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Önsöz

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, tüm insanlık ailesi için milyonları 
aşan vaka sayısı, yüz binleri aşan ölüm nedeniyle ciddi bir risk yaratmaya devam 
etmektedir. 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa süre içerisinde Güney Kore, İtalya, İspanya, 
Fransa, İran, İngiltere, ABD gibi ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada hızla yayılan 
koronavirüs, Türkiye’de de ilk kez 11 Mart 2020 günü tespit edilmiştir. 

Türkiye, ilk vakanın görüldüğü günden bu yana başta Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan ve bilim insanlarından teşekkül eden Bilim Kurulu, sağlık çalışanları ve 
diğer merkezi birimleriyle gerekli tedbirleri almak için çalışmalar yürütmektedir. 

Merkezi düzeyde alınan tedbir ve kararlar haricinde, özellikle pandeminin hızla ya-
yılma ihtimali olan yoğun bir nüfusa sahip büyük kentlerde de yerel yönetimlere 
önemli sorumluluklar düşmüştür. İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’de 
en yoğun nüfusa sahip kenttir. 

İzmir turizm, tarım ve sanayi sektörlerinde önde gelen kentlerden biri olması se-
bebiyle dışarıdan aldığı göçlerle mevcut nüfusuna oranla daha fazla insan yoğun-
luğuna sahiptir. Bu durum salgının hızla yayılması konusunda ciddi bir risk altında 
olmasına neden olmaktadır. Nitekim pandemiyle ilgili kent bazında açıklanan ilk 
verilerde; İzmir’in, İstanbul’dan sonra en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ikinci kent 
olduğu görülmüştür.

Tüm bunlar, İzmir’in yerel yönetim organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin so-
rumluluğunu daha da artırmıştır.  Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tür-
kiye’de henüz vaka görülmeden yeni tip koronavirüs pandemisine karşı kamusal 
alanların dezenfeksiyonu gibi pek çok önlemi almayı başarmış, ivedilikle Bilim Ku-
rulu oluşturarak kapsamlı çalışmalar yürütmeye başlamıştır. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle “Kriz Belediyeciliği” uygulama-
sını başlatmış; tüm tedbir, önlem ve çalışmalarını bu kapsamda çıkartılan yönerge 
kapsamında yürürlüğe koymuştur. 

Elinizdeki “COVID-19 Dirençlilik Eylem Planı” raporu, işte tam da bu çalışmaları 
içermektedir. Rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir kentinde, pandemi gibi 
kriz durumlarında geçmişten bugüne devam eden önleyici hizmetlerini, pandemi 
ile mücadele kapsamında “Kriz Belediyeciliği” yaklaşımı ile bugün yürütülen ça-
lışmalarını ve pandemi sonrasında yapılacak çalışmalar çerçevesinde izleme ve 
adaptasyon sürecini içeren üç temel başlıkta hazırlanmıştır. Rapor tüm bu yönle-
riyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce İzmir kentindeki salgın dirençlilik eylem pla-
nını, ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunarak Covid-19 pandemisi ile 
mücadeleye katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Yeni normale adım attığımız şu günlerde yeniden sevdiklerimizle kucaklaşabildiği-
miz sağlıklı günler dileğiyle,
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Epidemi, pandemi ve doğal afetler, geçmişte dünyayı olumsuz yönde etkilediği 
gibi günümüzde de etkilemeye devam ediyor. Yıllar içerisinde teknoloji, iletişim 
ve sağlık alanlarında kaydedilen ilerlemeye karşın maruz kaldığımız tehditler, de-
ğişen koşullarla birlikte insanlığı zorlayacak düzeylere erişebiliyor. Çünkü tehdit-
ler de kendilerini yeni koşullara adapte ederek evriliyor. Bu hususta, bizlerin ya-
şam standartları ve koşullarındaki değişimlerin yanı sıra, maruz kalınan sorunun 
boyutu ve özelliği de oldukça önem arz ediyor. Bugün yaşadığımız yeni koronavi-
rüs tehdidi, bu konuda en önemli örnekler arasında bulunuyor. Viral epidemilere 
karşı mevcut sağlık hizmetleri ve bilimsel gelişmeler, geçmişe göre çok daha iyi 
bir düzeyde olmasına rağmen, virüsün biyolojisi gereği yeni aşı ve ilaçların üretil-
mesi gerekiyor. Yine geçmişe kıyasla, şehir merkezlerinde toplanan yoğun insan 
nüfusu, ülkeler ve kentler arası mobilizasyondaki artış, virüsün daha hızlı yayılma-
sına yol açıyor.

Bunların yanı sıra, artan iletişim kapasitesi ve yeteneklerimiz, her ne kadar olumlu 
gibi görünse de bu durum; pandemi gibi koşullarda yanlış bilgilerin hızla yayılma-
sına sebep oluyor ve panik yaratma konusunda önemli bir tehdit olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu hususta bilgi kirliliği, eksik veya yanlış bilgilendirme, kasıtlı yönlendirme 
ve kafa karıştırıcı aşırı miktarda bilgi (infodemik) kavramları mücadele edilmesi 
gereken önemli problemler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kapsamda, pandemi gibi uluslararası düzeydeki tehditler ve bunlarla mücade-
le yöntemlerine bakıldığında, her geçen gün büyüyen kentler ve artan temsiliyet 
gücüyle yerel yönetimler önemli bir aktör haline geliyor. Yerel yönetimlerin, bu 
tür olumsuz durumlar için Dünya Sağlık Örgütü gibi konu üzerinde yetki ve bilgi 
sahibi kurumların sağladığı rehberler ışığında hazırladıkları ulusal ve uluslarara-
sı iletişim planını da kapsayan “Dayanıklılık ve Eylem Planları” bu hususta büyük 
önem arz ediyor.

COVID-19 Dirençlilik Eylem Planı raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 
koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında kısa ve uzun vadeli tüm faali-
yetleri yer almaktadır. Ayrıca paragraflar altında belirtilen faaliyetler, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin bu kriz sürecini nasıl yürüttüğüne dair bilgileri içermektedir. 
Rapor bu yönüyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem ulusal hem uluslararası 
düzeyde pandemi ile mücadelesini, kapsamlı ve planlı bir şekilde gerçekleştire-
bilmesine yönelik bir içerik havuzu olarak değerlendirilmelidir. Bu strateji doğrul-
tusunda İzmirlilere doğru bilgi ile güven aşılanması, bu sayede İzmir’in panik ve 
akabinde oluşacak olumsuz sonuçlardan korunması hedeflenmektedir. 

Amaç ve Kapsam 

COVID-19 Dirençlilik 
Eylem Planı raporu, 
yeni koronavirüs 
pandemisiyle 
mücadele 
kapsamında 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, kısa 
ve uzun vadeli tüm 
faaliyetleri ile bu kriz 
sürecinin İzmir’de 
nasıl yürütüldüğüne 
dair bilgileri 
içermektedir.  
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Yerel yönetimlerin halk sağlığı konusunda inisiyatif alma ve sorumlu hissetmele-
rinin tarihsel gelişimine bakıldığında, hastalığı kontrol etme ihtiyacı, ilk olarak on 
dokuzuncu yüzyıl sıhhi reformcuların çabalarıyla kendini göstermiştir. O zamanki 
gerekliliklere yönelik temel amaç; şehre temiz hava, su, yeşil alan kazandırmak 
ve özellikle çalışanların güneş ışığına erişim konusundaki ihtiyaçlarını gidermek-
tir. Bu kapsamda, İngiltere’de Chadwick Raporu’nun Büyük Britanya’nın emekçi 
nüfusunun sıhhi durumu konusunda büyük bir etkisi olmuştur. Bu rapor aynı za-
manda 1848 Halk Sağlığı Yasası’na giden yolu açan en önemli etkenler arasında 
yer almıştır. Bu şekilde tarihte ilk kez İngiliz Hükümeti, nüfusunun sağlığını koruma 
taahhüdünde bulunmuştur. Bu rapor ve ilgili yasalar; kanalizasyon, çöp toplama, 
kemirgen kontrolü ve sivrisinek azaltımı gibi kentsel planlamayla ilgili girişimler 
vasıtasıyla hastalık kontrolünün temelini oluşturmuştur. Bu ilk adımı dünyanın bir-
çok yerindeki çok sayıda kent, devlet ve çıkarılan yasalar takip etmiştir.

Günümüze bakıldığında, kentlerin doğal afet ve pandemi gibi sorunlar kapsamın-
da hem altyapılarını hem de anlık müdahale ve mücadele kapasitelerini artırma-
ya yönelik kentsel dirençlilik planları ve uygulamaları en önemli araçlar arasında 
bulunmaktadır. Bu hususta İngiltere, bu tür planlamaları yapan ülkeler arasında 
yer alırken, dirençli kentler arasında da Kopenhag kenti ön plana çıkmaktadır. 
Yine ülke ve kentleri olumsuz durumlara karşı hazırlıklı ve dirençli hale getirmeye 
yönelik olarak Birleşmiş Milletler’in direçli kentlerle ilgili inisiyatiflerinin de ulusla-
rarası düzeyde destek verdiği görülmektedir.

Pandemiyle İlgili Tarihsel Perspektif ve İyi Örnekler 

Günümüzde 
kentlerin, doğal afet 
ve pandemi gibi 
sorunlar kapsamında 
hem altyapılarını hem 
de anlık müdahale 
ve mücadele 
kapasitelerini 
artırmaya yönelik 
kentsel dirençlilik 
planları ve 
uygulamaları, 
en önemli 
araçlar arasında 
bulunmaktadır. 
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1.
Giriş: 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Önleyici Hizmetleri 
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Önleyici sağlık hizmetleri pandemi gibi herhangi bir acil durum geliştiğinde halkın 
özellikle bağışıklık ve genel olarak hastalıklara dirençli olmasını hedefleyen, bu 
yönde uygun altyapı, eğitim ve farkındalık faaliyetlerini de içeren hizmetleri kap-
samaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde sağlık hizmetleri merkezi yönetimin yetki 
ve kontrolünde olsa da, İzmir Büyükşehir Belediyesi halk sağlığı konusunda aldı-
ğı önlemler ve inisiyatiflerle önemli düzeyde altyapı ve hizmet deneyimine sahip 
olan bir yerel yönetimdir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de sağlık altyapısı ile ilgili geçmişten bugüne 
birçok faaliyet yürütmektedir ve belediyenin kriz zamanları dışında da hizmet ve-
ren geniş bir sağlık altyapısı bulunmaktadır.

1908 yılında hizmete açılan ve 1950 yılından itibaren belediyeye bağlı bir hastane 
olarak faaliyetlerini yürüten Eşrefpaşa Hastanesi, bu yönüyle Türkiye’de ilk ve tek 
olma özelliğini taşımaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Eşrefpaşa 
Hastanesi, İzmirlilere hızlı, nitelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık 
alanında devamlı kendini yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Has-
tanesi, toplumun her kesimine hem koruyucu sağlık hizmetlerini hem de ikinci 
basamak sağlık kurumu olarak tanı ve tedavi hizmetlerini sağlamaktadır.

Öte yandan, 2019 yılında sosyal belediyecilik gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde, İzmir kentinin her bir noktasında insanlara ulaşıp koruyucu, önleyi-
ci sağlık eğitimleri vermek, sağlık okuryazarlığını artırmak, diş sağlığı taramaları 
yapmak ve bu yöndeki eksikliklerini gidermek amacıyla Toplum Sağlığı Daire Baş-
kanlığı kurulmuştur.

Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı, başta merkezi yönetime bağlı olan sağlık ku-
ruluşları olmak üzere, sağlık alanında faaliyet gösteren tüm birimlerle işbirliği 
içerisinde gerekli eğitimleri planlamak, uygulamalar gerçekleştirmek ve geri bil-
dirimleri takip etmekten sorumludur. Bu kapsamdaki temel önceliği ise, sağlık 
hizmetlerine erişimde eksiklik yaşayan, hiç sağlık hizmeti alamayan özelleşmiş 
ihtiyaç sahibi gruplardır.

1.1. Sağlık Altyapısı

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, halk 
sağlığı konusunda 
aldığı önlemler 
ve inisiyatiflerle, 
önemli düzeyde 
altyapı ve hizmet 
deneyimine sahip 
bir yerel yönetimdir. 
Türkiye’nin ilk 
ve tek belediye 
hastanesi olan 
Eşrefpaşa Hastanesi 
ile Toplum Sağlığı 
Dairesi Başkanlığı 
gibi birimleriyle;  
İzmirlilere koruyucu, 
önleyici ve nitelikli 
bir sağlık hizmeti 
sunulmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
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Eşrefpaşa Hastanesi’nde yürütülen sağlık hizmetleri haricinde, Toplum Sağlığı Dai-
re Başkanlığı bünyesinde evde sağlık ve bakım hizmeti sunulmaktadır. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin ayrıca; tedavi sonrası bakımevi, hastane pansiyonu, obeziteyle 
mücadele ve sağlıklı yarınlar için beslenme saati çalışmaları yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel girişim ortaklığıyla, özellikle 
de pandemi süresince kullanımı daha da artan maske, eldiven ve diğer tıbbi atık-
ların sterilizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesi-
si faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta hastane ve eczane çevrelerine yerleştirilen 
steril kovalarda toplanan tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrıştırılarak salgının daha 
fazla yayılması önlenmekte ve zararlı mikroorganizmaların doğayla ve diğer canlı-
larla buluşmasının önüne geçilmektedir. İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan tesis, 
Türkiye’nin en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi olma özelliğini taşımaktadır.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Açılışı
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Ulaşım altyapısı önleyici hizmetlerin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi pandemi, doğal afet ve benzeri kriz ihtimallerine karşı çö-
kecek ya da çökmesi beklenen yol altyapısı, köprü, viyadük vb. durumlara karşı 
alternatif ulaşım seçeneklerinin oluşturulmasına dair hazırlıklar yapmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki ESHOT, İZULAŞ METRO, İZDENİZ, 
TCDD ortaklığındaki İZBAN AŞ şirketlerinin ve minibüs ile GİB’li araçların yer al-
dığı toplu ulaşım hizmetlerini planlama, koordinasyon ve uygulama görevlerini 
yürütmektedir. Kara, hava ve deniz olmak üzere tüm ulaşım sisteminin afete karşı 
duyarlılığını geliştirmek, güçlendirmek, olası afet anında alternatif taşıma yön-
temlerini hayata geçirmekle ilgili çalışmalar kentin gelişimine göre düzenli olarak 
güncellenmektedir. Kriz durumunda kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için be-
lediyenin ilgili birimleri tarafından araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarının 
planlamasının doğru şekilde yapılması için hazırlıklar yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması; aynı 
zamanda etkin, verimli ulaşım sisteminin yaratılmasına yönelik strateji ve hedef-
lerin belirlendiği ve bunun uygulamalarını içeren Ulaşım Master Planı ile Eylem 
Planı’nı hazırlamıştır.

