Koronavirüsle
Nasıl Mücadele Ettik?
Öyle bir dönemden geçtik ki; aramızdaki bağı, sevgiyi,
dostluğu, kardeşliği güçlendirdik. Birlikte yürüdük, birlikte
çalıştık. Biz her daim yanınızda olmaya, dayanışmaya ve
insanlığı savunmaya devam edeceğiz.
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SEVGILI HEMŞEHRILERIM;

D

ayanışmanın ve paylaşmanın büyük önem
taşıdığı zor günlerden geçiyoruz. Bu günler aynı zamanda karşılıklı yardımlaşmanın ve insanlığın gerçek anlamını keşfettiğimiz
zamanlardır. Doğa tüm insanlığı alışmış düzenin
dışında davranmaya itip evlerine hapsederken
öte yandan da yüzünü aslında nereye dönmesi
gerektiğini sorgulatıyor.
Havamızın, suyumuzun ve toprağımızın giderek
daha kötü biçimde kirlendiği, binlerce canlıya
yuva olan ormanlarımızın yangınlarda kaybettiğimiz ve iklim krizinin kapıda olduğu bu günlerde
artık doğayla uyumlu yaşamanın bir bilinçten
ziyade zorunluluk olduğu açıktır.
Sevgili Dostlar, Güzel İnsanlar,
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı
günden itibaren önleyici ve koruyucu çalışmalar
kapsamında hızlı ve sorun çözücü adımlar attık.
Süreci paniğe mahal vermeden ve ihmale yol
açmadan disiplinli, titiz ve özenli bir çalışma
performansıyla en iyi şekilde atlatacağımıza hep
inandık. Ortak akıl, dayanışma ile hareket ede-
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rek ve siz değerli hemşerilerimizin farkındalığıyla salgının yaygınlaşmasının önüne geçmek için
tüm müdürlüklerimizle canla başla çalıştık.
Bu kapsamda tüm çalışmalarımızı “Gerçek
sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet politikamız doğrultusunda
yürüttük. Sosyal belediyeciliğin gereği olan tüm
destekleri “Hiçbir vatandaşımız yatağa aç girmeyecek” ilkemizle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
Attığımız her adımda hemşehrilerimizin yanında
olduğumuzu hissettirmeyi amaçladık, amacımıza da ulaştık.
Bizi yeni alışkanlıklar edinmek zorunda bırakan
süreç boyunca, salgının etkileri ile mücadele
kapsamında sosyal izolasyon sebebi ile evlerinden çıkamayan komşularımıza sosyal, kültürel
ve maddi destek sağladık. İlçemizde yaşayan 65
yaş üstü çınarlarımızı tek tek arayıp ihtiyaçlarını
belirledik. Sık periyotlarla tüm sokak ve caddelerimizi, kamuya açık alanları, kapalı alanları,
parklardaki banklarımızdan çöp konteynırlarımıza kadar ilçe sınırlarımızdaki her noktayı uzun
süre koruyan dezenfektanlarla temizledik.
Yine bu kapsamda yeni uygulamalar hayata
geçirdik. İlçemize giren araçların tamamı için
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Öyle bir dönemden geçtik ki; aramızdaki bağı, sevgiyi,
dostluğu, kardeşliği güçlendirdik. Birlikte yürüdük, birlikte
çalıştık. Biz her daim yanınızda olmaya, dayanışmaya ve
insanlığı savunmaya devam edeceğiz.

