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1. GİRİŞ 

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Toptan 
Satış Pazarı’ndan (Huanan Seafood and Live Animal Market) çıktığı düşünülen ve dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 salgını, görülen epidemik sonuçların ardından, yayılma hızına oranla 
pandemiye dönüşmüştür. 

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil 
durumu” olarak sınıflandırmış, ilk salgının başladığı Çin dışında 113 ülkede COVID-19 
vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart’ta küresel salgın 
(pandemi) olarak tanımlamıştır. Ülkemizde COVID-19 ile ilgili çalışmalar 10 Ocak’ta başlamış 
ve 22 Ocak’ta T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, 
alınan önlemler ile ilk COVID-19 vakası Avrupa ve İran gibi komşu olduğumuz ülkelerden 
sonra 11 Mart’ta görülmüştür. (Sağlık Bakanlığı, Covid-19, Genel Bilgiler, Epidemioloji ve 
Tanı) 

Ülkemizde görüldüğü ilk tarihten itibaren devlet organları, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, 
Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda kademeli olarak salgına 
karşı tedbirlerini artırmaya başladı. Covid-19 salgını kısa süre içerisinde ülkemizde siyasi, 
ekonomik, sosyal ve bireysel olarak önemli etkilere yol açtı. Bu etkiler hayatı olumsuz yönde 
etkilediği gibi beraberinde yeni normal kavramını literatüre kazandırdı. Salgının etkisi 
azaldıkça yeni normale dönüş aşamaları uygulamaya sokuldu. 

Pandemi sürecinde özellikle hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Sosyal izolasyonu korumak, salgının yayılımını azaltmak maksadıyla alınan kararlar 
doğrultusunda vatandaşlar belirli günleri evlerinde geçirmiş oldu. Vatandaşların evlerinde 
geçirdiği bu süre zarfında Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları 
oluşturuldu. Gruplar, il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar 
tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, 
Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil topum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 
çalışmalarına başladı. 

Alınan tüm tedbirler başta olmak üzere, özellikle yerel yönetimlerin hizmet alanına giren, 
ulaşım, sağlık, bilgilendirme ve tanıtım, hijyen ve sosyal yardım çalışmaları önemli bir safhaya 
geçiş yapmıştır. Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar Covid-19 süresince vatandaşların 
sağlıklı bir yaşam sürmesini önceleyerek hizmetlerini pandemiye uygun şekilde devam 
ettirmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı, Sakarya’da Belediye hizmetlerinin Covid-19 salgını sürecinde nasıl 
ilerlediğini analiz edebilmek ve sürece dair olumlu/olumsuz görüşleri ortaya koyabilmektir. Her 
ne kadar ülkece salgına dair hazırlıklarımız olsa da, şu bir gerçek ki; dünya bu salgına 
hazırlıksız yakalandı. Belediyeler de bu hazırlıksız salgına karşı devlet kademelerinin yapmış 
olduğu açıklamaların akabinde kendi tedbirlerini hayata geçirmeye çalıştı. Bu analiz, böylesine 
ciddi sürecin Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından nasıl yönetildiğini ele alacak. 
Analizde yer alan örnekler ve değerlendirmeler genel olarak 

 



kurumların web siteleri, sosyal medya hesapları ve bilgilendirici haber metinleri dikkate 
alınarak derlenmiştir. 

2. Sakarya Büyükşehir 
Yönetimi 

Belediyesi ve Koronavirüs Süreç 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.sakarya.bel.tr) adresinde Covid-19 salgınına 
dair ilk duyuru 12 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. “Başkan Yüce Koronavirüse karşı alınan 
önlemleri açıkladı” başlığıyla yayınlanan haberde, toplu taşıma araçlarının, yoğun olarak 
kullanılan AVM’ler, otobüs durakları, terminal, camiler, okullar, pazar yerleri gibi sosyal 
yaşam alanlarının periyodik olarak dezenfekte edildiğine dair kamuoyuna basın açıklaması 
yapıldı. 