1.2. Ulaşım Altyapısı

İzmir Tramvayı
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Bu plan kapsamında Ana Transfer Merkezlerinin acil durumlarda ve afet, kriz ve 
pandemi durumlarında, çok işlevli yapısı ve mevcut ulaşım sistemleri ile güçlü 
bağlantısından dolayı kriz yönetim alanları olarak kullanılması, sağlık çalışanları-
nın bu süre boyunca geçici konaklama imkanlarının sağlanması, halkın toplanma 
alanlarının ve müdahale alanlarının belirlenmesi ile ilgili koordinasyon yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; pandemi, doğal afet ve benzeri kriz ihtimalleri durumun-
da kent içi toplu ulaşımda sefer sürelerinin ayarlanması, toplu taşıma araçları du-
rak-istasyon-gişe noktalarında bekleme yerlerinin yeniden düzenlenmesi çalışma-
larını yapmıştır. Ayrıca tüm hijyen işlemlerinin başlatılması, yayalaştırılmış bölgelerde 
merkezi yerden bariyerlerin yönetiminin devam etmesi ve aynı zamanda bünyesinde 
yer alan Ruhsat Birimi, Trafik İşaretleme Birimi, Sinyal Müdahale Ekibi ve tünel işlet-
mesinin çalışmaya devam etmesi için hazırlıklarını  tamamlamış durumdadır.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmir Ulaşım Merkezi’nin (İZUM) merkez binasında trafik 
yoğunluğunun 24 saat izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması, trafik ve güven-
lik kameraları ile kentin anlık olarak izlenmesi, İZUM’un gerekli hallerde Afet Koordi-
nasyon Merkezi olarak kullanılması için yedek olarak hazır bulunması planlanmıştır.

Ayrıca, üretici örgütlerinin kriz durumunda faaliyetlerinin kesintiye uğramaması 
için üreticilerin ve lojistik faaliyet alanlarının birlikte çalışabileceği ortak bir ileti-
şim platformunun oluşturulması için çalışmalar yürütülmektedir.

Talep edilen ve satın alınan malzemelerin doğru yere, doğru zamanda, minimum 
maliyetle ve güvenli bir şekilde transferini sağlayacak, ulaşım türleri ve yol alter-
natiflerinin oluşturulması; karantina bölgelerine ulaşımın en kısa ve en uygun rota 
ile sağlanması ve haritalanması; bu bölgelerdeki yardım istasyonları için önceden 
sayısı belirlenmiş lojistik merkezler ile bu merkezlerden hizmet verilecek talep 
noktalarının tespit edilmesi için planlamayı kolaylaştıracak kentsel ölçekteki lojis-
tik plan çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplu ulaşım alanlarında dezenfeksiyon çalışması
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin; herhangi bir kriz durumunda sa-
botaj, yangın, hırsızlık soygun, yağma, yıkma ve çalışanları zorla işten alıkoyma 
gibi her türlü tehdit ve tehlikelere karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini al-
mış veya alınmasını mümkün kılmıştır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İş-
leri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Ey-
lem Planı ile birlikte Türkiye Acil Müdahale Planı TAMP-İzmir kapsamında, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler tarafından; deprem, yangın, KBRN, sel 
ve su baskınları, baraj patlamaları, trafik kazaları gibi acil müdahale gerektiren 
tehlikeler ve kriz durumlarına karşı önlemler geliştirilmektedir. Olayların türlerine 
göre risk analizleri yapılmaktadır. Herhangi bir afetin gerçekleşmesi durumunda, 
müdahale aşamasına geçilmektedir.

Afet ve acil durum öncesinde başlayan ve etkilerinin sona ermesine kadar geçen 
sürede, afet ve acil durumun en az zararla atlatılabilmesi için İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında bir koordinasyon planlanmıştır. Bu 
çerçevede, Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nin işlerliği ile Afet Eylem Planı’nın uygu-
lanması, belediye birimleri arasında iş bölümü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü-
lerle koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

İzmir ilinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarında yürütülecek tüm ça-
lışmalar; görev alacak kurum kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağ-
lanması, raporlama standartlarının oluşturulması, istatistiki verilerin hazırlanması 
ve diğer illerle koordinasyonun nasıl yürütüleceği gibi temel konuların belirlen-
mesini kapsamaktadır.

Hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale 
döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı gerçekleştirmek, halk sağlığını 
korumak ve sürdürmek, mülkiyet sorunlarına çözüm üretmek, çevre ve kültürel 
mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetlere karşı hazır-
lıklı olmak ve etkilerini azaltıcı önlemler almak, kaynakların etkin kullanımını sağ-
lamak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin temel hedefleri arasında 
yer almaktadır.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı; merkez, batı, güney ve kuzey bölge olarak İzmir ilçeleri-
ni kapsayacak şekilde dörde bölünmüştür. Merkez ve 52 itfaiye istasyonu iki müf-
rezeden oluşan hizmet binaları ile 7/24 göreve hazır vardiyalı görev yapan 360; 
toplamdaysa 1080 yangın ve arama kurtarma personel yapılanması, İzmir’deki 
30 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Altı dakikada olay yerine varabilecek 
şekilde arama kurtarma araçları, yangın arazözleri, çeşitli metre uzunlukta mer-
diven araçları, endüstriyel yangınlara müdahale araçları, tam donanımlı trafik ka-
zası kurtarma araçları (AKS) ile toplamda 290 ve araç kuvvesi içerisinde bulunan 
modern ekipmanlar ile hizmet yürütülmektedir.

İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan deprem plan-
laması çerçevesinde bir komuta kontrol aracı, sekiz adet tam donanımlı arama 
kurtarma (ayırıcı, kesici, kırıcı, jeneretörlü vb) ekipmanlı scaina konteynır aracı, 
bir adet lojistik destek scaina konteynır aracı ile tamir bakım araçları ve ilk 30 

1.3. Afet Yönetimi ve Güvenlik



14 |  COVID -19 DİRENÇLİLİK EYLEM PL ANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

dakikada şehir dışına destek verecek 60 kişilik uzman arama kurtarma personeli 
olmak üzere toplamda 180 personeli hazır beklemektedir. Ayrıca 10 kişilik kadın 
arama kurtarma personeli, üç adet arama köpeği ve 13 adet dalgıç personel ha-
zır bulunmaktadır.

Afetlerde en büyük risk olan deprem konusunda tatbikat planlaması yapılmıştır. 
Tatbikatın genel iş akışı, afet konuları ve tatbikat senaryo bilgilendirilmesi yapı-
larak 15 Nisan 2020 tarihinde Toros Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmesi kararı 
alınmıştır. Ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle tatbikat eylül ayına ertelenmiş 
olup, tatbikatın süreci ile ilgili toplantılar ve alt çalışmalar önlemlerle uzaktan 
yürütülmektedir. Aynı hafta içerisinde Afet Çalıştayı planlanmış olup, “Afet Risk 
Yönetimi ve İletişimi”, “Acil Durum Yönetimi ve İyileştirme”, “Riski Anlamak”, “Afet 
Risk Finansmanı ve Transferi”, “Dayanıklı Mekansal Planlama ve Gelişme” ve “Eko-
sistem, Doğal Kaynaklar ve İklim Değişikliği Adaptasyonu” konu başlıkları belirlen-
miştir. Yapılacak çalıştay sonucunda oluşturulacak rapor ile İzmir’e ait Afet Mas-
ter Planı’nın hazırlanması aşamasına bir altlık hazırlanması planlanmıştır.

İtfaiye teşkilatı yapılanması içerisinde yer alan acil tıp teknisyeni ve teknikerleri 
(paramedik) ile kentsel arama kurtarma, trafik kazası kurtarma, kuyularda kur-
tarma, kimyasal radyoaktif, nükleer olaylar ve pandemiye karşı mücadelede 
ekipmanları ile hazır beklemektedir. Özellikle koronavirüs yayılımı ile birlikte tüm 
personele yönelik paramedik personeller ile günlük iş akışını sağlayacak ateş öl-
çümü, hijyen eğitimi ve sosyal mesafe ile maske eldiven kullanma, bina ve araçla-
rın, kullanılan alet ve ekipmanların dezenfektasyonu iş güvenliğine uygun olarak 
sağlanmıştır. Hizmetlerin aksamaması için Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi genelgeleri kapsamında uzaktan çalışma sistemine büro-
larda çalışan personeller öncelikli olmak üzere geçilmiştir.

COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında özellikle dağ köylerine yönelik 
Seyyar Hastane kurabilecek bir düzenleme planlanmıştır. AKS araçları içerisin-
de bulunan sağlık ekipmanları ile toplamda 50 kişiyi karantinada tutabilecek bir 
kapasite bulunmaktadır. Dağ köylerinde bulunan okul, resmi kurum binalarının 
öncelikli kullanımı öngörülmüştür. Aksi durumda ilgili birim bünyesinde bulunan 
beş adet 40 metrekarelik şişme çadırlar ile hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Bu 
noktada, hem sağlık personelleri, hem AKS araçlarından hem de tıbbi ekipman-
lardan faydalanılması hedeflenmiştir. Eşrefpaşa Hastanesi’nden verilecek doktor 
desteği ile dağ köylerine de ulaşılması planlanmıştır.

Kent genelinde oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintilerine, Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde bulunan 4,5 ve 6 kilovatlık seyyar jeneratör ile destek verilebile-
cek kapasite bulunmaktadır.

Kriz durumunda iletişim ağlarında yaşanabilecek sorunlara dönük telsiz kullanı-
mını yaygınlaştırmak ve kurumsal haberleşmeyi sağlamak amacıyla tüm beledi-
ye birimlerinin telsiz frekanslarının güncellenmesi, Bilgi Ağları Daire Başkanlığı ile 
birlikte planlanmıştır. Çok maksatlı yangın evi, sanayi yangınları, deprem simülas-
yon evi, deprem eğitim enkaz alanları, derslikler ve tüm kapalı alanlar COVID-19 
pandemisi nedeniyle hijyen yönünden bakıma alınmış, ilaçlamaları yapılmıştır.

Pandemi ve afet gibi 
kriz durumlarında; 
hayat kurtarmak, 
müdahale 
çalışmalarını 
hızlı ve planlı 
gerçekleştirmek, halk 
sağlığını korumak 
ve sürdürmek, 
ekonomik ve sosyal 
kayıpları azaltmak, 
kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak 
gibi pek çok husus, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin afet 
yönetiminde, temel 
hedefleri arasında 
yer almaktadır.
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Kriz durumunda yaşanabilecek sabotajlar ile ilgili çalışmalar, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı sivil savunma birimi ile İzmir Valiliği koordinasyonunda AFAD ile 
birlikte yürütülmektedir. Hırsızlık soygun, yağma, yıkma ve çalışanları zorla işten 
alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tehlikelere karşı alınması gereken güvenlik ted-
birleri, polis ve jandarma ile birlikte belediye adına Zabıta Dairesi Başkanlığı yetki-
sinde olup alınacak önlemler ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Personel ve vatandaşlara ateş ölçümü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, afetlere hazırlık ve müdahale konusunda 
önemli düzeyde bir deneyim, altyapı ve birikime sahiptir. Büyükşehir Belediye-
si tarafından sağlanan itfaiye, afet müdahale (arama kurtarma), afet yönetim ve 
koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra, ilgili alanda çalışan kamu ve özel kuruluş 
personelleri ile ilgili branşlarda eğitim gören üniversite öğrencilerine bu alanla 
ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Afet sonrasında yanıt ekiplerinin 
hazır bulunması kadar toplumun da hazır olması ve bu konuda bilinçlenmesi, kri-
tik derecede önem arz eden başka bir faktördür. Dolayısıyla, bu eğitimler ve halkı 
tüm afet türlerine hazırlık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
da Belediye’nin önleyici hizmetlerinde büyük bir öneme sahiptir. 

İlk yardım, herhangi bir nedenle gelişecek acil durumda ilgili yetkinliğe sahip kişi-
ler tarafından yapılması gereken ve hayat kurtaran en temel faaliyetler arasında-
dır. İlk yardım sertifikasına sahip personel listesi hazırda bulundurulmaktadır. Bu 
personeller, kriz anında üzerlerine düşecek yetki alanları ve sorumluluklar konu-
sunda bilgi sahibidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önleyici ilk yardım faaliyetle-
rinin bazıları aşağıdaki kutuda sunulmaktadır.

İZELMAN Kreş, Anaokulları ve Etüt Eğitim Merkezleri, çocukların sağlıklı 
bir şekilde büyüyebilmesi için velilere yönelik eğitim çalışmalarına 
ağırlık vermektedir. İZELMAN Eğitim Merkezleri’nde öğrenim gören 
öğrencilerin ailelerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi 
işbirliği ile “Temel İlk Yardım” eğitimi verilmektedir.

İlk yardım eğitimi kursunu tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanlarından 146 memur ve işçi, 
sertifikalarını almış durumdadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de farklı semtlerde yaşayan kadınlara 
yönelik uygulamalı ilk yardım kurslarına, Çiğli Güzeltepe’den başlamıştır.

Pek çok önemli proje ve spor organizasyonunda görev alan İzmir Gönüllü 
Takımı üyelerine, acil durumda müdahale ve ilk yardım eğitimi verilmiştir. 
Kentte önemli etkinliklere imza atan İzmir Gönüllü Takımı üyeleri, İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ilk yardım kursuna katılmıştır.

