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Özet:  

 

Tüm dünya, COVID-19 salgını ile mücadele konusunda alarma geçmiş durumdadır. Salgın özellikle 

nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda etkisini daha fazla göstermektedir. Kentsel ölçekte, 

vatandaşa en yakın hizmet sunmakla yetkili olan yerel yönetimlerin rolü salgınla mücadelede çok 

önemlidir. Yerel yönetimler, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele sürecine destek 

olmak amacıyla; hizmet sunma yöntemlerini ve becerilerini geliştirerek, salgının yayılımını 

hafifletmeyi hedeflemektedirler. COVID-19 salgını ile mücadelede yerel yönetimlerin sundukları 

hizmetlerin araştırılması ve yerel yönetimlerinin öneminin tartışılması bu çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. İçerik analizi yöntemi ile geliştirilen bu çalışma kapsamında, uluslararası 

bağlamada salgından en çok etkilenen yerel yönetimlerin ve Türkiye’deki 30 büyükşehir 

belediyesinin salgınla mücadele sürecindeki yöntem ve uygulamalarına yer verilerek; bu birimlerin 

önemi tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında Türkiye’de salgın döneminde merkezi 

idarenin, yerel yönetimlerin bazı eylem ve faaliyetlerine yönelik kontrol ve müdahalesinin fazla 

olduğu; buna rağmen uluslararası örnekler de dikkate alındığında yerel yönetimlerin salgınla 

mücadele sürecinde başarılı uygu-lamalara imza attığı tespiti yapılmıştır.     

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yerel yönetimler, hizmet, müdahale, ihtiyaç 
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GİRİŞ  

  

COVID-19 olarak da bilinen yeni tip Koronovirüsün, pandemi olarak nitelendirildiği 11 Mart 2020 

tarihinden bu yana tüm dünya, salgınla mücadele konusunda alarma geçmiş durumdadır. Başta 

hükümetler olmak üzere yerel yönetim birimleri, uluslararası kurum ve kuruluşlar geliştirdikleri ve 

geliştirmeye devam ettikleri çözümler ile salgınla mücadelenin yollarını aramaktadırlar. Bugün dünya 

nüfusun yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşamaktadır. Salgın da özellikle nüfusun yoğun olduğu bu kentsel 

alanlarda etkisini daha fazla göstermektedir. Kentsel ölçekte, vatandaşa en yakın hizmet sunmakla yetkili 

olan yerel yönetimlerin rolü salgınla mücadelede çok önemlidir. Bu doğrultuda da dünya genelinde yerel 

yönetimlerin salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla hizmet sunma yöntemlerini ve becerilerini 

geliştirerek, COVID-19 ’un yayılımını hafifletmeyi hedefledikleri görülmektedir. Küresel ölçekte yaşanan 

sorunlara karşı yerel düzeyde çözümler sunmanın önemi, COVID-19 salgını ile beraber daha çok ön 

plana çıkmıştır. Bu süreçte merkezi hükümetler tarafından büyük ölçekli merkezi politikalar üretmek 

yerine; temel ihtiyaçlara karşı yerel dinamikler gözetilerek yerel yönetimler tarafından geliştirilen özgün, 

hızlı ve etkili çözümlerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır (Bayraktar, 2020).  

 

Yerel yönetimler, vatandaşa en yakın hizmet sunan ve onların yaşamına doğrudan etkide bulunan önemli 

yönetsel birimlerdir (Gözübüyük, 2008: 154-156). Dolayısıyla yerel yönetimler yerel düzeyde temel 

ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri sunmayı, merkezi idareye göre daha hızlı ve etkili bir şekilde 

gerçekleştirebilmektedirler. Bu durum da tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde yerel 

yönetimlerin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. COVID-19 salgınında yerel yönetimlerin önemini 

tartışmak adına bu çalışma kapsamında da temel olarak “Uluslararası arenada ve Türkiye’de nüfusun 

büyük bir kısmına ev sahipliği yapan büyükşehir belediyeleri, salgınla mücadele sürecine hangi hizmetleri 

sunarak destek vermektedirler?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma kapsamında bu sorunun yanıtı 

aranırken, COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerdeki yerel yönetimlerin ve Türkiye’deki 30 

büyükşehir belediyesinin örnek bulguları üzerinden, hangi hizmetlerin nasıl sunulduğu ve yürütüldüğüne 

yer verilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla 

mücadele kapsamında, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin araştırılmasıdır. Çalışma 

kapsamında Türkiye’de nüfusun neredeyse yüzde 78’ine ev sahipliği yapan büyükşehir belediyelerinin 

salgınla mücadele kapsamında sundukları hizmetler ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Çalışmanın temel 

hedefi salgınla mücadele konusunda Türkiye’de ve dünyada önemli bir yere sahip olan yerel yönetimlerin 

salgınla mücadeleye yönelik politika ve faaliyet alanlarını tespit ederek, genel çıkarımlarda bulunmak ve 

bu alana yönelik ilgili tüm paydaşların katılımlarının sağlanabileceği yeni bir politika diyaloğunun 

geliştirilmesine katkı sunmaktır. 

 

Türkiye’de COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yerel yönetimlerin öneminin tartışıldığı 

çalışmaların sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. Sınırlı sayıdaki bu araştırmalardan ilkini 

“Pandemide ve Sonrasında Yerel Yönetimler İçin Politika Önerileri” başlıklı çalışma oluşturmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında COVID-19 sürecinde belediyeler tarafından sunulan hizmetlere değinilmiş ve ileriki 

dönemler için belediyelerin izleyecekleri politikalara dair önerilerin üzerinde durulmuştur (Bayraktar, 

2020). “Yerel Yönetimlerin Pandemiyle Mücadelesi” kapsamında 5 farklı seri olarak yayımlanan 

araştırma yazısı, bu alandaki diğer örnek çalışmalardan bir diğerini oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında salgın döneminde İstanbul, İzmir ve Gaziantep Büyükşehir belediyelerinin faaliyet alanlarına 

ve salgın sürecinde yerel yönetimler ile sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik politika 

önerilerine yer verilmiştir (Sivil Sayfalar, 2020a). “Türkiye’de Koronavirüs Günleri: Despotik Leviathan’ın 

Gölgesinde Yönetişim Kavramını Düşünmek” başlıklı araştırma yazısı ise merkezi hükümet, yerel 

yönetimler ve sivil toplum örgütü arasında kurulabilecek güçlü bir eşgüdümün, salgınla mücadele 
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sürecinde yakalanacak başarıda önemli bir etken olduğu üzerinde durmaktadır (Erdoğan, 2020). 

Uluslararası iyi uygulama örneklerini de içerecek şekilde, büyükşehir belediyelerinin salgınla mücadele 

yöntemlerini örnek bulgular üzerinden tartışılmasını hedefleyen araştırmaların sayısının sınırlı olması da 

bu alanda çalışma yapılmak istenmesinin temel nedenlerinden birisini oluşturmaktadır.  