13 Mart 2020 tarihinde “Büyükşehirden Erteleme” başlığıyla basına servis edilen haberde; 
Sosyal Gelişim Merkezleri, SAMEK’ler, Yaşlı Destek Merkezi ve Macera Park’ta 
düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler Koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci bir duyuruya 
kadar ertelendiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Eş zamanlı olarak bu duyuru sosyal medya 
hesaplarından eş zamanlı olarak paylaşıldı. 

Covid-19’a karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan üçüncü duyuru haberi 
“Büyükşehir altyapısında eğitimlere ara verildi” başlığıyla kamuoyuna sunuldu. Açıklamada, 
“Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Tüm dünyada görülen ve 
ülkemize kadar gelen koronavirüse karşı Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü olarak tüm 
branşlarımızda eğitimlerimize süresiz ara verilmiştir. Sporcu ve insan sağlığı önemi açısından 
alınan kararı, sporcularımıza, antrenörlerimize, velilere ve tüm spor kamuoyuna bildiririz” 
ifadelerine yer verildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından yapılan ikinci açıklama su kesintilerine 
dair oldu. Yüce, ““Kişisel hijyen koronavirüsü önleyici tedbirler arasında en önemli 
parametredir. Bu konuda Su ve Kanalizasyon İdaresi bürokratlarıma gerekli talimatları verdim. 
Herhangi bir su kesintisi yaşanmaması için azami dikkat ortaya konulacak” şeklinde bir 
açıklama yaptı. 

 



Duyurulardan bir sonraki aşama toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi oldu. 
www.sakarya.bel.tr adresinde çıkan haber metninde, ““Büyükşehir Belediyesi il genelinde 
çalışan belediye otobüsleri, dolmuş, taksi, minibüs ve servis araçlarını virüslere karşı 
dezenfekte etmeye devam ediyor.” İfadeleri yer aldı. Aynı zamanda 16, 18, 19, 22 ve 23 Mart 
tarihlerinde kamuoyuyla paylaşılan bilgiler ışığında, temizlik ekiplerinin; açık alanları, parkları, 
bahçeleri, oyun alanlarını, kapalı 
dezenfekte edildiği duyurulmuştur. 

mekanları
 

otogarları ve hizme
 

binalarını virüs
 

karşı 

Koronavirüse karşı farkındalığı artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin 
giriş ve çıkışında yer alan led ekranlara bilgilendirici grafikler yansıtıldı. Farkındalık 
çalışmaları şehirde yer alan trafik lambalarına “Evde Kal” uyarılarının yerleştirilmesiyle devam 
etti. 

 



20 Mart 2020 tarihli duyuruda “Büyükşehir Koronavirüse karşı Kriz Masası oluşturdu” başlıklı 
bir açıklama yapıldı. Rutin olarak vatandaşın taleplerini ilettiği Çözüm Masası hattı 153, aynı 
zamanda Koronavirüs sürecinde talep ve isteklere açıldı. Haberin devamında, YADEM’e 
kayıtlı yaşlıların tüm isteklerinin temin edildiği ve sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve 
otoparkların ücretsiz hale getirildiği ifade edildi. 

BELPAŞ’a bağlı sosyal tesislerde, süreç içerisindeki sokağa çıkma yasakları ve evde kalma 
hassasiyeti vurgulanarak paket servisi uygulamasına geçildi. Paylaşılan irtibat bilgilerinden 
vatandaşlar BELPAŞ sosyal tesislerinden yemek siparişi verebildiler. 

23 Mart 2020 tarihli başka bir duyuruda, sokak hayvanları gündeme getirildi. Açıklamada, “bilimsel 
çalışmalar ve araştırmalar sonucunda evcil hayvanlardan insanlara geçen herhangi bir Koronavirüs 
vakasının olmadığı belirtilirken yiyecek ihtiyacı çeken can dostlarımız için kapıların önüne bir kap 
mama bırakmanın ihmal edilmemesi gerektiğine” dikkat çekildi. 