1.4. İnsan Kaynaklarına Yatırım
İz

m
ir

 B
üy

ük
şe

hi
r 

Be
le

di
ye

si
 

İlk
ya

rd
ım

 E
ği

ti
m

le
ri

 
H

ak
kı

nd
a 

Ö
rn

ek
le

r



 COVID -19 DİRENÇLİLİK EYLEM PL ANI  |  17

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir genelinde toplum sağlığı ile ilgili pek 
çok farkındalık ve eğitim çalışması yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyesi, bün-
yesinde çalışan yaklaşık 28 bin personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
vermektedir. Öte yandan tüm çalışanların periyodik olarak sağlık muayeneleri 
yapılarak gerekli görülen çalışanlar için ileri seviyede tedavi başlatılıp, bunların 
takibi sağlanmaktadır. Çalışanların maruz kaldığı risklerin analizleri yapılarak ra-
porlanmakta, gerekli durumlarda kişisel koruyucu donanım önerileri sunulmak-
tadır. Bu raporlara istinaden işveren vekilleri tarafından gerekli iyileştirmelerin 
yapılması sağlanarak bu süreçler takip edilmektedir. Mevzuat hükümlerine göre 
belirli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları yapılmakta, anlık gelişen 
risk ve tehlikelere karşı önlemler alınıp bu önlemlerin takibi yapılmaktadır. Bu ya-
pılan öneri kontrol ve takipler, oluşabilecek hastalık ve salgın gibi olumsuz vaka-
ların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı ve yaşam hakkını ilgilendirmesi yönüy-
le kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ise kadınların sağlığını korumak, 
farkındalıklarını artırmak için çalışmalar yürütmektedir. Kadın Danışma Merkezle-
ri’nde şiddet gören kadınlara; sosyal hizmet danışmanlığı, psikolojik danışmanlık 
gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Kadın Sığınma Evleri’nde, kadınların ve ço-
cukların öncelikli olarak can güvenliği sağlanmakta; psikolog, sosyolog, sosyal 
hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci gibi uzman personeller tarafından destekleyici 
hizmetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar ve ebeveynleri için hayata geçirilen 
Masal Evleri’nde, çocukların sosyal gelişimi ve annelere meslek kazandırma kurs-
ları haricinde, çocuklara hijyen ve sağlık uygulamaları gerçekleştirilmekte, onla-
rın farkındalığının gelişmesi hedeflenmektedir.

1.4. İnsan Kaynaklarına Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi  
Acil Durum Tatbikatı
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Kriz dönemlerinde enerjinin yerelden üretimi en önemli konular arasında yer al-
maktadır. Her geçen gün artan enerji ihtiyacımızı, hem daha sürdürülebilir tek-
niklerle sağlamak hem de kullanım esnasında tasarruf gibi davranış değişikleri 
ile uygulamalarını hayata geçirmek, önem arz eden konular arasındadır. Bu kap-
samda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırlamış 
ve kentsel pratikleri hayata geçirmeye başlamıştır. Yeşil altyapı için en önemli 
konular arasında yer alan ve katı atıktan enerji üretebilmesine olanak sağlayan 
Harmandalı Tesisi, 2019’da faaliyete geçirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, en temel önleyici önlemlerden biri olan sera gazı 
emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak uluslararası düzeyde taahhütlerde bu-
lunmuştur. Hava kalitesinin düzenli ölçülmesine yönelik izleme istasyon sistemini 
kurmuştur. Partikül izlemede PM 2,5 düzeyinde izleme sistemine geçiş için çalış-
malara başlamıştır.

Yeşil alanların etkin yönetimi, doğal afet ve diğer tüm krizlerin yönetiminde, dün-
yanın tüm şehirlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Kent içinde yeşil alan ka-
pasitesinin artırılması, kent çevresindeki doğal hayatın kentte de temsil edilebil-
mesi ve kent ile kırsal alan arasında bağlantıların kurulması adına araştırma ve 
planlama çalışmaları yapılmıştır. İmar uygulamalarında bu planlamaların hayata 
geçmesine yönelik olarak yaşayan parklar tesis edilmeye başlanmıştır.

Orman yangınlarına dirençlilik, şehrin  diğer temel konularından biridir. Kent çev-
resinde ve kent içindeki parklarda, yangına dirençli ve ekosistem hizmetleri su-
nan ağaçlandırma ve ormancılık pratikleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Orman İzmir Kampanyası”, yangına 
dirençli bir orman ekosisteminin kurulması ve yangına karşı belediye teşkilatının 
hazır bulunması hususunda, bir dizi faaliyet içermektedir. Yeşil altyapı için haya-
ti öneme sahip veri toplama ve planlama çalışmaları kapsamında Sürdürülebilir 
Kentler Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı birbirine entegre bir biçimde yapıl-
maya devam etmektedir.

Kesintisiz su tedariki konusunda ise İZSU, 2050 yılına kadar İzmir kentinin su ihti-
yacını karşılayabilecek model ve planlama süreçlerini tamamlamıştır. Bu kapsam-
da çok sayıda içme suyu projesi hayata geçirilmiş ve önümüzdeki yıllarda prog-
ram dahilinde hayata geçirilmesi planlanmıştır. İzmir kentinin tüm atık suyu, atıksu 
toplama ve arıtma tesisleri tarafından bertaraf edilmekte olup, arıtılan suyun yak-
laşık yüzde 10’u tarım tarafından yeniden kullanım prensipleri çerçevesinde de-
ğerlendirilmektedir. İZSU, körfezin tümüyle temizlenmesine ve atıksu tesislerinin 
kapasite fazlası çalışması problemine yönelik kent içinde yağmur suyunu ayrı bir 
şekilde toplayan altyapı çalışmalarına başlamıştır.

1.5. Dirençli Kent İçin Yeşil Altyapı

Yeşil alanların etkin 
yönetimi, doğal 
afet ve diğer tüm 
krizlerin yönetiminde, 
dünyanın tüm 
kentlerinde çok 
önemli bir yer 
teşkil etmektedir. 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi; kent 
içinde yeşil alan 
kapasitesinin 
arttırılması, kent 
çevresindeki doğal 
hayatın kentte de 
temsil edilebilmesi, 
kentsel ve kırsal 
alan arasında güçlü 
ilişkiler kurmak için 
kapsamlı çalışmalar 
yürütmektedir.  
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İzmir Büyükşehir Belediyesi; hem kendi birimleri arasında, hem de İzmir kenti ge-
nelinde, farklı pek çok çalışmasında olduğu gibi toplum sağlığı, risk yönetimi ve 
krizlerle ilgili ciddi bir koordinasyon sürecine önderlik etmektedir. Pandemi ile 
mücadelede de geçerli olan bu süreç, aşağıda ayrıntıları verilen “Kriz Belediyeci-
liği” yaklaşımıyla ele alınmaktadır.

Türkiye başta deprem olmak üzere doğal afetlere açık bir ülkedir. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, deprem ve diğer afetlere yönelik bütüncül bir planlama ve ko-
ordinasyon çalışması yürütmek, farklı birimlerce yürütülen bu yönlü çalışmaları 
tek bir çatı altında koordine etmek amacıyla Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığı’nı kurmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; afetler ve toplum sağlığını etkileyecek pandemi gibi 
kriz süreçlerinde, İzmir kentindeki uzmanlar, hekimler, meslek odaları, kamu ku-
rumları ve ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, iyi bir yönetişim yapmayı ve koordi-
nasyon yürütmeyi, öncelikleri arasında belirlemiştir.

1.6. Yönetişim ve Koordinasyon Çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Çalışmaları
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2.
Pandeminin Kontrolü: 
Kriz Belediyeciliği 
Yaklaşımı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 pandemisi konusunda Türkiye’de ilk ya-
nıt planı geliştiren kurumlardan biri olup Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih 
olan 11 Mart 2020’den önce pandemiye ilişkin önlemler almaya başlamıştır. Vaka 
sayısı bakımından Türkiye’deki en riskli illerinden birinin yerel yönetimi olan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, kurumsal ve operasyonel anlamda tüm çalışmalarını, bu 
alana yönlendirmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili İzmir’de yürütü-
len çalışmalar ve alınacak tedbirler kapsamında, Türkiye’de örneği olmayan bir 
uygulama gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, yeni koronavirüs pandemisinin orta-
ya çıkardığı sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlara anında çözüm bulmak için “Kriz 
Belediyeciliği” adı verilen yeni bir yönetim modelinin çalışma esasları, düzenle-
nen bir yönerge ile ortaya konmuştur.

27 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve “Kriz Belediyeciliği” yönetim mo-
delinin çalışma esaslarının belirlendiği yönergeyle; finansman, bütçe ve satın 
alma prosedürleri, tümüyle kriz dönemine uyarlanmıştır. Acil olmayan yatırımların 
durdurulması, tasarruf tedbirleri, pandemiye yönelik hizmetlerle ilgili satın alma 
işlemlerinin hızlı ve eksiksiz yapılmasına dair sıkı koordinasyon ve benzeri karar-
lar alınmıştır. COVID-19 nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu 

“Kriz Belediyeciliği Yönergesi” kapsamında (Ek 1), belediyenin uygulamaya koydu-
ğu veya koyacağı çok sayıda destek mekanizması tanımlanmıştır. Bu yönerge, 
Türkiye’deki birçok büyükşehir belediyesine ilham kaynağı olmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kriz Belediyeciliği Yönergesi ile belediyenin mev-
cut hizmetleri pandemiye uyarlanmış, birtakım ek hizmetler uygulamaya kon-
muştur. Bu kapsamda alınan tedbirler, uyarlama ve uygulamalar, aşağıdaki alt 
başlıklarda incelenmektedir.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, yeni 
koronavirüs 
pandemisinin ortaya 
çıkardığı sağlık, 
ekonomik ve sosyal 
sorunlara karşı 
alınacak tedbirler 
ve etkili çözüm 
üretmek için “Kriz 
Belediyeciliği” adı 
verilen ve Türkiye’de 
örneği olmayan 
bir uygulama 
gerçekleştirmiştir. 
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Yeni koronavirüs pandemisinin yarattığı etkileri en aza indirmek ve ortaya çıkan 
sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmek için uygulamaya konan 

“Kriz Belediyeciliği” çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aşağıda 
ifade edilen “Kriz Yönetim Kurulları” oluşturulmuştur:

Kriz Yönetim Üst Kurulu: Belediye Başkanının öncülüğünde, Genel Sekreter, Ge-
nel Sekreter Yardımcıları, ESHOT ve İZSU Genel Müdürleri, ihtiyaç halinde Başkan 
Danışmanları, Toplum Sağlığı Daire Başkanı, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluş-
ları ve sendikaların temsilcileri ile diğer uzmanlardan oluşan kurul.

Kriz Yönetim İcra Kurulu: Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve krizin (pandemi, 
afet vs.) niteliğine göre bir üst yönetici olmak üzere üç kişiden oluşan kurul.

Bilim Kurulu: Krizin niteliğine göre kriz yönetim icra kurulunca belirlenen, konu-
nun uzmanlarından oluşturulan kurul.

Oluşturulan tüm kurullar eşgüdüm halinde çalışarak, krizin yönetilmesi ile ilgili 
kararları almaktadır. Öte yandan, söz konusu yönergede belirtilen sürecin etkin 
bir şekilde yönetilmesi için birimlerin birbiriyle koordinasyon ve işbirliği içinde 
çalışması kadar, kent merkezi dışındaki ilçe belediyeleri ile birlikte sürecin yön-
lendirilmesi ve yönetilmesinin de önem arz ettiği  görülmüştür.

Bu çerçevede, yönergenin “Yapılanma” başlıklı 17. maddesi kapsamında, İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanvekili, bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri ve Başkan Danış-
manları’nın İlçe Belediyeleri ile ortak çalışma yapması ve yapılan çalışmalar sonucun-
da tespit edilen verilerin Kriz Yönetim Üst Kurulu’na iletilmesi kararlaştırılmıştır.

“Kriz Belediyeciliği” altında çalışmaları örgütlemek, koordine etmek ve kolaylaştır-
mak için metropol dışında kalan 19 ilçe için Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla ortaya 
konan bu çalışma modelinde, yöneticilerin her biri İzmir’in kent merkezi dışındaki 
farklı bir ilçede görevlendirilmiştir. Görevlendirilen yöneticiler, İlçe Belediye Baş-
kanları ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetim Hizmetleri birimleriyle koordineli bir 
şekilde yurttaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Bu sayede, ilçe 
sakinlerinin ihtiyaç duyduğu gıda desteği, maske ve eldiven gibi destekler haricin-
de ilçe belediyesinin pandemi nedeniyle yürüttüğü temel hizmetleri konusunda 
Büyükşehir Belediyesi’nin  desteği sağlanmakta ve kriz belediyeciliği çerçevesinde 
tüm ilçelerde pandemiye karşı mücadelede bir koordinasyon sağlanmaktadır.

İL DÜZEYİNDE KOORDİNASYON  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisinin etkilerini azaltmak 
ve İzmir kentinde yayılmasını önlemek için ilk günden itibaren merkezi yönetime 
bağlı Valilik, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, sivil toplum ve 
diğer tüm kent paydaşlarıyla uyumlu bir çalışma yürütmektedir.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in 30 ilçe be-
lediyesinin başkanlarını, yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla dünyayı, ülkemizi ve 
İzmir’i tehdit eden yeni koronavirüse karşı mücadele için acil toplantıya davet 
etmiştir.  Yapılan toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar, 
bünyesinde kurulan Bilim Kurulu’nun önerileri, ilçe belediye başkanlarına aktarıl-

2.1. Koordinasyon
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mış, alınacak tedbirlerle ilgili ortak koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütüle-
ceği ifade edilmiştir.