 “COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü” başlıklı bu çalışma, salgın 

döneminde uluslararası arenada ve Türkiye’de yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin içeriği ile 

ilgili kapsamlı bir sınıflandırma yapmaktadır. Bununla birlikte örnek belediye bulguları üzerinden, yerel 

yönetimlerin salgınla mücadele sürecine verdikleri önemi tartışmayı hedefleyen çalışmanın, ileride 

yapılacak araştırmalara teorik bir altyapı sunması hedeflenmektedir. Bu açılardan da çalışmanın 

literatüre katkı yapması beklenmektedir.  

İçerik analizi yöntemi ile geliştirilen bu çalışmanın 3 kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında 

uluslararası bağlamda salgından en çok etkilenen birtakım dünya ülkelerindeki yerel yönetimler 

tarafından geliştirilen uygulamalara ve hizmet sunum yöntemlerine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

kısmında Türkiye’de nüfusun yüzde 78’ine ev sahipliği yapan 30 büyükşehir belediyesinin salgınla 

mücadele yöntemlerine, sundukları hizmetlere ve faaliyet alanlarına değinilmiştir. Çalışma kapsamında 

büyükşehir belediyelerinin seçilme nedeni, Türkiye’de nüfus açısından önemli bir temsil gücüne sahip 

olması olarak gösterilebilir. Yine çalışmanın bu kısmında, merkezi idarenin yerel yönetimlerin süreçteki 

bazı eylem ve faaliyetlerine yönelik kontrol ve müdahalesinin fazla olduğuna yönelik tespitlerde 

bulunulmuş ve bu durum örnek uygulamalar üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç ve 

genel değerlendirme bölümünü içeren üçüncü ve son kısmında yaşadığımız pandemi ile mücadele 

döneminde dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin sunmuş oldukları hizmetler kapsamında genel 

bir değerlendirme yapılmış ve çalışma tamamlanmıştır. 

 

COVID-19 Salgınında Dünyada Yerel Yönetimler 

 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde, hayvan pazarından bulaştığı tahmin edilen bir virüs 

nedeniyle, çok sayıda hastalık olduğu duyurulmuştur. İlk olarak 12 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından Çin’de başlayan şikâyetlerin sebebinin, yeni tip bir Koronavirüs olduğu 

açıklanmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından bu salgının COVID-19 pandemisi olarak 

nitelendirilebileceği değerlendirmesi yapılmıştır (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020: 15). Bu tarihten 

itibaren salgının yayılım hızı artmış ve dünya genelinde birçok ülke, salgınla mücadele kapsamında bir 

dizi önlemler almaya başlamıştır.  

Küresel ölçekte yaşanan sorunlara karşı yerel düzeyde çözümler sunmanın önemi, COVID-19 salgını ile 

beraber daha çok ön plana çıkmıştır. Bu süreçte merkezi hükümetler tarafından büyük ölçekli merkezi 

politikalar üretmek yerine; temel ihtiyaçlara karşı yerel dinamikler gözetilerek yerel yönetimler tarafından 

geliştirilen özgün, hızlı ve etkili çözümlerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır (Bayraktar, 2020). Çalışmanın 

bu kısmında, COVID-19 sürecinde salgından en çok etkilenen birtakım dünya ülkelerindeki yerel yönetim 

örnekleri incelenmiştir. Çalışma çerçevesinde anahtar kelimeler üzerinden yapılan internet araştırmaları 

kapsamında tespit edilen yerel yönetimlerin, internet siteleri ve dijital kaynakları taranmış ve bu alana 

yönelik yürüttükleri hizmetler derlenmiştir. Yapılan bu araştırmalar kapsamında uluslararası şehir 

örnekleri üzerinden yerel yönetimlerin pandemi ile mücadeleye yönelik hizmetlerini, belirli başlıklar 

altında yürüttükleri gözlemlenmiştir. Aşağıda uluslararası örnekler üzerinden tartışılan bu hizmet 

başlıkları: (1) Süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri, (2) Sosyal destek ve yardım hizmetleri, (3) 

Eğitim, (4) Kültür, sanat, moral ve psikolojik destek ve (5) Sağlık hizmetlerine destek gibi alanlardan 

oluşmaktadır. 
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COVID-19 İle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirme Faaliyetlerini Yürütmek 

 

COVID-19 salgını ile birlikte kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinin önemi daha da artmıştır. Buradaki 

bilgilendirme faaliyetleri, yeni kurallar, tedbirler ve kısıtlamaların yanı sıra; günlük vakaların durumu, 

hasta ve iyileşen sayıları gibi sağlık verilerini de kapsamaktadır (Bayraktar, 2020). Uluslararası örnekler 

incelendiğinde, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini yürütme işlevinin daha çok yerel yönetimlerin 

kontrolünde gerçekleştiği dikkat çekmektedir. Örneğin İsviçre’de yerel yönetimlerin öncülüğünde acil 

durumlarda vatandaşları bilgilendirmek üzere ‘Alet Swiss’ isimli bir dijital platform kurulmuştur. Bu 

platform, vatandaşların acil durum alarmlarını, uyarılarını ve bilgilerini doğrudan cep telefonlarından 

almalarını sağlayan bir uygulamadır. Nitekim bu uygulama üzerinden yurttaşlar, cep telefonlarından 

günlük olarak yaşanılan salgına ilişkin vaka, hastane, yatak, yoğun bakım sayıları ve günlük 

araştırmalara ilişkin bilgi almaktadırlar (Alert Swiss, 2020). Bunun yanında Cenevre Kantonu kendi 

internet sitesi üzerinden salgına ilişkin vaka sayılarını düzenli olarak paylaşarak kamuoyunu 

bilgilendirmektedir (Enstitü İstanbul, 2020). Berlin Belediyesi de Cenevre Kantonu gibi kendi internet 

sayfası üzerinden vaka sayılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşmaktadır. Ayrıca belediyenin salgın 

çerçevesinde aldığı önlemler de site üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. İnternet sitesi duyurularının 

yanı sıra belediye tarafından 8 dilde “COVID-19 hakkında sık sorulan sorular” başlıklı posterler ve 

bilgilendirme notları hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır (The Governing Mayor of Berlin, 2020) 

