cıyla “EBA için Tablet Dayanışması” kampanyası 
düzenleyerek tablet dağıtımlarını gerçekleştir-
dik. Evlerinde kalan vatandaşlarımızın daha ka-
liteli zaman geçirmesi sağlamak amacıyla “Evde 
Kal Kampanyası” düzenleyerek vatandaşlarımızın 
evlerine ücretsiz kitap ulaştırdık. Ayrıca keman, 
ipek halı ve piyano gibi farklı branşlarda uzaktan 
eğitim dersleriyle kurslarımız devam ederken  evde 
kalan vatandaşlarımıza moral yönünden destek 
olmak amacıyla da sosyal medya üzerinden farklı 
konseptlerde yarışmalar düzenledik. Gerçekleştir-
diğimiz bu yardım ve dayanışma kampanyalarıyla 
pandemi sürecinde vatandaşına en çok yardım 
yapan ve destek olan belediyeler arasında yerimi-
zi aldık.

Sağlık altyapımızın kaynak ve tesis anlamında 
güçlü olması salgınla mücadelede kritik öneme 
haizdir. Bu noktada analiz ve tespitlerimiz sonucu 
Pendik Devlet Hastanesine Ek Hizmet Binası Yapı-
mı gerçekleştirdik. Bu sayede Pendik Devlet Has-
tanesi Acil Servisine başvuran COVİD-19 şüphelisi 
hastalardan sağlık çalışanlarına ve diğer hastala-
rımıza bulaşıyı engelleme anlamında katkı sağla-
mış olduk. 

Hizmetlerimizi sunmada ve yönlendirmede 
yeni normalin şartları olan maske, mesafe ve te-
mizlik belediyemize yol gösterici olmuştur. Özellikle 
salgının ilk günlerinden bu zamana önemle üstün-
de durulan temizlik kavramını ilçemiz genelinde 
etkin ve sürdürülebilir olarak uygulamaya önem 
verdik. Okullar, camiiler, hastaneler gibi kamu bi-
naları; duraklar, marketler, fırınlar, berberler gibi 
toplu kullanım alanları ve toplu taşıma araçları 

ekiplerimizce rutin aralıklarla dezenfekte edilmiş-
tir. Dezenfeksiyon çalışmalarının etkinliğine katkı 
sağlamak amacıyla katı atık ve geri dönüşüm atı-
ğı toplama hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmüş 
ve kent temizliğinin devamlılığı sağlanmıştır. Bunun 
yanı sıra temizlik gereksinimlerinin bireysel olarak 
karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza hijyen kolisi yardımları yapılmıştır. 

Pandemi kurallarının etkin olarak işletilmesine 
yönelik yayınlanan genelgelere uygun maske ve 
mesafe denetimleri başta olmak üzere salgın ted-
birlerine riayet edilmesi hususundaki çalışmalar 
çok hızlı ve ektin bir şekilde sürdürülmüştür. Bunun 
yanı sıra mevzuat ve standartlara uygun olarak 
üretilmeyen ve piyasaya sürüldüğünde halkımızın 
sağlığını tehdit edecek kaçak maske ve tıbbi mal-
zemelere mani olunmuştur. 

Kurumsal anlamda da hizmet sunum model-
lerimizi kriz anlarına göz önüne alarak yapılandı-
ran bir yönetim anlayışı sergiledik. Online hizmet 
verme kapasitemizi azami kullanarak yapı dene-
tim, sosyal yardım, imar, beyaz masa başvuruları 
gibi önemli hizmetleri vatandaşlarımız evlerinden 
belediyemize gelmeden sunmaya gayret ettik. 
Belediyemiz yapı kontrol süreçleri (iskan-hakediş 
vb.) dijital platform üzerinden yürüten ve vatan-
daşların online olarak işlemlerini yapabildiği örnek 
kurumlardandır. Aynı zamanda Çağrı Merkezi’miz 
7/24 çalışarak vatandaşlarımızın belediyeye eri-
şiminin kesintisiz ve sürekli olarak sağlanması yö-
nünde önemli gayretler göstermiştir.