Toplantıda ayrıca, İzmir’deki tüm yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesi ve kay-
naklarının yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde kullanılması ve 
kriz belediyeciliğine geçiş yapılması gerektiği vurgulanmıştır. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilçe belediye başkanlarına; çalışmaları-
nın odağını tamamen değiştirmeleri, zorunlu olmayan yatırımların ertelenmesi ve 
çok ciddi tasarruf tedbirleri uygulanması önerilmiştir. İlçe Belediyeleri ile ortak 
çalışmalar sayesinde tüm ilçelerde hızlı bir şekilde kamusal bina ve alanların de-
zenfekte çalışmaları, gıda yardımları gibi pandemi tedbirleriyle ilgili gerekli faali-
yetler yapılmaya başlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve paramedik personeli, her an göreve 
hazır bir şekilde tutulmaktadır. Belediye bünyesindeki İtfaiye, Eşrefpaşa Hastane-
si ve Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, kendi içerisindeki koordinasyonla; Valilik, 
AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında ve Bilim Kurulu’nun önerdiği 
çerçevede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kamusal hizmetler ve İzmir 
genelinde uygulanmak üzere bir dizi önlem, hızlıca faaliyet konmuştur. Ayrıca TM-

2.1. Koordinasyon

 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, İlçe Belediye Başkanları Kriz Belediyeciliği Toplantısı
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MOB, İZTO, EBSO, TTB, DİSK, Esnaf Odası gibi İzmir’deki meslek odaları, sendika-
lar, sivil toplum örgütleri ile gönüllülük temelinde, birlikte çalışma ortamının oluş-
turularak kurumsal işbirliği yapılması planlanmıştır. yeni koronavirüs pandemisi ile 
mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘’Bilim Kurulu’’ ve TMMOB İzmir 
Gıda Mühendisleri Odası’nın birlikte çalışmaları sonucu Pazar Yerleri’nde alınması 
gereken tedbirler oluşturulmuştur. Alınması gereken tedbirleri içeren yazı, ivedilik-
le uygulanması için tüm ilçe belediyeleri ve Pazarcılar Odası’na gönderilmiştir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KOORDİNASYON

Ulusal çapta İl Pandemi Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmakta, komisyo-
nun aldığı kararlar doğrultusunda belediye, üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanan ge-
nelgeler çerçevesinde, yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılması esas 
alınan toplu bulunma alanlarının faaliyetlerinin durdurulmasına dair düzenli de-
netimler yapılmaktadır. Yeni koronavirüs pandemisinin; sağlık, ekonomi ve sosyal 
alanda yarattığı etkileri en aza indirmek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ça-
lışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, 
uluslararası gelişmelerin takibine yönelik çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda; 
Torino, Milano, Berlin, Lizbon, Barcelona, Buones Aires, Seul, Utrecht, Guangzhou, 
Brezilya, Londra, Montreal, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Varşova, Ghent, Rennes, 
Terrassa,  Bamberg, Debrecen, Gijon, Riga, Lahey, Linz, Turku, Nantes, Zaragoza, 
Braga, Hamburg, Bratislava, Bologna, Bruno, Munster, Espoo, Roma, Odemira, 
Ravenna, Guiamaraes, Münih, Düsseldorf, Brüksel, Leipzig, Poznan, Antwerp, 
Bristol, Viyana, Chengdu, Lille, Zagreb, Cardiff, Valladolid, Nuremberg, Sofya, 
Esaro, Ljubljana, Amsterdam, Bilbao, Talinn, Atina, Budapeşte, Stuttgard, Nice, 
Toulouse, Madrid, Gothenburg, Düseldorf, Selanik, Dresden, Leipzig, Edinburgh 
gibi yaklaşık 74 kent ile ABD eyaletleri, Güney Kore ve Tayvan’da koronavirüse 
karşı alınan önlemler, uygulanan stratejiler incelenmiş ve raporlaştırılmıştır. Ülke 
ve kent düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara yönelik araştırma süreci, günlük 
olarak devam etmektedir.

Uluslararası ağlara ait web sitelerinin koronavirüs kapsamındaki yayınları günlük 
olarak takip edilmekte ve çevirileri yapılmaktadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar da, uluslararası ağlara eklenerek 
kentlerin COVID-19 mücadelelerine katkı sunulmaktadır. Bu çalışmalar çerçeve-
sinde COVID-19 pandemisi ile ilgili iyi uygulama örnekleri, ulusal ve uluslararası 
finansal kaynaklar araştırılmakta ve incelenmektedir.

 COVID-19 ile ilgili ulusal ve uluslararası hibe alabilecek tüm konu başlıkları der-
lenmiş, bunlar belediyenin tüm birimlerine gönderilerek birimlerin konu başlıkları 
çerçevesinde ihtiyaçları sorulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de 
ilk kez uygulanan “Kriz Belediyeciliği” uygulaması çerçevesinde, en kısa süre için-
de küçük büyük tüm uygun hibe programlarına başvurular yapılmaya başlanmış-
tır. Başvuruların etkili olması adına tüm hibe programları ve ilgili bilgi notları, bele-
diyenin tüm birimleri ile paylaşılmakta, projeye dönüşecek fikir, ihtiyaç ve bilgiler 
toplanmaktadır.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, yeni 
koronavirüs 
pandemisinin 
etkilerini azaltmak 
ve İzmir kentinde 
yayılmasını önlemek 
için ilk günden 
itibaren merkezi 
yönetime bağlı Valilik, 
Kaymakamlık, İl 
Sağlık Müdürlüğü, 
ilçe belediyeleri, sivil 
toplum kuruluşları 
ve diğer tüm kent 
paydaşlarıyla 
uyumlu bir çalışma 
yürütmektedir.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin COVID-19 pandemisi karşısında yanıt olarak ge-
liştirdiği ve Kriz Belediyeciliği yaklaşımının kaynaklık ettiği hizmet uyarlamaları ile 
gerekli ek hizmetlerin sağlanmasına yönelik uygulamalar, aşağıdaki alt başlıklar-
da incelenmektedir.

SAĞLIK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Pandemi kontrolünde müdahale ve tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bu 
kapsamda sağlık altyapısının ve sağlık çalışanlarının konumlarının güçlendirilme-
si, büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetleri, merkezi yönetimin 
yetki ve kontrolünde olsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi halk sağlığı konusunda 
sahip olduğu deneyim ve altyapısıyla pandemiye ilişkin sağlık altyapısını destek-
leyen faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hasta-
nesi’dir. Dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğrudan sağlık hizmeti sağla-
maktadır. Eşrefpaşa Hastanesi’nin tüm personel, ekipman ve ventilasyon cihazla-
rı ile kentlilerin hizmetine hazır biçimde Sağlık Bakanlığı ile anlık irtibat halindedir. 
Hastane girişine triyaj kurulmuş olup, ventilasyon cihazları da Sağlık Bakanlığı’nın 
hizmetine hazır tutulmaktadır. Hastanede izinler iptal edilmiş olup, personelin ki-
şisel bakım ve hijyen ile dezenfeksiyon önlemleri hassasiyetle alınmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi tarafından COVID-19 şüphesiyle 
hastaneye giden kişilerin testleri, bulaşma ihtimalini azaltmak için farklı bir yön-

2.2. Operasyonel Desteğin Sağlanması

Eşrefpaşa Hastanesi Hastalardan Örnek Alma Yöntemi
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temle yapılmaktadır. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek al-
mak için sağlık kabinine dönüştürmüştür. Böylece sağlık personelleri tarafından, 
COVID-19 şüphesiyle hastaneye gidenlere temas etmeden örnek alınabilmekte 
ve sağlık çalışanları ile hastaların teması en aza indirgenmektedir. Hastalardan 
alınan örnekler, resmi pandemi hastanesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne gönderilmektedir. Buna ek olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplum sağlı-
ğı ile ilgili faaliyetlere öncelik vermiş, bu hususta Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı 
tarafından toplum sağlığına yönelik bilgilendirme ve destek faaliyetleri yerine ge-
tirilmektedir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için 
248 yatak kapasiteli 3 otel, 40 odalı 125 kişilik yurt ve 100 yatak kapasiteli İzmir 
Büyükşehir Belediyesine ait tesis tahsisi yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelede, vaka müdahalesi ile tedavi altyapısının güçlendirilme-
si gibi sağlık altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Fuar İzmir’de 110 bin, Kültürpark’ta 23 bin 
metrekare iklimlendirmeli kapalı alanının, Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına tahsis 
edilip sahra hastanesi olarak kullanılabilmesi için harekete geçmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren toplu ulaşım 
araçları ile belediyeye bağlı otoparklarının, İzmir kentinde görev yapan ve yeni 
koronavirüs ile mücadele eden tüm sağlık personelleri, eczacı ve eczane çalışan-
larına ücretsiz hizmet vermesi kararı almıştır.

Belediyemiz tarafınsan sağlık kuruluşlarına maske (günde 2000 adet) ve siperlik 
dağıtımı ile atıştırmalık (günlük 600 adet) dağıtımı yapılmaktadır.

VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNLENMESİ

Virüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında öncelikle Belediyemizin ve perso-
nelimizin sağlık ve çalışabilirliğinin güvence altına alınması amacıyla kurum içinde 
ve çalışma sisteminde birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Personel için uzaktan 
çalışma gibi esnek çalışma sistemi yürürlüğe konmuş, kurum içinde dezenfektas-
yon, ateş ölçümü ve iki kişiyi aşan toplantıların sanal ortamda yapılması zorunlu-
luğu gibi uygulamalar getirilmiştir.

Kent genelinde virüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında; metro, tramvay, 
otobüs ve deniz ulaşımı gibi toplu ulaşım araçları, kamu kurumlarının hizmet bi-
naları, okul, park ve bahçeler ile diğer kamusal alanların tamamı düzenli olarak 
dezenfekte edilmeye başlanmıştır. Her durağa, istasyon ve iskeleye yolcular için 
dezenfektan konulmuştur. Dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde, görevlendirilmiş birim perso-
nelince belediye hizmet binalarına gelen vatandaşların ve tüm personellerin yeni 
koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri olan vücut ısısı, ateş ölçerlerle takip 
edilmektedir. Vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olup olmadığına bakan sağlık 
personelleri, tedbir amaçlı 37.7 derecenin üzerinde bir ölçüm yaptığında, vatan-
daşları sağlık birimlerine yönlendirmektedir. 

Eşrefpaşa Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Bölümü’nden alınan tavsiye ve 
rehberlik ile alımı gerçekleştirilecek araç temizlik malzemelerine deri ile temas 
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edebilen, tıbbi ekipman ve küvöz dezenfeksiyonunda dahi kullanılabilen kuarter 
amonyum bileşikleri, dezenfektan olarak eklenmiştir.

Pandeminin henüz Türkiye’de görülmediği tarihlerde başlayan bu çalışmalarda, 
5 Mart-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında kamusal alanları virüsten arındırmak için 
57.011 litre dezenfektan kullanılmış, 16.290 adet kamuya açık bina (taksi durağı ve 
araçları, dolmuş durağı ve araçları, İZULAŞ, ESHOT otobüs, hastane, eczane, PTT, 
banka, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları) ile 3 bin 273 kilometre 
cadde ve kaldırım, dezenfekte edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi COVID-19 
pandemisi nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve 
hijyen eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. Devam edecek olan çalışmalarımızda 
kullanılmak üzere dezenfektan ve personel için kişisel koruyucu donanım malze-
melerin (koruyucu elbise, eldiven, maske) alımı yapılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; toplu ulaşım, su, altyapı, zabıta, mezbaha ve haller, 
huzurevi, cenaze işlemleri, hastane, huzurevi, itfaiye, arama kurtarma aşevleri, 
spor, tanıtım ve bilgilendirme, hemşehri iletişim, dijital hizmetler, kültürel etkinlik-
ler, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerin, ilçelerdeki yerel hizmetler gibi kamusal 
hizmetler, yeni koronavirüs pandemisine uyarlanması için ayrıntılı önlemler ve dü-
zenlemeler hızlıca faaliyete konmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm saha çalışanlarıyla yeni koronavirüs pandemisi-
nin yayılma hızına karşı alınan tedbirler kapsamında sokakların, meydanların, park-
ların, sahillerin boşaltılmasına yönelik çalışma yapılmaktadır. Dünyadaki diğer ülke 
örneklerinde yaşandığı üzere kurallar, ısrarcı tedbir ve uygulamalarla pandeminin 
boyutunun büyümesi engellenmektedir. Ayrıca çıkartmalar, bilgilendirme ve dene-

Su Ürünleri Hali’nde Dezenfeksiyon Çalışmaları 
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tim yoluyla sosyal mesafenin de korunması için önlemler alınması sağlanmaktadır.  
Toplu taşımada 220 raylı sistem, 1.460 otobüs, 375 taksi, 246 servis, 317 minibüs ve 
118 kooperatif aracı fiziksel mesafeye uygun hale getirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşevlerindeki temizlik, hijyen önemlerinin alınması, 
malzeme, soğuk zincir, pişirme saklama gibi yeni koronavirüs pandemisini kont-
rol altına almaya dönük tüm kurallara uyulması ile dezenfeksiyon koşullarını de-
netlemeye başlamıştır.

Ülke genelinde okulların tatil edilmesi, spor karşılaşmalarının önce seyircisiz oy-
nanması, sonrasında tümüyle ertelenmesi, kültür sanat etkinliklerinin ve benzeri 
organizasyonların iptal edilmesi gibi pek çok ulusal ölçekteki karar sonrası İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda insanın bir araya geldiği tüm organizasyonları 
iptal etme ya da erteleme kararı alınmıştır. İzmir’de gerçekleşecek tüm ulusal ve 
uluslararası spor organizasyonları iptal edilmiştir. Spor kursları durdurulmuştur. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ndeki tüm spor branşlarının 
faaliyetlerine ara verilmiştir.

Toplu ulaşıma ilişkin araç ve mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları ve ek önlemle-
rin yanı sıra, pandemiye özgü uyarlama kapsamında toplu ulaşımı kısıtlayıcı düzen-
lemeler yapılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir’de toplu ulaşımı 
kullananların sayısında önce yüzde 30, sonra artan tedbirlerle yüzde 77 oranında 
azalma olmasına rağmen, toplu ulaşımı zorunlu haller nedeniyle kullanmaya devam 
eden İzmirlilerin sosyal mesafesini korumak, virüsün yayılımını azaltmak için sefer 
sayısı ilk başta düşürülmemiş, sonrasında merkezi yönetimce alınan tedbirler kap-
samında seferler, virüsün yayılma ihtimaline karşı yeniden düzenlenmiştir. Alınan 
tüm önlemler neticesinde, 5-26 Mart 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım kullanma 
oranı üç hafta içerisinde ortalama yüzde 80 oranında azalmıştır. Toplu taşıma kul-
lanma oranındaki düşüş, 7 Nisan 2020 itibarıyla yüzde 90’ı bulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni koronavirüs pandemisinin 
hızla yayılmasının önüne geçmek anlamında, İzmir kentinde faaliyet yürüten özel 
sektör kurumlarına “esnek mesai saati” uygulamasına geçişle ilgili çağrıda bu-
lunmuştur. Kendi sağlığımız haricinde, birbirimizin sağlığını korumaktan sorumlu 
olduğumuz gerçeğine binaen, özel sektör çalışanlarının işe hiç gitmemesi, evle-
rinden çalışması, gitmesi zaruri olanlar için ise çalışma saatlerinin yeniden düzen-
lenerek hastalık bulaşma riskinin azaltılması vurgusu yapılmıştır.