Sosyal Destek Ve Yardım Hizmetler 

Sosyal yardım hizmetleri, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak merkezi hükümetin yanı sıra yerel 

yönetimler tarafından da çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar, yaşlılar ve dar gelirlilere yönelik olarak 

sunulan her türlü sosyal içerikli faaliyetleri kapsamaktadır (Pektaş, 2010: 1-22). Pandemi döneminde 

temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tüm dünyada sosyal yardım hizmetleri kapsamında en çok 

maddi yardımların yapıldığı görülmektedir. Yoksullar, işsizler, evsizler, mülteciler, esnaflar, öğrenciler gibi 

bu süreçten en çok etkilenen kesimlere, hem merkezi hem de yerel düzeyde yardım faaliyetleri 

yapılmaktadır. Örneğin Barselona Belediyesi tarafından COVID-19 salgınında özellikle dar gelirli ailelerin 

barınma haklarını güvence altına alabilmek için kira ödemelerinde devlet yardımlarına ek olarak 2,5 

milyon avroluk bir belediye katkısı yapılmıştır (Barcelona.Cat, 2020). Maddi yardımların yanı sıra yeterli 

beslenme imkanı bulamayanlara yönelik olarak gıda yardımları, bu dönemde özellikle yerel yönetimler 

tarafından yapılan diğer yardım türleri arasındadır (Bayraktar, 2020). Bu bağlamda Helsinki Belediyesi 

tarafından yapılan yardımlar dikkat çekmektedir. Belediye hizmet sınırları içerisinde evsizler için kentin 9 

farklı bölgesinde gıda dağıtım noktası oluşturularak; gıda yardımlarına destek verilmeye çalışmıştır (City 

of Helsinki, 2020).  

Maddi ve gıda yardımlarının yanında bu süreçte yerel yönetimler, evlerinden çıkamayan insanların 

ihtiyaçlarının karşılanması, sokak hayvanlarının beslenmesine destek verilmesi, evsizlere geçici 

konaklama yerlerinin sağlanması gibi birçok iyi uygulamayı da hayata geçirmişlerdir (Kap, 2020a). 

Örneğin New York Belediyesi, COVID-19 süreci ile beraber kent merkezinde ve metrolarda yaşayan 

evsiz kişileri, kentin çeşitli bölgelerindeki sığınma evlerine ve otellere yerleştirmiştir (Amerika'nın Sesi, 

2020). Yine benzer şekilde Londra Belediyesi tarafından sayıları 1000’den fazla olan evsizin merkezdeki 

otellere yerleştirildiği ve bu hizmet alanına 10 milyon sterline yakın kaynak aktarıldığı belirtilmiştir (Daily 

Mail Online, 2020). Madrid Belediyesi tarafından salgınla mücadele kapsamında yaşlıların evde 

kalmalarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına sosyal medya aracı olan “twitter” üzerinden 

mahalle dayanışma kampanyası düzenlemiştir. Kampanyanın amacı, Madrid’de yaşayan vatandaşların, 

salgınla mücadele döneminde yardıma ihtiyaç duyan ve evde kalması gereken yaşlılara gönüllü yardım 

etmesini sağlamaktır. Yardımların kapsamını; günlük ev işleri, yaşlılara yönelik kişisel bakım, alışveriş ve 

benzeri yardımlar oluşturmaktadır (Enstitü İstanbul, 2020). 



5 

Eğitim Hizmetleri 

COVID-19’un en çok etkilediği alanlardan bir diğeri ise eğitim sektörüdür. DSÖ’nün yeni tip Koronavirüsü 

pandemi olarak değerlendirmesinin ardından birçok ülke uzaktan eğitim sistemi üzerinden, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Bu başlık altında yerel yönetimler tarafından sunulan en önemli 

hizmetlerden birisi San Francisco Belediyesi tarafından geliştirilen ve kentin 25 ayrı noktasına kurulan, 

yüksek hızlı ve fiber altyapılı modemlerden oluşan ‘SuperSpots’ uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde 

uzaktan eğitim alan; ancak yeterli internet altyapısına sahip olmayan öğrenciler için evlerinden erişim 

sağlayabilecekleri ücretsiz ağ bağlantısı sunulabilmektedir (Kron4, 2020).  

 

Kültür, Sanat ve Psikolojik Destek Hizmetleri 

COVID-19’un sosyal etkileri incelendiğinde hiç şüphesiz en büyük tehdidin hastalığın yarattığı sosyal ve 

psikolojik etkiler olduğu görülmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin 13 Mart 2020 tarihinde yayımladığı 

‘Koronavirüs Hastalığı Salgını Sırasında Ruh Sağlığı ve Stresle Baş Etme’ başlıklı yazısında COVID-

19’un insanlar ve topluluklar üzerinde genel olarak kaygı ve korku yaratabileceğine; çocuklar ve gençler 

üzerinde ise bu durumun daha çok endişeye neden olabileceğine yer verilmiştir. Bu aşamada COVID-

19 ile mücadele sürecinde insanlara, moral, kültür, sanat etkinliklerine ve psikolojik ihtiyaçlara destek gibi 

hizmetlerinin sunulmasının, hastalığın sosyal ve psikolojik etkilerini hafifletmede önemli bir unsur olacağı 

vurgulanmaktadır (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2020).  

Kültür, Sanat ve Psikolojik Destek Hizmetleri başlığı altında uluslararası düzlemde en dikkat çeken 

örneklerden birisi, Avustralya ve ABD’de Austin ve Wyndham Belediye Meclislerinin ortaklaşa 

geliştirdikleri bir proje olan ‘Online Community Hubs’ platformudur. Dijital bir platform, olan bu yapı, cep 

telefonuna yüklenen bir uygulama üzerinden çalışmaktadır. Bu platform sayesinde Austin ve 

Wyndham’da yaşayanlar, her türlü çevrimiçi etkinlikten haberdar olabilmekte, etkinliklere ücretsiz katılım 

sağlayabilmekte, birbirleri ile iletişim kurarak, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler (Wyndhamcity, 

2020). Benzer şekilde çocukların evlerinde geçirdikleri süreyi daha eğlenceli ve verimli hale getirebilmek 

adına Barselona Belediyesi tarafından “Sevgili Günlük” isimli bir internet sitesi hazırlanmıştır. Çocuklar 

evde kaldıkları süre boyunca şiirlerini, resimlerini, yaptıkları her türlü aktiviteyi internet sitesi üzerinden 

paylaşabilmektedirler (Barcelona.Cat, 2020). Paris Belediyesi Tiyatrosu ise belediyeye ait olan bir 

internet sitesi üzerinden düzenli aralıklarla canlı yayınlar yapmaktadır. Yine belediye, karantina nedeniyle 

evde kalanlar için internet ortamında egzersiz ve spor ile ilgili videolar hazırlamış ve paylaşmıştır (My 

Paris, 2020). Roma’da sivil toplum ve Roma Belediyesi öncülüğünde kurulan bir dayanışma ağı 

üzerinden toplumdan izole olarak yaşayan yaşlıların alışveriş ve diğer ihtiyaçları gönüllü gençler 

tarafından karşılanmakta ve yaşlıların psikolojik durumları süreç boyunca takip edilerek, destek 

mekanizmaları kurulmaktadır (Bayraktar, 2020) 

 

Sağlık Hizmetlerine Destek 

COVID 19’un etkileri en çok sağlık sektörünü etkilemektedir. Ecza tedariklerinin bozulmasından, 

çalışanların sağlığına; en küçük bir hatanın felaketlere dönüşebilecek olmasından, halka karşı büyük 

sorumluluk taşımasına kadar birçok operasyonel risk taşıyan bu sektör, bu aşamada kurtarıcı bir rol 

üstlenmektedir. Uluslararası şehir örnekleri incelendiğinde salgınla mücadele kapsamında sağlık 

sektörünün ayakta kalmasına yönelik yerel yönetimlerin de büyük katkıları olduğu dikkat çekmektedir. 