“Araç Dezenfeksiyon” noktası kurduk. Maskelere
olan talebin artmasıyla birlikte özellikle maske
piyasasında değerinin çok üzerinde satışların
gerçekleştiğini ve hemşerilerimizin maske temin
etmekte büyük zorluklar yaşadığını gözlemledik.
Belediyemiz bünyesinde bir maske üretim atölyesi kurduk. Burada kendi personelimizin yanı
sıra iletişiminin önemli bir kısmını dudak okuyarak sağlayan işitme engelli hemşerilerimizin için
dudak kısmı şeffaf maske üretmeye başladık.
Bu maskeleri ülkenin dört bir yanındaki işitme
engelli kardeşlerimize gönderdik.
Pandemi boyunca, sokakta yaşayan dostlarımızın beslenme noktaları ve mamalarını iki katına
çıkararak mağdur olmamalarını sağladık. Semt
pazarlarımızda kontrollü giriş çıkışlar sağlayarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sıklıkla
denetledik. Aynı şekilde pandemi boyunca faaliyetlerini yürüten tüm işletmelerimizin denetimini de titizlikle sürdürdük. Dijital alt yapımızı
güçlendirerek hemşehrilerimizin evlerinden
çıkmadan belediyemizdeki tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini sağladık. Pandemi sürecine
denk gelen milli ve dini bayramlarda halkımızın
moralini yükseltecek etkinliklerle balkonlardan
da olsa sevincimizi, coşkumuzu paylaştık. Kenti-

mizdeki tüm hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak olanaklar sunmak için çabaladık.
Sorunları öngörerek attığımız hızlı ve somut
adımların siz kıymetli hemşehrilermiz tarafından
takdirle karşılanmış olması en büyük gururumuz. Bununla birlikte, İstanbul merkezli Veri
Toplama Merkezi‘nin vatandaş memnuniyetini
belirlemek amacıyla yaptığı “En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında, Covid-19 ile
mücadelede %71,3 ile İstanbul’da 1. Türkiye’de
ise 2. olarak gururunu da 448 bin Avcılarlı ile
birlikte yaşadık.
Kıymetli Komşularım;
Öyle bir dönemden geçtik ki; aramızdaki bağı,
sevgiyi, dostluğu, kardeşliği güçlendirdik. Birlikte yürüdük, birlikte çalıştık. Biz her daim yanınızda olmaya, dayanışmaya ve insanlığı savunmaya
devam edeceğiz.
Sağlıcakla kalın.

Güzel İnsanlar Kenti
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Bilgilendirme
Çalışmaları
İlk olarak sosyal medya ve tanıtım mecralarından bilgilendirici duyurular yaptık.
• Led Ekran
• Billboard
• Avcılar Belediyesi’nin tüm sosyal medya
hesapları ve web sitesi
Bu duyurularda, vatandaşlarımıza öncelikle
bireysel sorumluluklarını hatırlattık.
Hemşerilerimizin ellerini Sağlık Bakanlığı’nın
önerdiği şekilde dezenfekte etmeleri, odaları
havalandırmaları, toplu alanlardan uzak
durmaları, dışarıya seyahati olan vatandaşları
ziyaret etmemeleri konusunda uyardık.
Ayrıca koronavirüse karşı alınacak tedbirleri
içeren 14 kuralı toplumsal bilinci arttırmak
amacıyla sıklıkla duyurduk.
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TURAN HANÇERLİ
CANLI YAYINDA HALKLA BULUŞUP
SORULARI YANITLADI
Pandemi süresince başkanımızın katıldığı bilgilendirme sohbetleri ve konuk olduğu programlar,
• Koronavirüs bilgilendirme sohbetleri:
Uzman doktor ve hekimlerin katıldığı 		
7 yayın yapıldı.
• Başkanımız tarafından haftalık bilgilendirme
ve gündeme dair yayınları: Sosyal medya
hesapları üzerinden 9 canlı yayın yapıldı.
• Başkanımız pandemi dönemi boyunca canlı
yayınlanan 13 TV programına katılarak
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güzel İnsanlar Kenti
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Ekonomik
Tedbirler
Salgının, dar gelirli
vatandaşlarımız başta
olmak üzere pek çok
vatandaşımız üzerinde
oluşturduğu olumsuz
ekonomik etkilerin önüne
geçmek için destekleyici
adımlar attık.