Virüsün kent genelinde yayılmasının önlenmesi amacıyla pazarlarda, otobüs, 
metro, tramvay ve gemi yolcularına aktarma merkezlerinde, istasyonlarda, du-
raklarda ve iskelelerde ücretsiz maske dağıtılmaktadır. Toplu taşımada şimdiye 
kadar dağıtılan maske sayısı 25.000 adettir. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü 
tarafından günde ortalama 70 bin maske dikilmektedir. Bu maskeler Toplum Sağ-
lığı Dairesi Başkanlığı’nca aile sağlığı merkezleri, belediye birimleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Meslek Fabrikası’ndaki Fabri-
kasyon Laboratuvarı (FabLab) ise el dezenfektanı üretmeye başlamıştır. Virüsün 
yayılmasının önlenmesi amacıyla erken teşhisi mümkün kılacak şekilde halkın yo-
ğun kullanımında olan alanlarda (sebze hali, balık hali, belediye binaları, metro 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı Meslek 
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istasyonları) kullanılmak üzere termal kamera alımına çıkılmıştır.

Yeni koronavirüs pandemisinin önümüzdeki süreçlerde daha da yaygınlaşması, 
karantina alanlarına ve geçici hasta bakım ünitelerine ihtiyaç duyulması ihtimali-
ne karşı ihtiyaç anında kullanılabilecek karantina binaları tespit edilmiştir. Bu kap-
samda İzmir Sanat, fuar holleri ve İzmir’in ilçelerinde inşa edilmiş olan çok amaçlı 
salonların kullanılabileceği planlanmış ve Büyükşehir Belediyesi’nin envanterinde 
bulunan sahra çadırları hazır tutulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim deği-
şikliği ve Çevre Koruma ve Zabıta Daire Başkanlığı birimleri ile ilçe belediyelerinin 
Zabıta Müdürlükleri ve Gıda Mühendisleri Odası Temsilcileri tarafından denetim 
ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

COVID-19 pandemisinin halka en yakın yönetim birimi olarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarına olan etkisini büyüten en önemli faktör, pandemi ne-
deniyle ortaya çıkan acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik doğrudan destek faali-
yetlerini yürütmeye başlaması olmuştur. Başta dezavantajlı kesimler olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerine pandeminin acil, kısa ve orta vadeli olumsuz etkilerini 
telafi etmeye yönelik doğrudan destek veren faaliyetler uygulanmakta ve verilen 
hizmetler, artan taleplere paralel olarak genişletilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ve hijyenik maske dağıtımı - “Maskematik” uygulaması
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle İzmir genelin-
de ihtiyaç sahibi kişiler için kapsamlı bir  kampanya oluşturmuştur. 65 yaş üstün-
deki yaş almış kişiler ile hiç geliri bulunmayanlar öncelikli olmak üzere başlatılan 
gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı, İzmir genelinde bir dayanışma ağı şeklinde 
organize edilmiştir. İzmir’de meslek odaları, iş insanları ve binlerce gönüllünün 
dahil olduğu bu ağ sayesinde, hem toplumsal dayanışma sağlanmakta, hem de 
ihtiyaç sahibi kişiler ve sokağa çıkamayanların ihtiyaçları giderilmektedir.

Yeni koronavirüs pandemisinin psikolojik etkilerini en aza indirmek için İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından kentlilerin başvuracağı Psikolojik Destek Çağrı 
Merkezi oluşturulmuştur. 12 psikolog, bu desteği sağlamak için çalışma yürüt-
mektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart’ta devreye alınan çağrı 
merkezini, dört günde 358 kişi aramıştır (27 Mayıs 2020 itibarıyla toplam 1.110 ki-
şiye hizmet verilmiştir). İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemi-
si ile birlikte ekonomik daralmanın getirdiği bir sonuç olarak yoğun bir işsizlikle 
karşı karşıya kalınacağının tespiti ve bu anlamda belediyenin imkânları ve yetkisi 
dahilinde yapılabilecek destekleri, pandeminin görülmeye başladığı ilk günden 
itibaren gündemine almıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakdi yar-
dım konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Yeni koronavirüs pandemisi 
nedeniyle işsiz kalan, geliri bulunmayan ailelerin zor durumda olması nedeniyle 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla belediyenin veri ta-
banına kayıtlı ihtiyaç sahibi 40 bin ailenin hesaplarına, 6 Nisan 2020 tarihinden iti-
baren 400 TL yatırılması kararlaştırılmıştır. Ekonomik krizden etkilenen aileler için 

 Başkan Tunç Soyer, boş kalan Konak Meydanı’nda her gün kuşlara yem dağıtıyor
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nakit para desteği hayata geçirilmiş, ilk etapta bu destek kapsamında 15 bin 576 
kişinin banka hesaplarına 400’er lira yatırılmıştır. Bu kapsamda, 13 Nisan itibariyle 
40.000 aileye 400 TL nakti katkı yapılmıştır. Verilecek toplam desteğin 16 milyon 
TL olması öngörülmektedir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işlet-
melerin yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle hizmete ara vermesi üzerine dev-
reye girmiştir. İzmir’in metropol dışı 19 ilçesinde, 70 ton mama dağıtımı yapılmıştır. 
Büyükşehir Belediyesi, 11 merkez ilçede sokak hayvanları için STK’lar ile işbirliği 
içinde mama dağıtımına devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamında yaptığı “Süt Kuzusu” 
ve diğer sosyal destek projelerinin dağıtımlarının sürmesi sağlanmaktadır. De-
zavantajlı mahallelerde Süt Kuzusu projesi devam etmektedir. Bu kapsamda 23 
Mart-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında 1-5 yaş arasında çocuklara 252 bin 739 ço-
cuğa süt dağıtımı gerçekleşmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstündeki 
yurttaşlara telefonla ulaşarak ihtiyacı olanlara gıda yardımı, maddi durumu yeterli 
olanların ise market alışverişini yapmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor du-
rumda bulunan vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımı da yapmaktadır. 
23 Mart-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında ihtiyaçlı durumda olan ailelere gönde-
rilen paket sayısı, 149 bin 855’tir. Gıda paketleri, üretim kooperatiflerinden satın 
alınmaktadır. Böylece, kooperatiflerin COVID-19 pandemisinde yaşadıkları eko-
nomik zorluklara karşı desteklenmesi planlanmıştır. 

Süt Kuzusu ve pide dağıtımı gibi sosyal destek çalışmalarını yürüten personeller 
içerisinde engelli, hasta vb. durumları taşıyanların sağlık durumları gözetilerek 
görevlendirmeler yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi ve Geçici Konukevi gibi risk altındaki yerleri 
ziyarete kapatmış ve virüsü yaygınlaştırma ihtimali nedeniyle dışarıdan herhangi 
bir şey alınmasını yasaklamıştır. Yaşlı ve bakıma muhtaç İzmirlilerin aldığı hizmet 
ve bakımlarında hiçbir aksiliğin yaşanmaması için bu alanda görevli personellerin 
her türlü kişisel hijyen–bakım önlemi alınmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca bakı-
ma muhtaç ihtiyaç sahibi kişilere, çorba ve ekmek 
yardımı da yapılmaktadır. Günde 3.000 aileye, çorba 
ve ekmek dağıtılmaktadır. Destek verilecek kişi sayı-
sının 10 bin olması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Temel gıda desteği, maddi destek, hijyen malzemesi 
ve diğer destekler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Hemşeri İletişim Merkezi’nin yanı sıra “bizizmir.
com” web sitesi üzerinden kentlilerin destek ve da-
yanışma talepleri toplanmaktadır.

Suyun tüm hanelere erişimi ve kanalizasyon hizmetlerinin toplum sağlığını en üst 
düzeyde koruyan hassasiyetle sürdürülmesi esas olup bunun için gerekli düzen-
lemeler yapılmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart-27 Mayıs 2020 ta-
rihleri arasında su borcu nedeniyle kesinti yapılan 7 bin 237 hanenin su bağlantısı 

Toplumsal Dayanışma 
Kampanyası “Biz Varız”
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yapılmış, 234 bin 201 abonenin de su kesme işlemi ertelenmiştir. Ayrıca, konut 
amaçlı kullanımlarda su faturalarının, her abonenin son 3 aylık su tüketim ortala-
ması baz alınarak tahakkuk ettirilmesi planlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insanlık onuru ve vicdani sorumluluk gereği hastalığa 
açık ve savunmasız bulunan İzmir’deki evsizlerin ve olumsuz koşullarda  yaşayan ki-
şilerin, izole bir alanda kişisel bakımlarını sağlayabilecekleri olanakların sağlanması 
veya sahiplenilmeleri konusunda çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak-
ta çalışmak zorunda bırakılan çocukların yeni koronavirüs pandemisinden korun-
masına dair ilgili bakanlık birimleriyle eşgüdümle çalışma yürütmeyi planlamıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet aracı filosu ile görevlilerinin; yaş almış kişi-
ler, kronik hastalar, risk grubunda bulunanlar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve 
engelli bireyler için seferber edilmesi planlanmıştır. Bu planlama çerçevesinde, 
mezkur kişilerin hastane-eczane ulaşımları ve alışverişleri konusunda, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nce yardım sağlanmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Mart - 27 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
çocuklara 19 bin 942 adet kitap ve 2.000 adet sudoku dağıtılmıştır. Ayrıca günlük 
3 bin 730 gazete, 2 bin 800 kitap dağıtımı, 3 bin sudoku dağıtımı yapılmaktadır. 
COVID-19 pandemisi, toplumun tüm kesimlerini etkilediğinden, bu sosyal destek-
lerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaların; paydaş kuruluşlarla oluşturdu-
ğu katılımcı yapılar ve kentlilerin önerileri doğrultusunda her geçen gün artan 
veya çeşitlenen ihtiyaç ve taleplere paralel bir şekilde genişletilerek çeşitlenmesi 
hedeflenmektedir.

Sebze Hali’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gıda Desteği Çalışmaları 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Dağıtımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kültür merkezlerinde, tüm etkinlikler 
ve açık alan organizasyonları iptal edilmiş, kütüphaneler hizmete kapatılmıştır. 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzelman AŞ tarafından toplamda 4.048 adet kitap 
dağıtılmıştır. Ayrıca Kültür Sanat Şube Müdürlüğü tarafından; 1560 adet ilkokul 
kitabı, 1276 adet ortaokul kitabı teslim edilmiştir. 3000 adet 65 yaş ve üstü için 
sudoku oyun kitabı ile 2000 adet çocuklar için sudoku oyun kitabının teslimi ger-
çekleştirilmiştir. Kültür sanat etkinlikleri, online şekilde kentlilerin hizmetine su-
nulmaya başlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde mart ayı içerisinde “online” şekilde dört etkinlik yapılmış; nisan 
ayı içerisinde, 12 etkinlik daha programlanmıştır.

İzmir’e her türlü kaynağı elektronik ortamlar aracılığıyla sağlamak amacıyla kuru-
lan Şato Kütüphanesi’ni, yeni koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için 
yapılan “Evde Kal” çağrılarına büyük ölçüde uyan kentlilerin erişimine açmıştır. En-
telektüel teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen ve 7/24 erişime açık olan dijital 
kütüphaneye, Bizİzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi üzerinden ula-
şılabilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle, merkezi ve yerel 
anlamda artan tedbirler nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale gelmesi kararı 
kapsamında, kentlilerin tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için, Türki-
ye’de ilk kez yapılan bir uygulamayı hayata geçirmiştir. Metro istasyonlarına konulan 
“maskematik” uygulamasıyla İzmirliler, ulaşım kartı ile dört adet maske ve 100 mili-
litrelik dezenfektan içeren “hijyen paketi” ni ücretsiz bir şekilde almaya başlamıştır. 
Kentlilerin sağlığını önceliğine koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması, 
özellikle dünyanın pek çok ülkesinde maske konusunda yetersizlik yaşanması, Tür-
kiye’de de maskelerin merkezi olarak dağıtımı konusunda yaşanan aksaklıklar göz 
önünde bulundurulduğunda, çok önemli ve örnek bir hizmet sunmaktadır.
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27 Mayıs 2020’ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisinin neden olduğu 
sosyal kısıtlamaları hafifletmek için aşağıdaki hizmetleri sunmuştur:

65 yaş üstü vatandaşlara ve 1-5 yaş arası çocuğu olan  

ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda paketi
149.855

1-5 yaş arası çocuğu olan ve süt dağıtılan kişi sayısı 252.739

Kamusal mekânları virüsten arındırmak  

için kullanılan dezenfektan
57.011 litre

Dezenfekte edilen cadde ve kaldırımlar 3,273 kilometre

Büyükşehir Psikodestek Hattı’na ulaşan kişi sayısı 

(30 Mart itibariyle hizmete başlamıştır).
1.110

Su borcu nedeniyle kesinti yapılmış olduğu halde geçici su 

bağlantısı yapılan abone sayısı
7.237

Salgının başlamasından itibaren su kesme işlemi  

ertelenen abone sayısı
234.201

Denetlenerek kapatılan işletme sayısı 4,217

Genelge ve kurallara uymadıkları için çalışması 

yasaklanan işyeri sayısı
115

Toplu ulaşım kullanım sayıları

5 Mart – 1.749,622 yolculuk 

9 Nisan – 269.136 yolculuk 

10 Nisan – 275.035 yolculuk 

11 Nisan – 7.744 yolculuk 

12 Nisan – 5.563 yolculuk

Denetlenen semt pazarları 64
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Açıkta gıda satışı yaptığı için denetlenip uyarılan 

seyyar satıcı sayısı:
214

Kuru pasta – börek dağıtılan sağlık çalışanı sayısı 25.850

Moral motivasyon için yapılan sanal konser ve 

etkinliklerin sayısı

4 söyleşi 6 belgesel film 

29 konser 8 gösteri 29 üstü açık otobüs etkinliği 

3 ödüllü yarışma 

Çocukların evde kalmasını motive etmek için  

dağıtılan kitap sayısı
19.942

Ailelerin evde kaliteli vakit geçirmesi için dağıtılan 

kitap – gazete - sudoku sayısı

3.000 gazete 

2.800 kitap 

3.000 sudoku

Toplu taşımada fiziksel mesafeye uygun 

hale getirilen araçlar

220 raylı sistem – 1,460 otobüs 

375 taksi – 246 servis – 317 minibüs  

118 kooperatif aracı

60 yaş ve üstü ve serbest taşıma kartları 

ile yapılan toplu ulaşım

5 Mart - 234.437 • 9 Nisan - 18.489 yolculuk 

11 Nisan - 19.099 • 12 Nisan - 657

Tedbir ve korunma için yapılan bilgilendirme 

çalışmaları

93.000 broşür - 12.000 afiş - 2.500 durak raketi 

755 billboard - 4.000 m2 branda 

34 megalight - 90.000 çıkartma/folyo kaplama

Sağlık kurumlarına dağıtılan maske ve siperlik sayısı 20.000 maske -  125 siperlik