Örneğin Roma Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında 100 adet belediye aracını, sağlık personeli 

için tahsis ederek ulaşım desteği sağlamaktadır (Enstitü İstanbul, 2020). Paris Belediyesi ise kendi 

bünyesinde sağlık personeli için maske üretimi yaparak, ücretsiz maske dağıtımı yapmaktadır (My Paris, 

2020). Moskova Belediyesi ise kent metrosunun girişlerinde, vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü 
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ekipmanların kurulumunu gerçekleştirerek; yolcuların ateşlerinin ölçülmesi işlevini yürütmektedir (Official 

website of the Mayor of Moscow, 2020).  

Yukarıda uluslararası örnekler üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda yerel yönetimlerin, COVID-19 

ile mücadele sürecinin önemli bir parçası olduğu dikkat çekmektedir. Yerel yönetimlerin, sağlıktan, 

eğitime, sosyal yardımdan, kültür, sanat faaliyetlerinin sürdürülmesine kadar salgınla mücadelede önemli 

bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir.  

COVID-19 Salgını ile Mücadelede Türkiye’de Yerel Yönetimler 

Uluslararası şehir örneklerinde görüldüğü gibi Türkiye’de de pandemi ile mücadele sürecinde yerel 

yönetimler önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu dönemde yasal düzenlemelerin kendilerine vermiş 

olduğu yetkiler çerçevesinde Türkiye’de birçok belediye, yerel ihtiyaçlarını ve kaynaklarını gözeterek 

farklılaşan ve benzerleşen pandemi ile mücadele yöntemlerini hayata geçirmiş, bazı belediyeler de 

yenilikçi uygulamaları ile sıklıkla gündeme gelmişlerdir. Dolayısıyla bu dönemde yerel yönetimlerin sınırlı 

kaynaklarına rağmen hızlı aksiyon alarak başarılı uygulamalara imza attıklarını söylemek yanlış 

olmayacaktır (Kap, 2020b).  

Çalışmanın bu kısmında COVID-19 ile mücadele sürecinde Türkiye örneği üzerinden 30 büyükşehir 

belediyesi incelenmiştir. Çalışma çerçevesinde 30 büyükşehir belediyesinin, internet siteleri ve dijital 

kaynakları taranmış ve bu alana yönelik yürüttükleri hizmetler derlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre 

pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye’de yerel yönetimlerin hizmetlerini, belirli başlıklar altında 

sundukları gözlemlenmiştir. Aşağıda örnek belediyeler üzerinden de tartışılan bu başlıklar şöyledir: (1) 

Kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerini yürütmek, (2) Düzenli aralıklarla dezenfekte 

ve temizlik çalışmalarını yapmak, (3) Yerli maske üretimi ve dağıtımı yapmak, (4) Sağlık hizmetlerine 

yönelik destek sunmak, (5) Sosyal yardım ve destek hizmetlerini yürütmek, (6) Alınan tedbir ve 

kısıtlamalara ilişkin denetim çalışmalarını yürütmek, (7) Kültür, sanat, spor ve psikolojik destek hizmetleri 

sunmak ve (8) Diğer hizmetlerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında “Diğer” hizmetler başlığı altında 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir belediyeleri, diğer belediyelerden farklılaşan hizmet alanlarıyla ön 

plana çıkmaktadır. Bu başlık altında farklılaşan hizmetler örnek belediyeler üzerinden tartışılmıştır. 

Çalışma kapsamında ayrıca ilgili hizmet başlıkları altında merkezi idarenin, yerel yönetimlerin süreçteki 

bazı eylem ve faaliyetlerine yönelik kontrol ve müdahalesine yönelik bulgular tespit edilmiş ve bulgulara 

da ilgili hizmet alanları başlığı altında da yer verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma kapsamında araştırılan büyükşehir belediyeleri 

Büyükşehir Belediyeleri Listesi 

Adana  Denizli  İstanbul  Malatya  Sakarya  

Ankara  Diyarbakır  İzmir  Manisa  Samsun  

Antalya Erzurum  Kahramanmaraş Mardin  Şanlıurfa 

Aydın  Eskişehir  Kayseri  Mersin  Tekirdağ  

Balıkesir  Gaziantep  Kocaeli  Muğla  Trabzon  

Bursa  Hatay Konya  Ordu  Van  

 

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerini Yürütmek 

Türkiye’de COVID-19’dan korunma önlemlerini, sınırlılıkları, genel önlemleri kamuoyu ile paylaşmak hem 

merkezi hükümet hem de yerel yönetimler tarafından yerine getirilmektedir. Yerel yönetimler tarafından 

yapılan kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini 30 büyükşehir belediyesinin tamamı yerine getirmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinin tamamı, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kent genelinde 

alınan önlemleri ve COVID-19 ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri paylaşmaktadırlar. 

Bu hizmet alanları dışında belediyeler tarafından yürütülen diğer kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri 
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ağırlıklı olarak; belediyeler tarafından hazırlanan tanıtıcı posterler, toplu taşımalarda, okullarda ve iş 

yerlerinde gerçekleştirilen farkındalık artırma kampanyaları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıda 

kamuoyunu bilgilendirme kapsamında bazı büyükşehir belediye örneklerine yer verilmiştir: 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi internet sitesi üzerinden dünyada COVID-19 önlemlerinin 

nasıl paylaşıldığını aktarmaktadır. Yine Belediye, Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 ile ilgili temel 

bilgilendirme metinlerini ve kentteki genel önlemlere yönelik duyurularını, toplu taşıma ve metro 

araçlarında bulunan ekranlarda yayımlamakta ve paylaşmaktadır (T.C. Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, 2020).  

 Konya Büyükşehir Belediyesi, “Koronavirüsten Nasıl Korunulur?” içerikli broşürler üzerinden 

yurttaşların salgından ve diğer virüslerden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirme 

çalışmaları yapmaktadır. Bu broşürler, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ile okullardaki 

öğrencilere dağıtılmaktadır (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2020).  

 Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın kapsamında ülke genelinde yürütülen ‘Evde Kal Türkiye’ 

kampanyasına destek vermek ve salgın hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık 

artırma sürecinde yer almak için il sınırları içerisinde yer alan tüm trafik ışıklarında düzenlemeye 

gitmiştir. Bu kapsamda trafik ışıklarında sürücülere yeşil ışık yandığında ‘Eve Git’, kırmızı ışık 

yandığında ise ‘Evde Kal’ mesajı verilerek, farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır (Türkiye 

Belediyeler Birliği, 2020a).  

 Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde kal çağrısı kapsamında belediye personeli başta olmak 

üzere COVID-19 ve çocuk psikolojisi kapsamında “Ebeveyn Farkındalık Eğitimleri” vermiştir 

(Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 

Bir önceki kısımda uluslararası yerel yönetim örnekleri incelendiğinde, yerel yönetimlerin hizmet 

sunmakla yükümlü olduğu yerlerde COVID-19 salgınına ilişkin alınan tedbir ve kısıtlamalardan; günlük 

vaka sayılarına ve ölüm oranlarına kadar her türlü bilginin bizzat kendileri tarafından kamuoyu ile 

paylaşıldığını göstermektedir. Ancak Türkiye’de salgının gidişatına ilişkin bu bilgilendirme Sağlık 

Bakanlığı; alınan tedbir ve kısıtlamalar ise İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyu 

ile paylaşılmaktadır. Yukarıda da görüldüğü gibi bu noktada yerel yönetimler sadece, salgından korunma 

yöntemleri, belediyeler tarafından alınan temel önlemler ve farkındalık artırma kampanyaları üzerinden 

kamuoyuna bilgilendirme faaliyetlerini yapabilmektedirler (Bayraktar, 2020). 

 

Düzenli Aralıklarla Dezenfekte Ve Temizlik Çalışmalarını Yürütmek 

COVID-19, virüsü taşıyan kişilerin solunum yollarından çıkan damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır. 

Dolayısıyla süreç içerisinde çok kullanıcılı mekânların ve temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat 

edilmesi, salgının bulaşma riskinin azalmasında etkili yöntemlerden birisidir (Türkiye Bilimler Akademisi, 

2020). Bu nedenle kent genelinde yüzeylerin ve mekânların hijyenlerinin sağlanmasına yönelik 

uygulamalar ve dezenfeksiyon çalışmaları, yerel yönetimlerin COVID-19 ile mücadele kapsamında aldığı 

en temel önlemlerin başında gelmektedir. Kent içi dezenfekte ve temizlik çalışmalarını 30 büyükşehir 

belediyesinin tamamı yerine getirmektedir. Bunun yanında büyükşehir belediyeleri tarafından toplu 

taşıma araçlarının, parkların, bahçelerin, meydanların, meyve ve sebze hallerinin temizliği ve ilaçlanması 

yapılmaktadır. Aşağıda büyükşehir belediyeleri tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin 

örnekler şöyledir:  

 

 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il sınırlarında günde 2 bine yakın toplu taşıma ve 

vatandaşların özel araçlarını dezenfekte etmektedir. Ayrıca belediye, kent merkezinde ve bazı 

ilçelerde dezenfekte istasyonları kurmuş ve çalışmalarını bu istasyonlardan yürütmektedir 

(Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2020). 



8 

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otogar, Katı Atık Enerji Üretim ve Dönüşüm Tesisi gibi 

kapalı alanlarda, tramvaylar ve otobüsler, duraklar ve bilet gişelerinde her gün dezenfeksiyon 

çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca COVID-19 ile mücadele kapsamında belediye tarafından kent 

içi mobilyalar düzenli olarak ilaçlanmaktadır (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin yanında hijyen 

ekipleri tarafından meyve-sebze dağıtımı yapılan hallerin dezenfeksiyon işlemlerini yapmaktadır 

(Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı, 

meydan ve piknik alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürmektedir 

(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandemi hastaneleri başta olmak üzere toplam 565 

sözleşmeli sağlık kuruluşundan tıbbi atıkları toplamakta ve bu atıkları belediye bünyesindeki Tıbbi 

Atık Sterilizasyon Tesisi’nde zararsız evsel atığa dönüştürmektedir (Samsun Büyükşehir 

Belediyesi, 2020). 

 Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tüm camileri, park ve bahçeler, çocuk 

oyun alanları ve otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmektedir 

(Türkiye Belediyeler Birliği, 2020b). 

 

Yerli Maske Üretimi Ve Dağıtımı Yapmak 

COVID-19’un bulaşma riskini azaltmak için 5 Haziran 2020 tarihinde DSÖ tarafından maske kullanımına 

ilişkin öneri kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuzda temel olarak maske kullanımının önemi ve halka açık 

alanlarda maske takılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir (World Health Organization, 2020). 

Türkiye’de de 30 büyükşehir belediyesi için 3 Nisan 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 

yayımlanan genelge kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmiştir1 (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020a). 

Nisan tarihinde çıkartılan genelge sonrasında 30 büyükşehir belediyesinin neredeyse tamamının 

koordinasyonunda yerli maske üretimi ve üretilen maskelerin dağıtımı yapılmıştır. Büyükşehir 

belediyeleri tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin örnekler şöyledir: 

 Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde il genelinde 15 büyük tekstil fabrikası, 

maske üretimi yapmaktadır. Üretilen maskeler Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlara dağıtılmaktadır 

(Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası kursları bünyesinde günde 60 bin maske 

üretimi yapmaktadır. Üretilen maskelerin dağıtımı belediye personeli tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca metro istasyonları önlerinde yer alan maskematik makinaları da 

ücretsiz maske dağıtımına destek vermektedir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020b). 

 

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Destek Sunmak 

Salgınla mücadele kapsamında sağlık sektörünün ayakta kalmasına yönelik Türkiye’de de yerel 

yönetimlerin büyük katkıları olduğu dikkat çekmektedir. 24 Mart 2020 tarihinde 31078 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 

ve konaklama ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme kapsamında sağlık çalışanlarının ilgili 

belediyenin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının yolu açılmıştır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020). Bu kararla beraber büyükşehir belediyelerinin tamamı sağlık çalışanlarına ücretsiz 

 

1 8 Eylül 2020 tarihinde çıkarılan yeni bir genelge ile de 81 il genelinde bulaş riskini azaltabilmek adına maske takma 
zorunluluğu getirilmiştir (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020a). 
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ulaşım desteği sunmaya başlamışlardır. Bu hizmetin yanı sıra bazı belediyeler, hastanelere hasta nakil 

hizmeti sunmak, sağlık destek çağrı merkezi kurmak, salgınla mücadele sürecini başarıyla tamamlayan 

ve hastaneden taburcu olacak vatandaşlara servis desteği sunmak gibi hizmetleri de sağlayarak, sağlık 

hizmetlerine destek olmaktadırlar. Büyükşehir belediyeleri tarafından bu başlık altında sunulan 

hizmetlere ilişkin örnekler şöyledir: 

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde, yeni COVID-19 Sağlık 

Destek Hattı Çağrı Merkezi kurulmuştur. Bu merkez, Koronavirüs şüphesi olan vatandaşların 

kayıtlarını alarak, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmayı hedeflemektedir. Yapı, bu 

amaçla kurulan Türkiye’deki ilk merkez olma özelliği taşımaktadır (Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi, 2020).  

 Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki araçlarını hasta nakil aracı olarak tasarlayıp, 

evde bakıma muhtaç ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşları hastaneye taşıma görevi 

üstlenmektedir (Van Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele sürecini başarıyla tamamlayan ve 

hastaneden taburcu olacak vatandaşlara servis desteği sunmaktadır (Medyabar, 2020).  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan 35 adet ambulans, hasta nakil 

hizmeti sunmak amacıyla Koronavirüse karşı özel olarak donatılmıştır (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, 2020b) 

 

Sosyal Yardım Ve Destek Hizmetlerini Yürütmek 

COVID-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de yerel yönetimler sosyal yardım ve destek hizmetleri 

bağlamında önemli roller üstlenmişlerdir. Yukarıda da vurgulandığı gibi çocuktan, gence; engelliden, 

kadına; yaşlıdan dar gelirliye kadar kapsamlı bir gruba yönelik sosyal içerikli faaliyetleri kapsayan sosyal 

yardım hizmetleri, geniş bir hizmet alanına sahiptir. Uluslararası örneklere benzer şekilde Türkiye’de de 

pandemi ile mücadele döneminde büyükşehir belediyelerinin tamamının, bu kategori altında birçok 

hizmeti yerine getirdiği görülmektedir. Yürütülen bu hizmetler genel olarak aşağıdaki gibidir: 

 Maddi yardım desteği, 

 Gıda ve temizlik paketi desteği, 

 Sıcak yemek dağıtımı, 

 Alışveriş desteği, 

 Evde bakım desteği, 

 Evsiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik barınma desteği. 

 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra; salgınla mücadele döneminde, sosyal yardım hizmetleri 

kapsamında vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere belediyeler özelinde yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

“Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılan bu düzenleme, yerel 

yönetimlere mülkiyetlerinde olan taşınmazlar için alacaklarının belirli bir süre için ertelemesini 

getirmektedir (2020). Bu bağlamda bazı belediyeler (Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, 

Mersin Büyükşehir Belediyeleri) kira borçlarını, su faturalarını ve diğer alacaklarını belli bir süreliğine 

erteleme yetkisi ile vatandaşa -özellikle de esnafa- kolaylık sağlamaktadırlar. Yine bu dönemde kırsal 

kalkınmayı desteklemek, tarım ve gıda sektörünün zararlarını en aza indirebilmek adına bazı büyükşehir 

belediyeleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Antalya, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Samsun, 

Büyükşehir Belediyeleri) tarafından üretici ve çiftçilere ayni ve nakdi yardımlar yapılarak, destek 

verilmektedir. Salgınla mücadele kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesi de neredeyse bütün 

büyükşehir belediyelerinin gündeminde yer alan konuların başında gelmektedir. Bu dönemde yine bazı 
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büyükşehir belediyeleri, sokak hayvanları için yem ve mama desteği sağlamaktadır. Büyükşehir 

belediyeleri tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin örnekler şöyledir: 

 Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine (işini kaybedenler, ücretsiz izne 

çıkarılanlar ve ekonomik sıkıntı çekenlere) temel gıda paketleri, temizlik paketleri destekleri 

sağlamıştır. Ayrıca belediye tarafından yaşlı, hasta vatandaşlara ve muhtaç ailelere sıcak yemek 

dağıtımı; dar gelirli ailelere de ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş desteği sağlanmıştır 

(Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Muğla Büyükşehir Belediyesi 438 ihtiyaç sahibi aileye (yoksul, kimsesiz, evsiz, engelli ve 

ihtiyaç sahibi vatandaşlar) ulaşarak, pandemi ile mücadele kapsamında 335 bin 610 TL maddi 

yardım yapmıştır (Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından evsiz ve ihtiyaç sahibi ailelerinin, Büyükşehir 

Belediyesi’nin Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde barınma ihtiyaçları 

karşılanmaktadır. Ayrıca Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşların düzenli olarak sağlık kontrolleri 

yapılmaktadır (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , 2020). 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, büyükşehir 

belediyesi kiracıları için kira alımını belli bir süre için erteleyerek, esnafın yanında olduğunu 

belirtmiştir (CNNTÜRK, 2020). 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi evlere temizlik desteğine giden kadınları, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ise sokak müzisyenlerini sosyal yardım grupları arasında tanımlamış; onlara 

virüs salgını nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına gıda ve nakit desteği yardımları 

yapmışlardır (Yeni Haber, 2020). 

 Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından il sınırları içerisinde yaşayan çiftçilere ve 

balıkçılara, dekar başı ve tekne başına nakdi hibe yardımı yapılmıştır (Adana Büyükşehir 

Belediyesi, 2020). 

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye arazisinde yerli üretim yapılmaya 

başlanmıştır. Ayrıca üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50’sinin belediye eliyle karşılanması 

kararı alınmıştır (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında sokak hayvanlarına ve 

ilçelerde yaşayan sahipsiz hayvanlara yem ve mama desteği sunmaktadır (Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi, 2020).  

 

Salgının başlangıç döneminde bazı büyükşehir belediyeleri (Ankara, İstanbul, Gaziantep, Konya) 

tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik maddi yardımda bulunmak amacıyla bağış kampanyaları 

başlatılmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından kısa bir süre içerisinde duruma müdahale edilmiş, 

“Yardım Toplama Hususuna İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi” yapılmıştır. Bu bilgilendirmeye göre 

belediyeler tarafından toplanan maddi desteklerin bağıştan ziyade; yardım kampanyası kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmış, Yardım Toplama Kanunu’nun 6. maddesine istinaden de 

belediyelerin izinsiz yardım kampanyaları toplamasının hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Ardından 

belediyelerin para topladıkları hesaplara merkezi idare tarafından bloke konulmuş ve süreç 

durdurulmuştur (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020c). Ankara, İstanbul, İzmir gibi bazı büyükşehir belediyeleri 

ise faaliyetlerinin yardım kampanyasından öte bağış kampanyası kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini ve bu durumun da yerel yönetimler kanunlarına aykırılık teşkil etmediğini belirtmişlerdir. 2 

tarafta da uzlaşı sağlanamamış, merkezi idare, yardımların tek bir kaynakta toplanması kapsamında “Biz 

bize yeteriz Türkiyem” kampanyasını başlatmıştır. Merkezi idare tarafından gelen yasaklamalara rağmen 

önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ardından da diğer belediyeler (Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Hatay) 

tarafından başlatılan “Askıda Fatura” uygulaması dikkat çekmektedir. Bu uygulama ile salgın dönemi 

boyunca su ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarının ödenmesi mümkün 
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hale gelmiştir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020a). Yine aynı dönemde Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ise ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’ ve ‘El Ver’ sloganı ile birlikte, “Dayanışma için 6 milyon tek yürek”, 

“Veresiye Defteri Kapatma”, “İftar Ver”, “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyaları başlatılmıştır. 