SICAK YEMEK SERVISI
Aşevimizde, ihtiyaç duyan
2.584 kişinin evine günde iki öğün
sıcak yemek servisi yaptık.
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Güzel İnsanlar Kenti
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ZOR GÜNÜNDE PAZAR ESNAFIMIZIN
YANINDA OLDUK
Sadece gıda satışına izin verdiğimiz semt
pazarlarımızda, tezgahlarını açamayan
pazar esnafından pandemi dönemi boyunca
işgaliye ücreti almama kararı aldık.

SEVGI KOLISI
• Temel gıda ürünlerini içeren “Sevgi Kolisi” adını
verdiğimiz erzak paketlerini 12 bin 200 kişiye
ulaştırdık.
• Çocuklarımıza 3.456 kutu mama dağıttık.
• 107 hemşehrimize fitre bağışı yapılmasında
aracı olduk.
• Toplumda dayanışmaya imkân sağlayacak çağrılar gerçekleştirdik. Yardım yapmak isteyenlerle,
ihtiyaç sahiplerini buluşturan çeşitli uygulamalar
başlattık.
• Belediyemiz aracılığıyla İBB’nin çocuklara yönelik
hazırladığı 3 bin 200 adet 23 Nisan kolisini dağıttık.
• Belediyemizin ekipleri tarafından İBB’nin 11 bin
100 adet yardım kolisinin dağıtımını yaptık.
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“KARDEŞ AILE” KAMPANYASIYLA
İHTIYAÇ SAHIPLERI VE HAYIRSEVER
ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURDUK
Salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan hemşerilerimiz ile hayırsever vatandaşlarımızı “Kardeş Aile” kampanyasında
buluşturduk.
Hayırsever hemşehrilerimizin yaptığı
bağışlarla içinde temel gıda malzemelerini barından erzak kolileri oluşturularak
ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıldı.

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİ KORONAVİRÜS
GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Toplantıda;
• Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların
satış ve kiralamadan kaynaklanan bedellerinin
3 ay ertelenmesi,
• Halk sağlığına hizmet veren kamu kurum ve
kuruluşlarına koruyucu malzeme ve ekipman
desteği verilmesi,
• Sahada görev alan belediye personelinin yemek ihtiyacının giderilmesi,
• Kentsel dönüşüm çalışmalarının aksatılmadan
yürütülmesi amacıyla ilgili makama gerekli
yetkilerin verilmesi kararlaştırıldı.

Güzel İnsanlar Kenti
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Sağlık
Tedbirleri
Herkese eşit ve “insan
odaklı hizmet” anlayışıyla
vatandaşların sağlığının
korunmasına yönelik
hizmetlerimizi pandemi
döneminde arttırdık.

• Kronik rahatsızlığı olanlar ve engelli bireylerin
“Çözüm Merkezi” hattından ihtiyaçları konusunda bilgi almasını sağladık.
• 65 yaş ve üzeri Kronik Hastalığı Bulunan 344
Komşumuz için Eczane Desteği sağladık.
• 4.500 kişiye Bilgilendirme, Danışmanlık ve
Yönlendirme hizmeti verdik.
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DESTEK HATTI
• 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız için destek hatları kurduk. Avcılarımızda yaşayan 15.984 büyüğümüzü tek tek arayarak sağlık durumları ve
ihtiyaçlarını sorduk. İhtiyaçlarını giderdik ve alışverişlerini yaptık.

Güzel İnsanlar Kenti
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ÜCRETSIZ MASKE VE SIPERLIK
DAĞITTIK
• Pandemi döneminde kurulan Maske Üretim
Atölyemizde bugüne kadar 3.317 siperlik
ürettik.
• Maske ihtiyacının giderilmesine katkıda
bulunmak üzere kendi imkanlarımızı
kullanarak maske ve siperlik üretim atölyesi
kurduk. Maske üretim atölyemizde 2 ay
boyunca toplam 150 binin üzerinde maske
üretip, dağıttık. Ücretsiz maske ve siperlik
dağıtımını sağladık.
• Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle 105
ambulans desteği, 452 evde bakım hizmeti,
121 hasta nakil işlemi, 45 küçük müdahale,
290 poliklinik muayenesi, 25 cenaze işlemi
gerçekleştirdik.
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MEDIKAL MALZEME
DAĞITTIK

• 20 hemşehrimize tekerlekli sandalye,
• 2 hemşehrimize akülü sandalye,
• 6 hemşehrimize hasta yatağı, havalı
hasta yatağı, duş sandalyesi desteği
sağladık.