10 gün içinde çorba ve ekmek dağıtılan aile sayısı 12.000 aile

Sağlık çalışanları için verilen konaklama desteği
248 yatak kapasiteli 3 otel 40 odalı 125 kişilik 

yurt 100 yatak kapasiteli belediye tesisi

Maddi Yardım
40 bin aileye 

aile başına 400 TL
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RİSK İLETİŞİMİ VE İNFODEMİK YÖNETİMİ 

COVID-19 pandemisinde dezavantajlı vatandaşların nasıl ve nereden yardım ala-
bilecekleri konusundaki bilgilendirmeler büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda 
hangi vatandaşın ne yardım alabileceğine ilişkin yapılan bilgilendirme çalışmaları 
ve bu çalışmaların yarattığı “şeffaflık”, İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından bü-
yük önem taşımaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bün-
yesindeki ilgili birimler tarafından yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili belediye-
nin yürüttüğü çalışmaların tamamı, yazılı ve görsel medya ile paylaşılmaktadır. 
Belediye bünyesindeki tüm iletişim birimleri yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili 
İzmir’deki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip etmekte, edinilen bilgiler 
ivedilikle ilgili yöneticiler ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulmaktadır.

Yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili İzmir genelinde tüm billboard ve açık hava 
tanıtım mecraları ile trafik bilgilendirme ekranlarıı gibi diğer tüm mecralarda bil-
gilendirme ve  uyarılar yapılarak  gerekli farkındalık yaratma çalışmaları üst dü-
zeyde sürdürülmektedir. Başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere Sağlık 
Bakanlığı’nın tespit ettiği risk gruplarındaki İzmirlilere, “Çok zorunlu olmadıkça 
toplu ulaşım araçlarını kullanmayın” çağrısı yapılmıştır. İzmir’de yeni koronavirüs 
pandemisinden korunmak için kişisel temizliğe özen gösterilmesi yönündeki uya-
rılar hemen tüm şehir mecralarında yer almaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni koronavirüs pandemisinin hızı-
nı yavaşlatma ve hastalığı tamamen kontrol altına alma mücadelesinde insanların 
mümkün olduğunca az sokağa çıkmasının ve temastan kaçınmasının önemine de-
ğinen mesajları hemen her gün, ülke ve İzmir genelinde pandemi ile ilgili gelişen 
bilgiler ışığında vermeye devam etmektedir. Başkan Soyer yapıtğı paylaşımlarla, 
özellikle bağışıklık sistemi zayıf, kronik rahatsızlığı olan insanlarla birlikte en riskli 
gruplardan biri olarak tanımlanan 65 yaş üstündeki İzmirliler başta olmak üzere, 
tüm İzmirlilerin mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini dile getirmiştir.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi artan su tüketimine yönelik, yaz aylarında 
su sıkıntısı yaşanmaması için, hijyene önem verilmesi ancak aynı zamanda gereksiz 
su harcanmaması ve tasarrufun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da gerekli bilgilendir-
meler yapılmakta, “Bizİzmir” dijital platformunda açılan forum kanalı üzerinden 
kentlilerin pandemi konusundaki öneri ve talepleri alınarak, katılımcı bir yöntem 
ile kentlilerin talepleri yönetilmeye ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Medya iletişimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince koordine edil-
mektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisinin ülkemizde 
görüldüğü ilk günden itibaren her gün belli aralıklarla pandemi ile mücadele kap-
samında yürütülen faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu çerçeve-
de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin virüsün yaygınlaşmasına dair aldığı tedbirler, 
yaptığı çalışmalar yerel, ulusal ve uluslararası medya ile paylaşılmaktadır. Ayrıca 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarından ilk 
günden itibaren alınan tedbirler İzmirliler ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
COVID-19 ile 
mücadele 
kapsamında 
aldığı tedbirler ve 
yürüttüğü çalışmalar 
sürekli olarak; 
yerel, ulusal ve 
uluslararası medya 
ile paylaşılmaktadır. 

“Bizİzmir” dijital 
platformu üzerinden 
kentlilerin pandemi 
konusunda görüş, 
öneri ve talepleri 
alınarak, şeffaf ve 
katılımcı bir yöntem 
izlenmektedir.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet platformları üzerinden, İzmirlilerin yeni 
koronavirüs pandemisinde sosyal izolasyonu korumaları ve evde kalmalarını teş-
vik etmek için faydalı içeriklerin ve yayınların üretilmesi planlanmıştır. Bu çerçe-
vede, geçmiş dönemlerde kültür sanat etkinliklerinin bant yayını yapılması, İz-
mirTube kanalının bu amaçla kullanılması, çocuklar için oyun saatleri ve teknik 
altyapıların kurulması dahilinde interaktif, sembolik ödülleri olan yarışmaların dü-
zenlenmesi planlanmıştır.

Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve pandemi nede-
niyle ara verilen “Çocuklar İçin Akdeniz” atölye çalışması kapsamında basılan ki-
taplar, okulların ertelenmesi nedeniyle evlerinde olan çocuklar için 10 bin adet 
çoğaltılarak çocuklu ailelere kentlilere dağıtılmıştır. Ayrıca Akdeniz Akademisi ya-
yınları, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan kentlilerin kolayca erişim sağla-
yabilmesi için dijital olarak web sitesinden yayınlanmaya başlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilen  65 yaş üstü ve kronik hasta-
lığı bulunan kişiler bizzat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bele-
diyenin ilgili birimleri tarafından aranarak durumları takip edilmekte ve ihtiyaçları 
giderilmektedir. Gerekli durumlarda bu kişiler, sosyal mesafe kuralları ve hazırla-
nan protokol doğrultusunda bulaşımıı engellemeye yönelik tüm tedbirler gözeti-
lerek ziyaret edilmektedir.

SEYAHAT VE TİCARET

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, ilçe belediyelerinin zabıta müdürlükleri ile 
koordinasyon halinde,İzmir genelinde temizlik, hijyen, sağlık ve temel gıda malze-
melerinin fahiş fiyatla satılmaması, geçerliliği olmayan maske ve diğer tıbbi mal-
zemelerin ise satışının engellenmesi doğrultusunda sıkı denetim çalışmalarına 
başlamıştır. Vatandaşların sağlıklı besin ve temizlik ürünlerine uygun ve gerçek 
fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, yasalara aykırı satış yapan kişilere 
gerekli işlemlerin kararlılıkla uygulanması planlanmıştır.

Büyükşehir Zabıtası tarafından ilgili bakanlıkların genelgelerine rağmen faaliyet 
gösteren işletmeler titizlikle denetlenmektedir. Bu kapsamda, 174 işletmeye fa-
hiş fiyat üzerinden cezai işlem yapılmış, 4.217 işletme denetlenmiş, 115 işletme 
tarafımızca uyarılarak kapatma işlemi uygulanmıştır. 1.056 ticari araç için hijyen 
denetimi yapılıp gerekli uyarılar ile faaliyete izin verilmiş, 214 seyyar satıcının için 
sahte dezenfektan satış yaptığı tespit edilerek mallarına el konulmuş ve sahte 
dezenfektanlar imha edilmiştir.

Yeni koronovirüs pandemisine yönelik alınan tedbirler doğrultusunda, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda denetim ekiple-
ri ile İlçe Belediyelerin ilgili ekipleri 64 semt pazarını denetlenmiştir. Satıcıların 
maske ve eldiven takmaları, pazarda satış yapan satıcı ile parayı alan satıcı olmak 
kaydı ile en az 2 kişinin görev alması sağlanmış, sosyal mesafeyi koruma amaçlı 
950 adet bilgilendirme çıkartması tezgah önlerine yapıştırılmıştır. Ticaret İl Mü-
dürlüğü talepleri doğrultusunda Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre ve İmar 
Zabıtası Şube Müdürlüğü tarafından destek sağlanarak şikayete konu olan 88 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, yeni 
koronavirüs 
pandemisi 
ile mücadele 
kapsamında 
belediyenin kiracısı 
olan ve pandemi 
nedeniyle işyerlerini 
kapatmak zorunda 
kalan esnafın zor 
duruma düşmemesi 
için mart, nisan ve 
mayıs ayı kiralarını 
erteleme kararı 
almıştır.
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işletme denetime tabi tutulmuş, 2 adet işletme İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 
kapatılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisiyle ile mücadele kapsa-
mında belediyenin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zo-
runda kalan esnafın zor duruma düşmemesi için mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını 
erteleme kararı almıştır. Belediye, yeni koronavirüs pandemisinin yayılmasını en 
aza indirmek için insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek 
olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının 
uygun olacağına dair tavsiye kararını, İzmir’deki tüm AVM yönetimlerine iletmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçlarında “yeşil kol-
tuk uygulaması” başlatılmıştır. Yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle toplu ulaşım 
araçlarında ciddi bir düşüş olsa bile, işe gidenler veya acil ihtiyacı nedeniyle toplu 
ulaşım kullanan İzmirlilerin, araçlarda yeşille işaretlenmiş koltuklara oturması ve 
diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruması amaçlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak için hal sahalarına el de-
zenfektanları yerleştirmiş ve ateş ölçme uygulamasına başlamıştır. Yaş sebze, 
meyve ve su ürünlerinin satıldığı hal sahalarında kalabalığı azaltmak için sadece 
alışveriş için gelenler içeri alınmaya başlanmış, esnafın da kişisel koruma ekip-
manları ile çalışması sağlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs yayılımının önüne geçilmesi için İzmirli-
lere zorunlu olmadığı sürece seyahat yapmamaları çağrısında bulunmuştur. Ayrı-
ca hem virüsü yaymamak, hem de acil ihtiyaç halinde çağrılma ihtimaline karşın 
idari izin verilen Büyükşehir Belediyesi personellerinin İzmir’den ayrılmamalarını 
istemiştir.

Alınan tedbirler kapsamında, insan kalabalığının bittiği Pasaport
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2.3. Kent için Hazır Olma ve Ölçeklendirme

TOPLULUK KATILIMI  

Kent halkı ve özel sektörle koordine içinde hareket eden belediye, pandeminin 
yayılmasını ve ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik etkileri azaltmak yönünde önemli 
adımlar atmış bulunmaktadır. Belediyenin yürüttüğü sosyal destek faaliyetlerine 
kentlilerin “gönüllülük” temelinde katılımı teşvik edilmekte, böylelikle İzmir halkı 
arasındaki sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunulmaktadır. Gönül-
lülerin, özellikle dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik sosyal projelere büyük 
katkı sundukları görülmektedir. 

Başkan Tunç Soyer, pandemi ile mücadele kapsamında tüm İzmirlileri sosyal da-
yanışmaya davet ederek kent geneline yayılan bir dayanışma ağının ortaya çıkı-
şına katkıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi aileler ve bireylerle yüksek gelir grubun-
daki İzmirlilerin buluşmasını sağlayan bu yapı sayesinde pandemi sonucu ortaya 
çıkabilecek sosyal zorluklara toplum olarak birlikte göğüs germe olanağı hayata 
geçirilmektedir. 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı olan ve 1 ila 5 yaş arasında çocuğu 
olan kentliler başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi İzmirlilere gıda ve hijyen desteği, 
gönüllülerin katılımı ile yaygınlaşarak sürdürülmektedir. Destek paketlerinin hazır-
lanması ve dağıtımına katkı sunan gönüllü müdahale ekipleri, belediye birimleriyle 
koordinasyon halinde çalışmaktadır. İzmir’in bütün bölgelerinde gönüllü katılımının 
sağlanması yönünde ilçe belediyeleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Büyük-
şehir Belediyesi’nin vatandaş katılımı esaslı bizizmir.com internet sitesi, pandemiyle 
mücadelede topluluk katılımının ana mecrası olarak konumlandırılmıştır.

KENT SINIRLARI

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda şehirler arası otobüs se-
ferleri ve ilgili izin belgesi olmadan yapılan bireysel seyahatler durdurulmuştur. 
Kente giriş ve çıkış noktalarında, İçişleri Bakanlığı ve trafik polisleri tarafından be-
lediyenin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde gerekli kontroller yapılmaktadır.

ENFEKSİYONUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs pandemisine karşı sosyal mesafe-
yi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırlamıştır. Yeni Koronavirüs’ün bulaşma riski-
ni azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az bir, bir buçuk metre uzakta 
durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, İzmir kent genelinde gerekli 
görülen yerlere yapıştırılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yeni koronavirüs pandemisi-
ne karşı alınan en önemli tedbir olan “evde kal” uyarılarına uymayarak piknik ya-
pan İzmirlilere,gerekli ikazlarda bulunmaktadır. Piknik alanlarında kişiler uyarılmış, 
mangallar söndürülmüş ve çok sayıda kişinin bir araya gelmesine yol açan seyyar 
satıcılara da izin verilmemiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs bulaşımını önlemek ve kontrol altına al-
mak amacıyla, ikametinde birden fazla kişi bulunan ve imkânı olmayan sağlık çalışan-
larına yurt ve otellerde tek kişilik odalarda konaklama hizmeti vermeye başlamıştır.
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Otobüsler metro, tramvay ve izban vagonları, entegre ulaşım noktaları, ambarlar, 
atölyeler ve tüm çalışma alanları dezenfekte edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye-
si’ne bağlı; entegre ulaşım noktaları, garajlar, ambarlar, atölyeler, Genel Müdürlük 
binaları, yemekhane alanları, revir, kartlar şube müdürlüğü gibi pandeminin yayıl-
ma ihtimali fazla olan her noktaya el dispenserleri ile alkol bazlı el dezenfektanı 
temin etmiş, sadece toplu taşım için 4 ton dezenfektan bu bölgelere dağıtılmıştır.