 



Dezenfekte çalışmalarını ilçelere de taşıdığını 24 Mart 2020 tarihinde duyuran Büyükşehir Belediyesi, 
ilk olarak Karasu ve Kocaali ilçelerinde ilaçlama çalışmaları yaptılar. Aynı gün içerisinde yapılan başka 
bir duyuruda ise, şehrin muhtelif noktalarına dezenfektan otomatlarının yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. 

Sürecin en çok etkilediği kesim 65 yaş üstü vatandaşlarımız oldu. Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü 
vatandaşlara YADEM (Yaşlı Destek Merkezi) aracılığıyla ulaşmaya çalıştı. Kurulan ekiplerce 65 yaş 
üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. YADEM ekibinin bu süreçte Vefa Sosyal Destek gruplarına 
destek olduğu ve çalışmalara katıldığı da belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarına getirdiği yolcu sınırlaması uyarıları dikkate alınarak yolcu 
kapasitelerine yönelik denetleme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleşti. Yapılan 
açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın toplu taşıma araçlarına yönelik çıkardığı genelgenin ardından 
denetimlerimize başladık. Araçların ruhsatlarında yer alan yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadarının 
olması gerektiği noktasında gerekli bilgileri verdik.” İfadelerine yer verildi. 

Vatandaşların evde kaldığı süreçte sokak hayvanlarına gıda desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 
“Şehir kuşlarına Büyükşehir desteği” başlığıyla bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, 
“Sokak kuşlarımıza merkezde ve 16 ilçemizde toplamda 2 bin kilogram buğday yemi dağıttık.” İfadeleri 
kullanıldı. 

 



27 Mart 2020 tarihli duyuruda toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı yönünde 
bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Araç içi bilgilendirici afiş ve etiketler, sosyal mesafeye uygun bir 
toplu taşıma amacıyla otobüslere yerleştirildi. 

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması, uluslararası ulaşımı da durma noktasına 
getirdi. Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalarda yurtdışında bulunan vatandaşların özel 
çabalarla ülkemize dönmesi sağlandı. Ülkeye döndükleri günden itibaren 14 günlük karantina 
sürecini KYK yurtlarında geçiren vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap, kalem, 
defter, ıslak mendil gibi gereçlerin beraberinde meyve suyu, kek, çerez de dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

 



Covid-19 nedeniyle çalışmalarını askıya alan ve bu durumda işsiz kalan ihtiyaç sahipleri için 
sosyal yardım ve gıda paketleri, hayırsever iş adamlarının, işletmelerin ve kurumların 
katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Ulaşım ve toplu taşımadaki Koronavirüs önlemlerinde sıkı tedbir alındığını açıklayan 
Büyükşehir Belediyesi, ““Sakarya’daki toplu taşıma araçlarının güzergâh takibini, yolcu 
kapasitelerinin ölçümünü, burada an be an Ulaşım Yönetim Merkezi olarak takip ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 

Daha önce sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma ve otopark imkanı sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, 1 Nisan 2020 tarihinde “Büyükşehir sağlık çalışanlarının yanında” başlığıyla, 
SEAH Acil Bölümü doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıttı. 

Koronavirüs sürecinde evlerinde kalan vatandaşlara yönelik “Evde Kal Kitapla Kal” projesi 
başlatan Büyükşehir Belediyesi, ikinci el kitapları vatandaşlardan toplayarak, kitap talebinde 
bulunan diğer vatandaşlara ulaştıracağını açıkladı. 