IŞITME ENGELLILER
IÇIN ÖZEL MASKE

DÜNYA
BASININDA
• Patenti sadece
bizde olan, işitme
engelliler için
özel ürettiğimiz
850 adet maskeyi
ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık.
Yaptığımız bu
özel maske dünya
basınında geniş
yer buldu.

Güzel İnsanlar Kenti
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Hijyen
Tedbirleri
Kent genelinde
toplum sağlığını
korumak amacıyla
yoğun dezenfekte ve
ilaçlama çalışmaları
başlattık.
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DÜZENLI OLARAK;
• 222 defa ibadethane,
• 150 defa kamu kurumu,
• 192 defa Aile Sağlığı Merkezleri ve
Ağız ve Diş sağlığı merkezi,
• 66 defa mahalle muhtarlığı,
• 44 defa İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, Hizmet
Binaları, Fatura Ödeme Merkezleri,
• 37 defa PTT şubesini dezenfekte ettik.

Avcılar Belediyesi

Güzel İnsanlar Kenti
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SEMT PAZARLARIMIZDA
DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI
Sadece gıda satışına izin verdiğimiz semt
pazarlarımızda dezenfekte ve yıkama
çalışmalarımızın yanı sıra, pazar giriş
ve çıkışlarındaki tartı ölçüm noktalarına
yerleştirdiğimiz el dezanfektanlarını
hemşehrilerimizin kullanmalarını sağladık.

18

Avcılar Belediyesi

ARAÇ DEZENFEKTE İSTASYONU
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğümüz koruyucu ve
önleyici çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek “Araç Dezenfekte İstasyonu” kurduk.
İstasyonumuzda toplam 15 bin 223 araç
dezenfekte edildi.

Güzel İnsanlar Kenti
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• Erkek ve kadın kuaförlerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Hijyen
malzemeleri ve siperlik dağıttık.

• El temasının yoğun olduğu kullanım alanlarını
rutin aralıklarla dezenfekte ettik.
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• Merkez Mahallemizde 				

72 sokak ve cadde

• Denizköşkler Mahallemizde 			

167 sokak ve cadde

• Ambarlı Mahallemizde 				

129 sokak ve cadde

• Cihangir Mahallemizde 				

224 sokak ve cadde

• Gümüşpala Mahallemizde 				

125 sokak ve cadde

• Üniversite Mahallemizde 				

66 sokak ve cadde

• Mustafa Kemalpaşa Mahallemizde 		

27 sokak ve cadde

• Firuzköy Mahallemizde 				

243 sokak ve cadde

MAHALLELERIMIZDEKI DEZENFEKTE
ÇALIŞMALARIMIZ
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından
pandemi süresince 7 ayrı periyotta tüm cadde,
sokak, kaldırım, çöp konteynırları, otobüs
durakları, bankalar, ATM’ler, kapalı alanlar
dezenfekte edildi.

• Yeşilkent Mahallemizde 				

608 sokak ve cadde

• Tahtakale Mahallemizde 			

170 sokak ve cadde olmak üzere

• Toplam 1.831 cadde ve sokakta
dezenfekte çalışması gerçekleştirdik.

Güzel İnsanlar Kenti
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CAN DOSTLARIMIZI
YALNIZ BIRAKMADIK
Koronavirüs sebebi ile dükkanların
kapanması ve insanların sokaktan
evlerine çekilmesi ile yalnız kalan can
dostlarımız için bölgemize dağıttığımız
mama miktarını ve beslenme
noktalarımızı iki katına çıkardık.