Öte yandan, Pandemi nedeniyle İzmir’de önlemleri üst seviyeye çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 noktaya termal kameralar 
yerleştirmiştir. Bu kapsamda, insan yoğunluğu fazla olan Bornova’daki Nakliyeciler 
Sitesi, Buca’daki Sebze ve Meyve Hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı, Büyükşehir Bele-
diyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı gibi noktalara konulan termal kameralar saye-
sinde, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşi ölçülmektedir. Ateşi 37.7 derece 
ve üzerinde olan yurttaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi planlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özel Güvenlik Hizmetinin, etkin ve ihtiyaçlara 
cevap verebilecek şekilde yürütülmesi adına faaliyetler gerçekleşmektedir. Gü-
venlik hizmeti işinde görevli özel güvenlik personelinin yeni koronavirüs pandemi-
sinden asgari düzeyde etkilenmesi, bulaştırma kanallarının azaltılması, dış çevreler 
ve kontamine olabilecek ortamların minimalize edilebilmesine yönelik faaliyetler 
salgının yayılmasına engel olacak önlemler kapsamında sürdürülmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemek ve kontrol 
altına almak amacıyla, virüs taşıyan hastalarla ilişkili olan sağlık emekçisi ebevey-
nlerin uzun süreli ve belirsiz mesailerinde çocuklarını emanet edebileceği bir ba-
kım hizmetinin geliştirilmesi ihtiyacına yönelik belediyeye bağlı İzelman Kreşleri 
ve Masal Evleri’ni hazırlamaktadır.

Sosyal Mesafe Zemin Çıkartmaları
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TEMEL HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle yerel yöne-
timlerin hizmet alanına giren tüm kamusal hizmetleri sürdürmekle beraber hayati 
önem taşıyan su, doğalgaz, elektrik ve fiber hatlarının zarar görmemesi için İzmir 
ili sınırlarındaki tüm altyapı çalışmalarını durdurma kararı almıştır. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçları ile 
belediyeye bağlı  otoparkların, İzmir kentinde görev yapan ve yeni koronavirüs ile 
mücadele eden tüm sağlık personelleri ile eczacı ve eczane çalışanlarına ücret-
siz hizmet vermesi kararı almıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü cenaze hizmetleri, aksatılmaksızın sürdü-
rülmektedir. Defin işlemleri için umumi hıfzıssıhha kurallarına titizlikte uyulmaktadır.

Uzmanlarca belirlenmiş önlemler doğrultusunda pandemi uyarısıyla gelen cena-
zeler için ayrı ve usulüne uygun defin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Defin hiz-
metlerinde görev yapan personelin kişisel koruma güvenlik ve hijyen önlemlerini 
alması konusunda da her tür şart sağlanmaktadır.

Bulaşıcı hastalık sebebiyle ölümü gerçekleşen kentlilerin gömü işlemine hazır-
lanması için 21 adet cenaze yıkama aracı tahsis edilmiştir. Defin işlemleri ise halk 

Pandemi nedeniyle 
İzmir’de önlemleri 
üst seviyeye çıkaran 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, kentte 
insan yoğunluğunun 
fazla olduğu 20 
noktaya termal 
kameralar 
yerleştirmiştir. 
Konulan termal 
kameralar sayesinde, 
hem çalışanların 
hem de ziyaretçilerin 
ateşi ölçülmektedir. 
Ateşi 37.7 derece 
ve üzerinde olan 
yurttaşlar sağlık 
kuruluşlarına 
yönlendirilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Termal Kamera Uygulaması 
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sağlığı dikkate alınarak gömüye açık mezarlıklarda saptanan uygun alanlara ger-
çekleştirilecektir.

Merkezi Yönetim tarafından yayınlanan idari izin genelgesi doğrultusunda, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi birimlerinin işlerini aksatmayacak şekilde izin kullandırıl-
ması sağlanmış olup, yaklaşık 28 bin çalışanı olan kurumda 5.541 kişiye idari ve 
mazeret izni verilmiştir. İdari izin kullanan ancak bu süreçte hizmetine ihtiyaç du-
yulan personelin evden çalışması sağlanmıştır. Yapılan işlerin kontrolü internet 
üzerinden ya da telefonla sağlanmaktadır.

Belediye birimlerinin çalışmalarını yürütebilmesi amacı ile birim yetkilileri tarafın-
dan sistemlere uzaktan bağlantı talepleri ivedilikle yerine getirilmektedir. Bu kap-
samda toplam 1.286 adet uzak bağlantı tanımı yapılarak belediyenin yazılımlarına 
erişim olanağı sağlanmıştır. Bu süreçte yapılan toplantılar Whatsapp üzerinden 
ya da konferans görüşmesi yoluyla telefonla yapılmaktadır. Bilgi alışverişlerinin 
büyük bölümü e-posta ve mesaj yoluyla gerçekleşmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina, so-
kağa çıkma yasağı uygulaması veya mevcut pandeminin uzunca süre devam et-
mesi durumunda, bilgi iletişim sistemlerinin ayakta kalabilmesi amacıyla alınması 
gereken tedbirleri planlamıştır. İnternet ve cep telefonu ağlarının işlevsiz hale 
gelmesi durumunda ikame olarak telsiz sisteminin ayakta kalması ve işletilmesi 
için gerekli önlemler alınmıştır.

LOJİSTİK VE TEDARİK YÖNETİMİ

Su Güvenliği ve Acil Durum Tedariki

Arıtma tesisi dahil içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz 7/24 esasına 
göre yürütülmesi ve halkın içme suyu ihtiyacının eksiksiz sağlanması temel ön-
celik olarak belirlenmiş ve su kaynaklarının güvenliğinin sağlanması anlamında 
her tür önlem alınmıştır. Borcu olan su abonelerinin su kesme işlemleri durdu-
rulmuştur. 27.05.2020 itibarıyla su borcu olduğu halde suyu kesilmeyen abone 
sayısı toplamda 234.201’e ulaşmıştır. 7.237 abonenin suyu, borcu olmasına karşın 
açılmıştır. Planlı kesintiler iptal edilmiş, sadece acil arıza giderimine yönelik ba-
kım-onarım süresince su kesintileri yaşanmıştır. Suyun tüm hanelere erişimi ve 
kanalizasyon hizmetlerinin toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan hassasiyetle 
sürdürülmesi esas olup, bu alanda görev yapan personelin izinleri de hizmetleri 
aksatmayacak biçimde kullandırılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentlilerin sağlıklı ve hijyenik 
bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına büyük önem taşıyan su hizmetinin 
yeni koronavirüs pandemisi sürecinde kesintiye uğramaması için hizmetinin kapsa-
mını genişletmiştir. Bu çerçevede yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle şubelere 
gidemeyen 65 yaş üzerindeki, kronik hastalığı bulunan ve engelli aboneler için ka-
pıda mobil hizmet uygulaması başlatılmıştır. İZSU’ya bağlı gezici ekipler, yeni abo-
nelik işlemlerinin yanı sıra isim değişikliği, su açma-kapama gibi hizmetleri, sokağa 
çıkması yasak olan kentlilerin evlerine giderek sunmaya başlamıştır.
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İZSU Genel Müdürlüğü dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüse yönelik alınan 
tedbirler nedeniyle sayaç okuma faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. İZSU 
bu süreçte faturalandırma işlemlerine farklı bir çözüm getirerek, konut amaçlı 
kullanımlarda her abonenin son 3 aylık su tüketim ortalamasını baz alarak fatura 
tahakkuk ettirecektir. Uygulama kapsamında tüketimin en düşük olduğu aralık, 
ocak ve şubat ayları esas alınacaktır. Konut dışı abone kapsamındaki; işyeri, ti-
carethane, otel, motel, sanayi tesisleri, mal ve hizmet üreten tesisler ile benzer 
işletmelere ise sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacaktır.

İZSU mal/hizmet/yapım ihalelerini elektronik ortamda Kamu İhale Kurumu siste-
mi üzerinde e-ihale yöntemiyle yapmaya başlamıştır.

Su ve kanalizasyon hizmetleri yürütülen tesislerde çalışanların giriş çıkış yaptığı 
lokasyonlarda önlem amaçlı olarak 120 adet lokasyonda temassız ateş ölçerler-
den temin edilerek kullanımına başlanmıştır.

Gıda Güvenliği ve Acil Durum Tedariki

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda stoklarında yaşanabilecek olası sorunlar nede-
niyle doğacak gıdaya erişim problemlerinin çözümü için sivil inisiyatifler veya Be-
lediye eliyle takas ya da uygun fiyatlı satış ve kısıtlı miktar dağıtım gibi planlamalar 
yapmıştır. 

Merkezi yönetimce ilan edilen sokağa çıkma yasağı günleri boyunca evlerinden 
çıkamayan ihtiyaç sahibi İzmirlilere ekmek dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Soka-
ğa çıkma yasağı dönemlerinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çiğli Kent 
Ekmek fabrikasında günde 120 bin ekmek üretilmektedir. İhtiyaç halinde yurttaş-
lara ulaştırmak üzere diğer ekmek fabrikalarından da ekmek temin edilmesi için 
gerekli hazırlıklar yapılmıştır. 

Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde hizmet veren sağlık çalışanlarının gün için-
de gerçekleştiremediği temel ihtiyaç alışverişlerini karşılamak üzere bir yardım 
çantası projesi oluşturulmuştur. Temel gıda ve diğer ihtiyaçları içeren yardım çan-
taları, belediye birimlerince sağlık çalışanlarının adreslerine teslim edilmektedir. 

Ayrıca, belediyeye bağlı Meslek Fabrikası’nda kuru pasta, börek ve sarma gibi 
gıda ürünleri hazırlanarak, Eşrefpaşa Hastanesi ve diğer hastanelerdeki sağlık 
çalışanları başta olmak üzere tüm saha çalışanlarına ulaştırılmaktadır.

Sağlık Malzemesi Tedariki

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisine karşı tüm birimlerini 
harekete geçirmiştir. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mes-
lek Fabrikası’nda pandeminin artışına bağlı ihtiyaç duyulan tıbbi maske üreti-
mine başlanmıştır. Günde ortalama 70 bin maske dikilmektedir. Bu maskeler 
Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nca aile sağlığı merkezleri, belediye birimleri 
STK ve İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. İlk üretimin teslimi Eşrefpaşa Has-
tanesi’ne yapılmıştır.

Meslek Fabrikası’ndaki Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) ise el dezenfektanı 
üretmeye başlamıştır. Deneme üretimiyle elde edilen el dezenfektanları ilk etap-
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ta Meslek Fabrikası çalışanlarına dağıtılmış, sonraki üretimlerin ise Meslek Fabri-
kası bünyesindeki kurs merkezlerinin girişlerine konulması hedeflenmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs pandemisine karşı kentte yoğun 
bakım ünitelerinin bulunduğu hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme temin sürecin-
de etkin rol alınması için Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri başta olmak üzere acil 
kaynak oluşturulması ve buna ek olarak İzmirli iş insanları ve gönüllü kentlilerin 
katılımına yönelik bir kampanya başlatmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda Maske Üretimi
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3.
İzleme ve
Adaptasyon
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İzleme ve adaptasyon çalışmaları pandemiler söz konusu olduğunda en önemli 
faaliyetler arasında yer almaktadır. Pandeminin iyi uygulama faaliyetleriyle önü-
ne geçildiği ve kent büyük oranda virüsten kurtulduğu durumlarda dahi yeniden 
pandemi oluşması riski bulunmaktadır. Bu bilgi ışığında COVID-19’a yönelik olarak 
aşı bulunana kadar izleme ve adaptasyon çalışmalarının sürmesi, aşı bulunduk-
tan sonra ise Dünya Sağlık Örgütü’nün tehdidin tamamen bittiğini duyurduğu 
zama dek bu faaliyetlerin devam etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, kriz sonrası geçiş süreci içinde atılacak birinci adım olarak hasar 
tespiti yapılması planlanmaktadır. Kent merkezi ve çevre belediyelerin alanları 
da dahil olmak üzere İzmir ili genelinde pandemi öncesi ve sonrası üzerine net 
ekonomik, demografik ve sosyal verilerin saptanması gerekmektedir. İyileştirme 
faaliyetleri, bu veriler esas alınarak gerçekleştirilecektir. Kriz sonrası değerlen-
dirmede görev almak üzere ilgili belediye birimleri personeli ve farklı bilim dalla-
rından uzmanlardan oluşan multi-disipliner bir yapı oluşturmak üzere çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Pandeminin doğurduğu ekonomik ve sosyal kayıpların saptanması sonrasında 
bu kayıpların artmaması amacıyla yapılması gereken müdahaleler belirlenecek-
tir. Böylelikle hasarın en düşük düzeyde kalması ve sosyal yaraların bir an önce 
sarılması amaçlanmaktadır. Toplumsal işleyişin altyapısında gerçekleşen hasarlar 
ve aksamaları ivedilikle onarmak, hayatın yeniden normale dönmesi açısından 
zorunludur.
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Daha önce de belirtildiği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs pan-
demisi gibi tehlikeli ve salgın hastalıklar, deprem, sel gibi doğal afetler, iltica ve 
büyük nüfus hareketleri, kimyasal ve radyoaktif sızıntılar ve büyük yangınlar gibi 
kriz durumlarıyla ilgili kriz yönetimini gerektiren hallerde, “Kriz Belediyeciliği” 
adıyla Türkiye’de ilk kez uygulamaya konan bir yönerge ortaya koymuştur.