 



2 Nisan 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi sitesinde yer alan habere göre Başkan Ekrem 
Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanları ile gerçekleştirdiği 
Koronavirüs toplantısına online olarak katılım sağladı. Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kriz 
masası oluşturulması ve yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin pandemi hastanesi 
olarak kullanılması için altyapı ve çevre düzenlemesinin sürdüğü bilgilerini paylaştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istatistiki bilgiler de veren Yüce, “u süreçte 2 bin 982 yaşlı ve kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşımıza yardımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz. 2 bin 100 ailemizin 
sosyal kartlarına destekler yükledik. Ayrıca; şu ana kadar bu süreçte şimdilik 500 ailemize kuru 
gıda yardımı yaptık ve bu yardımlarımız sürecektir” ifadelerini kullandı. 

Uzun süredir şehrin beklediği ve bir  türlü tamamlanamayan Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’nin çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bilgisi 3 Nisan 2020 
tarihinde “Alınan Önlemler Daha Çok Artıyor” başlığıyla paylaşıldı. 

Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan 2020 tarihi itibariyle yeni tedbir kararları alındığını kamuoyu 
ile paylaştı. Açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Maske dağıtımı şehrimizin tamamına 

 



yayılacak. Toplu taşıma araçlarımızda maske zorunluluğu olacak. Zabıta teşkilatımız sahada 
gerekli denetimleri gerçekleştirmeye devam edecek” şeklinde konuştu. 

Koronavirüs sürecinde en önemli malzemelerinden biri şüphesiz maskeler oldu. Başkan Ekrem 
Yüce’nin şehrin tamamına maske dağıtımı yayılacak açıklamasının ardından. “Büyükşehir 100 
bin maskeyi ücretsiz dağıtıyor” başlığıyla yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin muhtelif yerlerindeki vatandaşlarımıza ve 
esnaflarımıza ilk etapta 100 bin adet olmak üzere maske dağıtımına başladık. Ayrıca toplu 
taşım
 

araçlarımıza, Pazar yerlerine ve tüm ilçelerimiz
 

de mask
 

dağıtımını 
gerçekleştireceğiz.” İfadelerine yer verildi. 

Sosyal yardım ve gıda paketleri çalışmalarında hedef olarak 25 bin koli dağıtılacağını belirten 
Başkan Ekrem Yüce, 5 Nisan 2020 tarihinde basına verdiği demeçte, “Yapılacak olan gıda 
yardım kolileri ile birlikte 25 bin ihtiyaç sahibi ailemize destek sağlamış olacağız. Bizler de 
Büyükşehir olarak gıda yardım paketlerine şeker ve çay desteği sağlıyoruz. Mersin ve Erzurum 
depolarından çay getirildi. Adapazarı Şeker Fabrikasından da 1 tır şeker hibe edildi” ifadelerine 
yer verdi. 

 



İlçelerde alınan Koronavirüs tedbirlerini Karasu’da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5 Nisan 
2020 tarihli basın metninde, “Büyükşehir ekipleri Karasu’da kamu alanlarına ve Pazar yerlerine 
dezenfekte cihazları yerleştirdi, ücretsiz maske dağıtımı yaptı” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
7 Nisan 2020 tarihinde ilçelerde koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini duyuran Büyükşehir 
Belediyesi, 
karakollara, 
dezenfekta
 

Ferizli ve Hendek ilçelerindeki kamu kurumlarına; jandarma merkezine, 
kaymakamlıklara ve vatandaşların sürekli kullandıkları otobüs duraklarına 
otomatları koyulduğunu belirtti. 9 ve 10 Nisan 2020 tarihli haberlerde aynı 

çalışmaların Söğütlü, Geyve, Kocaali, Akyazı, Pamukova, Sapanca, Kaynarca ve Karapürçek 
ilçelerinde sürdüğü açıklandı. 

Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan “Evde Kal Kitapla Kal” projesi 
kapsamında 8 Nisan 2020 tarihli haberde 3 bin kitabın talepler doğrultusunda vatandaşa 
dağıtıldığı belirtildi. Kitap taleplerinin 153 çözüm masası irtibat hattından alınacağı duyurusu 
yapıldı. 