Bu kapsamda;
• Köpek maması 2.130 kg, kedi mamasını 810
kg arttırdık. Hayvansever hemşehrilerimize
köpek maması desteğinde 705 kg, kedi
maması desteğinde ise 735 kg’lık artış yaptık.
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Güzel İnsanlar Kenti
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Sosyal ve
Psikolojik
Destek
Çalışmaları
24

Evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde
hemşehrilerimizin sanat ile bağının kopmamasına destek olmak için çalışmalar yürüttük. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün
çalışmalarıyla, pandemi süresince birçok
etkinliği çevrim içi olarak hemşehrilerimiz ile
buluşturduk.
Etkinlikleri, Avcılar Belediyemizin ve Avcılar
Belediye Başkanımız Turan Hançerli’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık.

Avcılar Belediyesi

Güzel İnsanlar Kenti
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• Kültür Müdürlüğümüz tarafından pandemi
süresi boyunca “Evde Kal Avcılar” çekimleri,
“Mazhar Dede” kukla oyunu
• Ramazan Şenlikleri Kapsamında; Hacivat ve
Karagöz, Kanto, Halk Oyunları, Tsm Dinletileri,
Ud Konseri ve Semazen gösterileri
• Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında
Hacivat ile Karagöz, Keloğlan, Superman ve
Elsaanimatörleri ile animasyon gösterisi
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• Yüksek Öğretime Geçiş Sınavları’na hazırlanan öğrencilerimize ‘Online Deneme Sınavı’
• Anneler Günü etkinlikleri kapsamında çiçek
dağıtımı gerçekleştirildi.
• Liselere Giriş Sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize Online Deneme Sınavı yapıldı.
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çocuklara online resim ve şiir
yarışması

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
videoları ve anons aracı ile sokaklarda çocuklarımıza binlerce satranç ve boyama kitapları
dağıtıldı.
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri
kapsamında Online Selçuk Balcı Konseri ve
Avcılar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Gösterisi
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri
kapsamında 10 Mahallede Anons Aracı, Bando
ekibi ve personellerimiz ile bayram etkinlikleri

Güzel İnsanlar Kenti
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DENETLETMELERIMIZ
ARALIKSIZ SÜRDÜ
• Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ilçe genelindeki
esnaflar ziyaret edilerek üretim alanlarının hijyeni ve dezenfektesinin yapılması konusunda
üreticileri uyardık.
• İlçemizdeki tüm fırınları her gün; erkek ve
kadın kuaförü, güzellik merkezi, marketler,
eczaneler olmak üzere toplamda 670 işletmeyi
periyodik olarak genelgeler doğrultusunda
denetledik.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ
• Koronavirüse karşı en önde mücadele eden
sağlık çalışanlarının da yanında olduk. Salgın
süreci boyunca bölgemizde görev yapan 190
sağlık çalışanımızı Canan Dağdeviren Kız Öğrenci Yurdumuz'da ağırladık.
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HIZMETLERI
AKSATMADIK
AVCILARLILARIN
HIZMETINDEYIZ
Pandemi süreci boyunca ve sokağa çıkma
yasağının olduğu günlerde hizmetlerin
aksamaması ve güvenlik adına personel
bulundurmaya devam ettik.

ÇÖZÜM MASAMIZI ARAYAN
83 BIN 800 KIŞININ SORUNUNU
ÇÖZDÜK
Pandemi dönemi boyunca Çözüm
Masamızı 83 bin 800 kişi aradı. 5.941
talep sosyal medya, whatsapp ihbar hattı
ve bireysel başvuru alındı.

Güzel İnsanlar Kenti
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VERI TOPLAMA MERKEZI (VTM)

EN BAŞARILI
BELEDIYE BAŞKANLARI
ARAŞTIRMASI

%71,3 ile

istanbul’da 1.
Türkiye’de 2. Olduk.
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Av.TURAN HANÇERLİ
AVCILAR BELEDIYE BAŞKANI

Güzel İnsanlar Kenti
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Avcılar
Belediyesi

Avcilarbelediyesi
HER ZAMAN
SIZINLEYIZ

444 6 989