Kampanyalar kapsamında toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL maddi yardım toplanmış ve ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmıştır (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020a).  

 

Salgınla mücadele döneminde merkezi idarenin sürecin odağında olma ısrarının bir başka örneği ise 

ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım ve desteklerin valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek 

Grupları tarafından yerine getirilmesini sağlamaktır. Yine merkezi idarenin, salgınla mücadele sürecinde 

alınan sokağa çıkma yasakları tedbirleri kapsamında, belediyeler tarafından ekmek dağıtımı gibi temel 

hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik eleştiri ve engelleme faaliyetleri de, merkezi idarenin yerel 

yönetimlerin eylem ve işlemlerine yönelik müdahalesi olarak değerlendirilebilir (Bayraktar, 2020). 

 

Alınan Tedbir Ve Kısıtlamalara İlişkin Denetim Çalışmalarını Yürütmek 

COVID-19 salgını döneminde alınan tedbir ve kısıtlamalara uyulup uyulmadığına yönelik yapılan denetim 

çalışmalarının önemli bir kısmı büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilmiştir. 30 büyükşehir 

belediyesinin tamamında; hijyen, sosyal mesafe, maske takma kuralları, COVID-19 salgını kapsamında 

herhangi bir risk taşıyıp taşımadığın güvenli şekilde paylaşan Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri 

gibi tüm denetim faaliyetleri, zabıta birimlerince düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 

büyükşehir belediyeleri tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin örnekler şöyledir: 

 Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılan ilgili genelge uyarınca şehirlerarası otobüs terminalinde HES kodu denetimi 

gerçekleştirilmektedir (Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta birimi, sosyal mesafe kuralları ile maske ve eldiven 

kullanımı denetimlerini, marketler başta olmak üzere gıda ürünlerinin satışının yapıldığı tüm 

işletmelerde düzenli aralıklarla yapmaktadır (Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçları ile 

ticari taksilerde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin 

denetimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştirmektedir (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta birimi tarafından kent genelindeki cadde ve 

sokaklarda hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına yönelik denetimlerini düzenli aralıklarla 

yerine getirmektedir (Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 

Kültür, Sanat, Spor Ve Psikolojik Destek Hizmetleri  

Pandemi ile mücadelede Türkiye’de birçok büyükşehir belediyesi “Kültür, Sanat, Spor Ve Psikolojik 

Destek Hizmetleri” kapsamında hizmetler sunmuşlardır. Bu başlık altında büyükşehir belediyeleri, spor 

müsabakaları, öğrencilere yönelik eğitsel destek, fotoğraf yarışmaları, çevrim içi konserler, seyyar müzik, 

eğlence programları, psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri sunmuşlardır. Büyükşehir belediyeleri 

tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin örnekler şöyledir: 

 Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 

satranç sporcularına moral ve destek sağlamak amacıyla “Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç 

Turnuvası” düzenlemiş ve sosyal medya araçları üzerinden canlı olarak turnuvayı izleme imkanı 

sunmuştur (Türkiye Belediyeler Birliği, 2020d).  

https://www.ankaratekyurek.com/
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 Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube 

Müdürlüğü sanatçıları tarafından hafta içi her gün belediyenin kendi internet sayfası üzerinden 

canlı yayınlarla evde kalanlar için konserler vermektedir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele kapsamında vatandaşa moral 

vermek amacıyla belediye bünyesindeki spor hocaları eşliğinde vatandaşlara balkonlarından spor 

yaptırmaktadır (Sivil Sayfalar, 2020a). 

 Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasakları nedeniyle 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediyenin bando takımı, cadde ve sokaklarda marşlar 

çalarak, vatandaşlara bayram heyecanı yaşatmıştır (Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik “Hayat 

Eve Sığar” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenlemiş ve kendi internet sayfası üzerinden 

yarışmaya yönelik tüm bilgileri paylaşmıştır (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2020).  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından salgın döneminde İstanbullu vatandaşların 

kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmak amacıyla 

“Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete açılmıştır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020c).  

 Mardin Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 tedbirleri kapsamında evinde kalan ilköğretim 

öğrencilerine “100 temel eserden seçmeler” kitaplarını hediye ederek, hem eğitsel hem de moral 

desteği sunmuştur (Türkiye Belediyeler Birliği, 2020c). 

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından günde 2 defa belediyenin internet sitesinden 

canlı olarak spor desteği verilmektedir (Hürriyet, 2020). 

 

Diğer Hizmetler 

Salgınla mücadele kapsamında yukarıda belirtilen ve yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin 

dışında bazı belediyeler süreçte sunmuş oldukları farklı hizmet alanları ile gündeme gelmiştir. İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehir belediyeleri yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra salgınla 

mücadele kapsamında; (1) eylem planı hazırlamak, (2) bilim kurulları kurarak, sürece yönelik mücadele 

yöntemleri geliştirmek, (3) katılım mekanizmalarını canlandırarak sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmek, (4) 

eğitim hizmetlerine destek vermek gibi diğer belediyelerden farklılaşan hizmet alanlarıyla ön plana 

çıkmaktadır. Aşağıda bu başlık altında büyükşehir belediye örneklerine yer verilmiştir: 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında “COVID-19 Dirençlilik Eylem 

Planı” hazırlanmıştır. Bu plan İzmir ilinde, (1) pandemi benzeri kriz durumlarında geçmişten 

bugüne devam eden önleyici hizmetler, (2) pandemi ile mücadele kapsamında “Kriz Belediyeciliği” 

yaklaşımı ile bugün yürütülen çalışmalar ve (3) pandemi sonrasında yapılacak çalışmalar 

çerçevesinde izleme ve adaptasyon sürecini içeren 3 temel başlık göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020a). Geçmiş ve gelecek adımları içeren bu eylem 

planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi için gerçek anlamda bir yol haritası niteliğindedir. Ayrıca İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yeni bir yönerge çıkararak; sivil toplum örgütlerinden, 

üniversitelere, sağlık birimlerinden merkezi yönetimin ilgili birim temsilcilerine kadar geniş kapsamlı 

3 yeni kurul kurmuş (“Kriz Yönetim Üst Kurulu”, “Kriz Yönetim İcra Kurulu” ve “Bilim Kurulu”) ve 

salgınla mücadele sürecinde yönetişim mekanizmalarını aktif hale getirmiştir (Sivil Sayfalar, 

2020a).  

 İzmir Büyükşehir Belediyesi ile benzer bir eylem planı Bursa Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yayımlanmıştır Bu eylem planı da 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında belediyenin 

kontrollü normalleşme süreciyle ilgili hizmet alanlarını, alınacak önlem, risk ve tedbirleri 

içermektedir.  