Farkındalık çalışmalarına yaya yollarıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri aracılığıyla şehrin işlek caddelerindeki yaya geçitlerine ‘Hayat 
Eve Sığar’, ‘Sağlığın İçin Evde Kal’ sloganları yerleştirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. 

 



Büyükşehir Belediyesi evlerinde kalan yaşlı bireyler ve vatandaşlar için sosyal yardım 
çalışmalarına devam etti. 10 ve 12 Nisan tarihlerinde, “Büyükşehir YADEM yaşlıların 
yanında”, “Büyükşehir Sakaryalıların yanında” başlıklı iki haberle hem yaşlıların 
ihtiyaçlarına hem de çağrı merkezine gelen taleplere cevap verildiği belirtildi. 

14 Nisan.2020 tarihli bir duyuruda, Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi yanındaki geniş bir alanı asfaltlayarak 70 ambulansa bir otopark oluşturdu. 
Koronavirüs sürecinde ambulansların daha hızlı ve koordineli hareket etmesi için oluşturulan 
alana dair Büyükşehir Belediyesi; “Yaklaşık 70 aracın aynı anda hazır halde bulunabileceği 
alan için toplam 395 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.” Açıklamasında bulundu. 

Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşeceğine dair duyuruları yapılan “Evde Hayat Var Hikâye 
Yarışması” Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde ilan edildi. Çocukların 
karantina sürecini iyi geçirmesi için planlanan hikaye yarışmasına katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği ifade edildi. Dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. 23 Nisan 2020 
tarihinde ise “Büyükşehir’den 23 Nisan yarışması” başlığıyla bir duyuru yapıldı ve Koronavirüs 
tedbirleri dahilinde bir yarışma başlatıldı. Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, 
Koronavirüs tedbiri olarak İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma 
yasağı bulunan şehrimizde evlerinden çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı temalı yarışma başlattı.” İfadelerine yer verildi. 

 



Evde karantinada bulunan 800 ihtiyaç sahibine sıcak yemek desteğinde bulunan Büyükşehir 
Belediyesi, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük 
sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Günde 800 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza iki öğün 
sıcak yemek ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerimiz için sıcak yemek, gıda ve hijyen malzemesi 
desteklerimiz de devam edecektir” açıklamasında bulundu. 

4 günlük yasak sürecine dair 22 Nisan 2020 tarihinde paylaşılan basın metninde, “Sokak 
kısıtlamasında nöbetçi birimler teyakkuzda olacak” başlığıyla bir bilgilendirme metni 
paylaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından yapılan açıklamada, ““ALO 
153 hattımız 7/24 aktif olacak. Hemşehrilerimizden gelen talep ve istekleri çözüme 
kavuşturacağız. Sosyal Hizmetler Dairemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza YADEM 
marifetiyle ulaşacak. Yine Zabıta teşkilatımız denetim faaliyetlerinin yanı sıra acil durumlara 
müdahalede bulunacak” ifadeleri kullanıldı. 

Koronavirüs sürecinin en ihtiyaç duyulan malzemesi şüphesiz maske oldu. 22 Nisan 2020 
tarihinde paylaşılan haber metninde “Büyükşehir ilçelere maske ulaştırıyor” başlığı yer aldı. 
Yapılan açıklamada, Başkan Yüce’nin talimatıyla, Söğütlü, Kaynarca, Akyazı, Kocaali ve 
Pamukova’da ilçe kurum ve kuruluşlarına, muhtarlar derneklerine maske ulaştırıldığı belirtildi. 

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden 13 gün sonra 
Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladığını açıkladı. Başkan Yüce tarafından yapılan 
açıklamada, “Biz bize yeteriz. Sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu başarı hikâyesinin yanı 
sıra devletimiz, bakanlıklarımız ve yerel yönetimler tüm imkânlarını seferber etti. Bu kapsamda 
ihtiyacı karşılayacak maske üretimi için harekete geçtik. Maske üretimi için gerekli hammadde 
ve makine desteğini sağladık. Kısa süre içerisinde maske üretimine başlayacağız.” İfadelerine 
yer verildi. 