Pandemi dönemi proaktif olmayı yani riskleri 
önceden öngörerek tedbirleri almayı ve planla-
mayı önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar-
maktadır. Diğer bir ifadeyle kurumlar, kaos anla-
rında hem rutin faaliyetlerini sürdürecek hem de 
oluşan yeni duruma adapte olarak o anki koşulla-
ra uygun hizmetler sunacak yaklaşımlar belirlemeli 
ve planlamalıdır. Bu noktada kente yönelik pan-
demi ve sonrası koşulları temel alan bir eylem pla-
nının oluşturulması faydalı olacaktır. Pandemi ve 
sonrası dönemlerde sürecin doğru yönetimi adına 
aşağıda belirteceğimiz bazı hizmetler yol gösterici 
olacaktır. 

Belediyelerin inşa edeceği tesis, park vb. yeşil 
alan projelerindeki donatılarda (bekleme koltuk-
ları, banklar, oyun donatıları vb.) sosyal mesafe 
kurallarına uygun tasarım yapılması ve imalat ya-
pılması
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e-dilekçe, e-ruhsat(işyeri, imar-yapı kontrol) 
e-sosyal destek süreçlerinin dijital ortamdan ya-
pılması ve e-devlet entegrasyonunun sağlanması; 
e-tahsilat işlemlerinin yaygınlaştırılması

Uzman personellerden oluşturulan denetim 
ekipleri planlar dahilinde ilçe geneli tüm işletmeler 
ve sosyal alanlarda etkin denetimler gerçekleşti-
rilmesi 

İlçelerdeki kamera kayıt sistemleri artırılması ve 
ilçede kayıt alan sistemlerin yapay zeka mekaniz-
malarıyla (makine öğrenmesi algoritmaları gibi) 
desteklenmesi ile gözlem ve yerinde müdahalenin 
yapılması

Belediyeler bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaş-
larımıza hizmet veren birimlerin oluşturulması, vefa 
grubu faaliyetlerine kesintisiz devam edilmesi ve 
gönüllülerin çalışmasına imkan tanıyan (ücret, iaşe 
vb.) düzenlemelerin yapılması 

Belediyelerin kuracağı psikolojik danışma hat-
ları standart hale getirilmesi ve kesintisiz ulaşılabilir 
olması 

Pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla karşı-
laşan bireylere sosyal desteğin sağlanmasına ön-
celik verilmesi

Aile - çocuk eğitimleri, robotik ve deney etkin-
likleri kurslar ve atölyeler gerekli teknolojik altyapıyı 

sağlanarak pandemi döneminde moral ve moti-
vasyonu arttırıcı eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin yaygınlaştırılması

Pandemi çalışmalarına yönelik politika oluştur-
ma ve hizmet üretmeye yönelik belediyeler bünye-
sinde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin standart hale 
getirilmesi ve bünyesinde uzman personele yer 
verilmesi

Şehirlerde nüfus yoğunluğu aza indirerek virüs 
riskini azaltmak amacıyla yatay mimari vizyonunu 
uygulanması

Pandemi sürecinde sokak hayvanları ve yaban 
hayvanları dahil olmak üzere besleme, tedavi ve 
ilaçlama hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ile 
doğal hayatın pandemi etkilerinden korunması

Deneyimlerimiz ihtiyaçlara yönelik yerel nitelikli 
çözümler üretmenin, salgınla mücadelede kay-
nakları ve kapasitesi ne olursa olsun belediyeler 
için önemli bir misyon olduğunu göstermektedir. 
Bu misyonu yerine getirirken hızlı aksiyon alma, 
etkin iletişim kurma ve ihtiyaç alanlarını doğru 
belirlemenin hem pandeminin etkilerini minimum 
indirmede hem de vatandaşlarımızın memnuni-
yetini sağlamada anahtar faktörler olduğu gere-
ğini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte edinilen dene-
yimler kurumlara olağanüstü durumlara karşı yol 
gösterici olacaktır.  