Dünya’da ve Türkiye’de büyük bir krize dönüşen yeni koronavirüs pandemisi ne-
deniyle hayata geçirilen kriz belediyeciliğinde, bu süreci yönetebilmek amacıyla 
kriz yönetimiyle ilgili üç ayrı kurul oluşturulmuştur. Oluşturulan Kriz Yönetim Üst 
Kurulu, Kriz Yönetim İcra Kurulu ve Bilim Kurulu, pandeminin kontrolü sürecinde 
olduğu gibi pandeminin azalmaya başladığı ve yarattığı sonuçları izleme sürecin-
de de aktif bir rol oynayacaktır.

Yeni koronavirüs pandemisiyle ilgili tüm gelişmeleri sürekli olarak takip edip alı-
nacak tedbirler ve pandeminin olası etkilerini değerlendirmek üzere bir araya 
gelen bu kurullar, İzmir kenti genelinde atılan adımlar, ilgili paydaşlarla işbirlikleri 
ve pandeminin yarattığı ya da yaratacağı olumsuz etkilerin minimize edilmesi için 
yapılan tüm çalışmaları izlemektedir.

İzleme ve adaptasyon çalışmaları kapsamında izleme protokolünün Dünya Sağlık 
Örgütü rehberliğinde uluslararası standartlara göre hazırlanması öncelikli faali-
yetler arasında yer almaktadır. Aynı süreçte pandemiden olumsuz yönde etkile-
nen kişi ve kurumlara yönelik kent ölçeğinde ekonomik, hukuksal, tıbbi ve sosyal 
destek ve adaptasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
faaliyetler hem halihazırdaki durumu iyileştirme hem de olasılık dahilinde gelişe-
bilecek tekrar pandemisine yönelik önleyici bir hizmet olacaktır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bu doğrultudaki planlamasını gerçekleştirmektedir.

3.1. İzleme Protokolünün Oluşturulması
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Yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koy-
duğu “Kriz Belediyeciliği Yönergesi” kapsamında,  belediyenin uygulamaya koy-
duğu veya koyacağı çok sayıda destek mekanizması tanımlanmıştır. Bu kapsam-
da yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 
sosyal destek ve yardımların koordine edilmesi öngörülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde sosyal destek ile ilgili tüm faa-
liyetlerin yürütülmesi, sosyal desteklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını teş-
vik edici programları uygulamaktadır. Kriz hali süresince güncel ihtiyaçlara cevap 
verebilecek uygun yerel politikaların kentin paydaşları ve merkezi politikalar çer-
çevesinde kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin geliştirilmesi planlanmıştır.

Sosyal yardımların tedariki/dağıtımı ve güvenliği konusunda gerekli tüm tedbir-
lerin alınması ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odala-
rı ve uzmanların görüşlerinin alınması ve işbirliği yapılması sağlanmıştır. Gönüllü 
hizmetlerinin koordinasyonunun, görevli diğer yöneticiler ile birlikte yönetilmesi 
ile İzmirlilerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik sürdürülebilecek faali-
yetlerin düzenlenmesi öngörülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
gerekli finansal önlemlerinin alınması, gerekli olmayan yatırımların ertelenerek 
tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi ve kaynakların yeni koronavirüs pande-
misiyle ilgili süreçte kulllanılmasının sağlanması planlanmıştır. Yeni koronavirüs 
pandemi krizi süresince ve sonrasında belediye personeliyle ile ilgili çalışma ko-
şullarının bu kriz bağlamında değerlendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği konusun-
da gerekli önlemlerin alınması için gerekli adımlar atılmıştır.

Yeni koronavirüs pandemi krizi süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stra-
tejik planı ve yıllık programında belirlenen esasların dışına çıkılarak, ayrıntılı kriz 
harcama finansman programının hazırlanması esası kabul edilmiştir. Kriz süre-
since satın alma işlemlerinin hızlı ve eksiksiz yapılmasına dair koordinasyonunun 
sağlanması artırılmıştır. Belediye birimlerinde ve belediyenin hizmet verdiği tüm 
alanlarda temizlik, dezenfeksiyon ve her türlü hijyenik faaliyetlerin yürütülmesi-
nin sağlanması yönetmelik ile güvence altına alınmıştır.

AVM’ler, pazaryerleri, açık ve kapalı satış yapılan yerler gibi yeni koronavirüs pan-
demisinin yaygınlaşma ihtimali olan kalabalık alanlarda kontrolün sağlanması ile 
bu alanlarda sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerinin satışı ile ilgili tedbirlerin alınması 
planlanmıştır. Yaşanacak kriz süresince atık yönetiminin idaresi ile alternatif yer-
ler bulunması ve toplum hijyeninin gözetilmesi öngörülmüştür.

Yeni koronavirüs pandemi krizi süresince belediye hizmet binalarının; temizlik, 
elektrik, su, iklimlendirme başta olmak üzere fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasının 
koordinasyonu hızlandırılmıştır. Kriz süresince, belediyenin kullanımında olan 
tüm araçların her daim trafiğe çıkacak durumda olmasının sağlanması ve al-
ternatifli araç kullanımı ile itfaiye hizmetlerinin, arıtma tesisi dahil içmesuyu ve 
kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz 7/24 esasına göre yürütülmesi için gerekli 
planlamaların yapılması öngörülmüştür.

3.2. Destek Mekanizmalarının Tanımlanması, 
 Adaptasyon ve Toparlanma Faaliyetleri
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İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, “Kriz 
Belediyeciliği” 
kapsamında 
oluşturulan 
kurullar ve paydaş 
kurumlar arası 
işbirliği platformları, 
pandeminin orta 
ve uzun vadede 
daha derinden 
hissedilecek 
olumsuz etkilerinin 
mümkün olduğu 
kadar azaltılması 
için gerekli tedbirleri 
şimdiden alınmaya 
başlamıştır.

Krize bağlı gelişebilecek durumlarda, ilgili birimler ile koordineli şekilde tüm be-
lediye birimlerinde (gerektiğinde karantina dahil) her türlü önlemin alınması; yeni 
koronavirüs pandemi krizi süresince gıda erişimi çok kısıtlanan sokak hayvanları-
nın yaşamını sürdürmesine ilişkin gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.

yeni koronavirüs pandemi krizi süresince belediyenin bilgi teknoloji ve hizmet-
lerinin krizin niteliğine uygun olarak değiştirilmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi ve 
bu sistemler arasında bütünleşmenin sağlanması, kriz ile ilgili internet üzerinden 
bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve haberleşme işlemlerinin yapılması, 
uzaktan çalışma altyapısının hazırlanması planlanmıştır.

Kriz süresince belediye birimlerinin iletişimlerinin kesintisiz sağlanması ve kablo-
lu/kablosuz bağlantı ile haberleşme sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması; yeni 
koronavirüs pandemi krizi süresince kesintisiz ulaşımın sağlanması, İzmir Ulaşım 
Merkezi’nin (İZUM) alternatif komuta yerine ve haberleşmesine yönelik planlama-
ların yapılması yönetmelik hükümleri altına alınmıştır.

Kriz durumunda ESHOT, İZULAŞ METRO, İZDENİZ ve İZBAN AŞ şirketlerinin, be-
lediyede toplu ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve işletilmesinin 
sağlanması; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde yeni koronavirüs 
pandemi gibi kriz durumlarına dönük asli ve ilave görevlerin aksamaması için ye-
deklemeli görev algoritmasının oluşturulması planlanmıştır.

COVID-19 pandemi sürecinin; ekonomik, sosyal ve toplumsal yönden olumsuz etki-
lerinin orta ve uzun vadede de ağır olacağı tahmin edilmektedir. Pandeminin ekono-
mik ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kriz yönetimine paralel olarak toparlanma süreci faaliyetleri planlanmaktadır.

Toparlanma kapsamındaki faaliyetlerde tüm İzmirli kişi, kurum, kuruluşun ortak-
lığı, işbirliği ve merkezi politikaların desteği son derecede önemlidir. Kriz beledi-
yeciliği kapsamında oluşturulan kurullar ve paydaş kurumlar arası işbirliği plat-
formları, pandeminin orta ve uzun vadede daha derinden hissedilecek olumsuz 
etkilerinin mümkün olduğu kadar azaltılması için gerekli tedbirleri şimdiden alın-
maya başlamıştır. Bu kapsamda, temel hizmet önceliklerini açıkça tanımlamak ve 
her bir hizmet için mevcut hedefleri, maliyetleri, varlıkları ve kaynak tahsislerini 
anlamak üzerine planlar ve stratejik hedefler ortaya konmaktadır.

Toparlanma faaliyetlerinin yönetimine ilk olarak tarım sektöründen başlanmıştır. 
Buna yönelik planlama çalışmaları tarım, turizm ve diğer sektörlerin paydaşlarıyla 
birlikte yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Nisan 
2020’de “Kriz Belediyeciliği” kapsamında tarım sektörünün temsilcileriyle bir ara-
ya gelmiştir. Toplantıda COVID-19 pandemisi esnasında tarım sektörünün des-
teklenmesiyle ilgili önemli kararlar alınarak, salgın sırasında ve sonrasında dikim, 
hasat ve pazarlama süreçleri için somut adımlar tespit edilmiştir. Kriz Belediye-
ciliği yönergesi kapsamında Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri Odası 
ve Ziraat Mühendisleri Odası’yla birlikte iş yapmak için protokollerin gözden ge-
çirilmesi ve sektörün tüm muhatapları ile bir Tarım ve Gıda Danışma Kurulu’nun 
oluşturulması karara bağlanmıştır.
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Tarım sektörünün desteklenmesi için atılan somut adımlar kapsamında koope-
ratiflerle alım sözleşmesi imzalanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılan erzak 
yardımları dahilinde dağıtılan ürünler için kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira 
ödeme yapmıştır.

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte gıda paketlerine eklenmek üzere üretici birlik-
lerinden temin ettiği 50 ton eti kavurmaya dönüştürerek, birer kilogramlık paket-
ler halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştır. Soğan, patates, elma, portakal ve 
limondan oluşan taze sebze ve meyveler İzmir Sebze ve Meyve Hali esnafından 
alınarak “Direnç Paketi” adıyla ilk etapta 5 bin aileye teslim edilmiştir. Süt Kuzu-
su projesi kapsamında yine salgın sürecinde 125 bin çocuğun kapısına bırakılan 
yaklaşık 1 milyon 300 bin litre süt de yine kooperatifler aracılığıyla İzmirli süt üre-
ticilerinden alınmıştır. 

Öte yandan Türkiye’deki salgın önlemleri kapsamında uygulanan şehirlerarası 
ulaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle mevsimlik işçilerin bir kısmının meyve hasadı-
na katılamaması ve bu yüzden işgücü ihtiyacının doğması beklenmektedir. Yine 
salgın önlemleri nedeniyle işçilerin ulaşım maliyetlerindeki artışın hasat maliyetini, 
dolayısıyla ürünün fiyatını artırması öngörülmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eksik kalan işgücü ihtiyacının tamamlanması ve üre-
ticinin hasat maliyetini düşürebilmesi adına tarım faaliyetleri özelinde bir gönül-
lülük programı oluşturmuştur. Program kapsamında hasada destek olmaya gö-
nüllü 20-35 yaş arasındaki gençler, Bizİzmir dijital platformlarında açılan sayfada 

“Gönüllülük” başlığına tıklayarak üye olabilmektedir.

Dünya çapında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında tu-
rizm yer almaktadır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre salgının, 2020 yılında 
bir önceki yıla göre küresel turizm hareketliliğini yüzde 20-30 oranında azaltaca-
ğı öngörülmektedir. Salgın nedeniyle yaşanan belirsizlik ve turist hareketliliğinde 
yaşanacak azalma turizm sektörü açısından yeni stratejilerin hazırlanması ve uy-
gulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından sal-
gının turizme olan etkilerinin en aza indirilmesi, salgın sırası ve sonrasındaki süre-
cin yönetilerek kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla önemli adımlar atılmıştır. 

Kentin tanıtım ve turizmi desteklenerek, İzmir’in bir dünya kenti olarak konum-
landırılması hedefi çerçevesinde, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve İz-
mir Vakfı eş güdümünde kentteki turizm sektörü paydaşlarının bir araya geldiği 
ve ortak akıl ile kararların alındığı Turizm Koordinasyon Kurulu, salgın gündemi 
ile çalışmalarına başlamıştır. İşbirliği, dayanışma ve kent dirençliliğinin artırılması 
ilkeleri çerçevesinde online toplantılara başlayan Koordinasyon Kurulu, turizm 
sektörünün beklenti ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve stra-
tejik kararlar almıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği, İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığı 
ile hazırlanan “İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı” salgının ortaya çık-
ması ile yeni sürecin gereklilikleri doğrultusunda güncellenmiş ve plan kapsamın-
da gerçekleştirilecek faaliyetler salgının etkilerinin azaltılması amacıyla öncelik-
lendirilmiştir. Turizm sektörüne yönelik Koordinasyon Kurulu’nca alınan bir diğer 
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önemli karar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ulusal düzeyde planladığı ve turis-
tik mekânların hijyen standardını belirleyecek çalışması ile paralel olarak, yerel 
düzeyde bir Turizm Hijyen Kurulu’nun oluşturulmasıdır. Kurumsal işbirliği temelin-
de oluşturulan kurul, salgın sonrası konaklama, ulaşım, yeme-içme vb. alanlarda 
faaliyet gösteren işletmelerin alması gereken tedbirleri standartlaştıracaktır. 

Salgın ve karantina süreci tüm dünyada yeni turizm eğilimlerinin ortaya çıkması-
na neden olmuştur. Bu bağlamda turizmde dijitalleşme kavramı daha da önemli 
bir hale gelmiştir. Dijital mecralarda İzmir’in görünürlüğünün artırılması amacıyla 
turistik destinasyonlara yönelik dijital bir veritabanı oluşturulması çalışmaları ta-
mamlanmıştır. Bu doğrultuda, önümüzdeki aylarda oluşturulacak Visit İzmir mo-
bil uygulamasıyla dünyadaki tüm dijital platform kullanıcılarının bu veritabanına 
erişim sağlaması hedeflenmektedir.

Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıların aşılması ve sal-
gın sonrası atılacak adımların belirlenmesi amacıyla gerekli planlamaları sektör 
paydaşları ile işbirliği içerisinde hayata geçirmekte ve sektörün ihtiyaç duyacağı 
alanlarda gerekli çalışmaları yürütmektedir.