 



5 Mayıs 2020 tarihinde ise Büyükşehir Belediyesi “Kültür sanat etkinlikleri evlere konuk 
oluyor” başlığıyla bir duyuru yayınladı. Oluşturulan kültür-sanat takvimiyle online olarak 
vatandaşlarla buluşacaklarını duyuran Büyükşehir Belediyesi, konferans ve SAMEK atölye 
çalışmalarında bulundu. 

Türkiye’de epey konu olan dezenfektan tünelleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi de bir adım 
atarak “Büyükşehir’den yeni dezenfeksiyon sistemi” şeklinde bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı girişine ‘Ultraviyole 
Dezenfeksiyon Otomatları’ yerleştirerek vatandaşların Ultraviyole ışık sistemi ile daha güvenli 
ve daha sağlıklı dezenfekte olmalarına imkan sağlıyor.” İfadelerine yer verdi. Bu tünellerin 
daha sonra bilim kurulunca faydalı görülmediği açıklandı. 

11 Mayıs tarihli haber metninde, evlere maske dağıtımının devam ettiğini duyuran Büyükşehir 
Belediyesi bu güne kadar yaklaşık 3 milyon maske dağıtıldığını duyurdu. 

Ekonomik olarak ağır süreçler yaşayan esnafa destek paketi açıklayan Büyükşehir Belediyesi, 
dolmuş sahiplerime Bin TL’lik yakıt desteğinde bulunacağını açıkladı. 

 



Normalleşme sürecine dair Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan ilk açıklama 29 Mayıs 2020 
tarihinde oldu. “BELPAŞ sosyal tesisleri 1 Haziran’da hizmete başlıyor” başlığıyla yapılan 
duyuruda, “Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan sosyal 
tesisler 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle kapılarını açıyor. Kent Park, Orman Park, Yenikent 
Park, Korucuk Park, Maltepe Park, Şemsiyeli Park, BELPAŞ Spor Kompleksi, Kocaali Sosyal 
Tesisleri ve Kocaali Bahçem Park kaliteli hizmet anlayışı, güleryüzlü çalışanları ve hijyen 
prensipleriyle Sakaryalılara hizmet sunacak” ifadelerine yer verildi. 

Kültürel faaliyet olarak açıklanan “Arabalı Sinema Etkinliği” 6 Haziran 2020 tarihinde 
kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık havada 
sinema gösterimleri ile yaz akşamlarında vatandaşların sosyal yaşantısına katkı sunacak. 10 
Haziran Çarşamba günü ilk gösteriminin yapılacağı etkinlik Demokrasi Meydanı’nda saat 
21.00’da başlayacak. Program dahilinde ilçelerde de devam edecek.” İfadelerine yer verildi. 

3. Değerlendirme ve Sonuç 
Koronavirüs salgını kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de görüldüğü 11 
Mart 2020 tarihinden itibaren teyakkuza geçen Sağlık Bakanlığı kademeli olarak virüse karşı 
tedbir paketleri açıkladı. Başarılı bir yönetim süreciyle virüs en az hasarla atlatılmaya çalışıldı. 

Hazırladığımız “Koronavirüs Sürecinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi” isimli rapor, 
Büyükşehir Belediyesi’nin süreci nasıl yönettiğine dair ışık tutmak maksadıyla yayınlandı. 
Maddelerle kriz sürecinde Büyükşehir Belediyesi’nin artı ve eksilerini masaya yatırdık. 

4. Yönetim Sürecinde Olumlu Çalışmalar 
  • Büyükşehir Belediyesi, devlet organlarının aldığı tedbirlerin akabinde şehirde 

bu tedbirlerin uygulanması için çalışmalarına başladı. 
• Sürece dair bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeler kamuoyuyla web 

sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 
• YADEM’in yaşlı kesime nitelikli hizmet götürdüğü 

gözlemlendi. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı. 