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, uluslararası düzeyde 43 başkent 

belediyesini bünyesinde barındıran ‘COVID-19’a Karşı Başkentliler Dayanışması’ adlı bir platform 
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da salgınla mücadele kapsamında geliştirilen ve dikkat çeken çalışmalardan bir diğerini 

oluşturmaktadır. Platform, “koronavirüs salgını ile mücadelede diğer dünya başkentlerinin bu 

süreçte kazandıkları deneyim ve birikimlerini tek bir havuzda bir araya” getirmeyi hedeflemektedir 

(Cumhuriyet Gazetesi, 2020). Bu dayanışma ağı üzerinden COVID-19 salgınına karşı mücadelede 

başkent belediyeleri, çevrimiçi platform üzerinden deneyimlerini düzenli aralıklarla paylaşmaktadır 

(Capital Initiatives for COVID-19, 2020). Böyle bir girişim katılım mekanizmalarını canlandırarak 

sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmekte ve pandemi ile mücadele ve sonrasında önemli bir paylaşım 

ve bilgi ağı oluşturmaktadır.  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üst düzey yöneticileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 

İstanbul Tabip Odası, çeşitli üniversite ve kamu hastanelerinden doktorlar, psikiyatri uzmanları ve 

konuyla ilgili yetkin personellerden oluşan bir bilim kurulu kurulmuştur Yine benzer şekilde İstanbul 

Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oluşturularak; salgınla mücadele sürecinde eylem ve 

stratejilerin belirlenmesinde ortak bir akıl yaratılmıştır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020a). 

 Uzaktan eğitime destek hizmetleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 

bilgisayarı ya da interneti olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kullanımına, belediye 

bünyesindeki 869 adet bilgisayar açılmıştır. Ayrıca interneti olmayan kırsal mahallelerdeki 

öğrencilerin yararlanması amacıyla da Çiçektepe, Esenler, Polatlar mahalleleri başta olmak üzere 

bazı kırsal mahallelerde fiber altyapı sistemi güçlendirilerek, bu bölgelere internet hizmeti 

götürülmüştür (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020b). 

 

Belediye örnekleri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de yerel yönetimlerin, COVID-19 

ile mücadele sürecinin önemli bir parçası olduğu dikkat çekmektedir. Her ne kadar merkezi idare, salgınla 

mücadele sürecinin odağında yer alma konusunda ısrarlı olsa da (Bayraktar, 2020); büyükşehir 

belediyelerinin, sağlıktan, eğitime, sosyal yardımdan, kültür, sanat faaliyetlerinin sürdürülmesine kadar 

salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir. 

Sonuç ve Genel Değerlendirme 

 

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı mücadele sürecinde yerel yönetimlerin, önemli sorumluluklar 

üstlendiği çalışma kapsamında verilen ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden görülmektedir. Süreçle 

mücadelede yerel yönetimler, hızlı aksiyon alarak başarılı uygulamalara imza atmışlardır (Sivil Sayfalar, 

2020b). Özellikle bu dönemde yerel yönetimler, merkezi idarenin hızlı etki gösteremediği, ihtiyaç 

alanlarına çözüm üreterek önemli bir boşluğu doldurmaktadırlar. Yerel yönetimlerin, COVID-19’un 

toplum üzerindeki etkilerini ve yerel düzeydeki riskleri hızlı analiz ettiği ve bu noktada da yönlendirici bir 

konumda olduğu, çalışma kapsamında tespit edilen bir diğer önemli noktadır (Bayraktar, 2020). 

 

Uluslararası ölçekte yerel yönetimlerin; sağlıktan, eğitime, sosyal yardımdan, kültür, sanat faaliyetlerinin 

sürdürülmesine kadar salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir. Türkiye’de de 

krizde başarılı bir sınav veren yerel yönetimler tarafından yaratıcı hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu 

görülmektedir. Bu dönemde maske üretiminden, sosyal yardım hizmetlerinin etkinlik alanlarının 

genişletmesine, dijital platformlar aracılığı ile evde spor, kültür, sanat gibi hizmetlerin yürütülmesinden, 

üretici ve çiftçilere destek sağlanmasına kadar geniş bir hizmet alanı, büyükşehir belediyeleri tarafından 

sunulmaktadır. Yine bu dönemde merkezi idarenin COVID-19 ile mücadele sürecinde yerel yönetimlerin 

eylem ve işlemlerine müdahalesi dikkat çekicidir. Merkezi idarenin bu müdahalesi özellikle kamuoyunu 

bilgilendirme faaliyetleri, sosyal yardım hizmetlerinin sunumu gibi temel nitelikli hizmet alanlarında 

gözlemlenmektedir. Ancak salgının seyrinin daha yakından takip edilmesi ve salgın sonucu ortaya çıkan 

ihtiyaçlara çözüm üretme noktasında kapasite ve imkânlar bakımından merkezi idare ile yarışamasalar 

dahi, sürece hızlı adapte olma ve reaksiyon geliştirme açısından yerel yönetimlerin çok önemli bir noktada 
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olduğu gözlemlenmektedir (Sivil Sayfalar, 2020b). Kısacası sahip oldukları kaynak sınırlılıkları, merkezi 

idarenin kontrol ve müdahalelerine rağmen, Türkiye’de yerel yönetimler salgınla mücadele konusunda 

ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik yerel nitelikli çözümler üreterek, sürece önemli katkılar sağladığı ve bu 

yönde güçlü çaba harcadığı dikkat çekmektedir. 

İçinde yaşadığımız bu dönemle beraber yerel yönetimlerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu ve 

benzeri kriz dönemlerinde mücadele alanları ve yerel nitelikli ihtiyaçlara çözüm üretme becerileri göz 

önünde bulundurulduğuna yerel yönetimlerin daha çok güçlendirilmesi, merkezi idare ile yerel yönetimler 

arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda merkezi idarenin işsizlik maaşı, borçların 

ertelenmesi gibi daha genel yardımları ve politikaları merkezi düzeyde yürütmesi; yerel ölçekte ise bu 

sürecin doğrudan yerel yönetimler aracılığıyla desteklenmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. Yerel 

yönetimlerin de bu süreci planlarken ve yürütürken sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektörle 

işbirliği yapması ve onları sürecin içine dahil etmesi gerekmektedir (Sivil Sayfalar, 2020b). Kriz ile 

mücadele dönemlerinde merkezi hükümetin sosyal devlet ilkesini göz önünde bulundurarak, yerel 

yönetimlerden gelen talepleri dikkate alması, ortak bir sorumluluk bilinci ile hareket ederek; yerel 

yönetimlerin görev alanlarına müdahaleden sakınmaları gerekmektedir. Bu da ancak yönetişim 

mekanizmalarının etkin kılındığı kapsamlı bir salgınla mücadele politikalarının geliştirilmesi ve 

yürütülmesi ile hayata geçirilebilir.
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