 



• Ulaşım hizmetlerinde özellikle virüse karşı tedbirler alındı. 
• Sosyal tesislerin eve paket servisi hizmeti olumlu bir hizmet olarak 

görülmektedir. Trafik lamba ve yollarında farkındalık
 oluşturan çalışmalar başarılı olarak görülmektedir. 

• Ekonomik destek paketinde esnafa sağlanan Bin TL’lik destek olumlu olarak 
görülmektedir. 

• Uzun yıllardır başarılı hizmetlerde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 
tecrübesini bu süreçte de devam ettiği görüldü. 

• Hayvanlara yönelik gıda desteği olumlu olarak görülmektedir. 

5. Yönetim Sürecinin Olumsuzlukları 
• Koronavirüs sürecine dair belediye hizmetlerinin neredeyse sadece bu alana 

kayması, beraberinde abartılı bir web sitesi ve sosyal medya dilini de ortaya 
çıkarmıştır. 

• Raporda yer vermediğimiz, “Otobüs şoförlerinin ateşleri ölçüldü” gibi duyurular 
sürecin rutin işleyişinde abartılı görünmektedir. 

• 11 Mart’ta ülkemizde görülen salgından 13 gün sonra maske üretiminin başlaması 
olumsuzluk olarak görülmektedir. 

• Aynı zamanda maske üretiminden vatandaşların memnuniyet duymadığı birçok 
mecrada gözlemlenmiştir. 

• Açıklanan 10 milyon maskenin vatandaşlara eşit şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı 
noktasında objektif ve açık şekilde bilgi paylaşılmaması maske dağıtım sürecinin 
olumsuzlukları arasında yerini almıştır. 

• Başkan Yüce’nin TV264’te gazetecilere yaptığı açıklamalar arasında, “maske ve 
sağlık ekipmanlarını ihraç edeceğiz” ifadeleri yer almıştı. Bir gazetecinin, Sağlık 
A.Ş kurulacak mı sorusuna, “Evet” cevabını veren Yüce’nin daha sonra süreci 
bununla ilgili bilgilendirmemesi maske üretim ve dağıtım sürecinin olumsuzlukları 
arasında yer almıştır. 

• Kültürel faaliyet olarak açıklanan programların Youtube’da ilgi görmediği 
gözlemlenmiştir. Kültür-sanat çalışmalarında uygulanan küçültme politikaları 
etkinlik takviminde de kendisini olumsuz şekilde göstermiştir. 

• Dezenfekte tünellerinin amacına hizmet etmediği gözlemlenmiş, aynı zamanda bu 
tüneller bilim kurulunca gerekli olarak görülmemiştir. 

• Kitap dağıtma projesi her ne kadar olumlu bir çalışma olarak görülse de, Yüce’nin 
yapmış olduğu “1 milyon kitap dağıtacağız” açıklaması beklentileri artırmıştır. 1 
Milyon nüfusa sahip Sakarya’da neredeyse her bireyin kitap sahibi olması gereken 
proje sağlıklı şekilde yürütülememiştir. 

• Büyükşehir Belediyesi’nin normalleşme süreciyle ilgili aldığı tedbirler açık ve net 
şekilde kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 

• Başkan Yüce’nin canlı yayınlarda ve katılmış olduğu programlarda süreçle ilgili 
rakamsal ifadelerinin gerçekliği tartışma konusu olmuştur. 

Bu bilgiler ve düşünceler ışığında raporumuz tamamlanmıştır. Raporlarımız ve analizlerimiz 
devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 



Rapor: sosyal54.com editör 
 

6. Kaynak: 
www.sakarya.bel.tr 

www.medyabar.com 

www.adayorum.com 

TV264, Ekrem Yüce Canlı Yayın Programı 

rffffffff 


