Eurocities Üye Kentleri Covid19 Önlemleri
Beşiktaş Belediyesi (İstanbul)
Beşiktaş Belediyesi evde kalmak zorunda olan bütün vatandaşları için psikolojik destek,
beslenme, fizyoterapi hizmetlerini sağlayan online bir hizmet sunmaktadır. Belediye ayrıca
kendi yoğun dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarına gerekli hijyenik
malzemelerin olduğu çanta, 65 yaş üstü vatandaşlarına ve ihtiyaç sahibi diğer insanlara polisin
yardımıyla gıda dağıtımı yapmaktadır. Belediye Başkanı ayrıca destek paketlerinin
hazırlanmasında sosyal yardım çalışanlarına katılarak yardım etmiştir. Bunun dışında
Belediye, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi için yerel veterinerlik hizmetleri ile
birlikte çalışmaktadır. Beşiktaş Belediyesinin YouTube kanalında çocuklar için programlar
vardır. Bunlar tiyatro ve kukla gösterilerini, hikaye anlatımlarını ve filmleri içerir.

Lille
Lille’deki üniversite hastanesi Lille Büyükşehir Belediyesi’nin teknik desteği ile birlikte 140
yatak ile Covid-19 hastanesine dönüştürülen Calmette hastanesine tıbbi yardım için kitlesel
yardım fonu kampanyası başlatmıştır. Amaç yoğun bakımda yatacak büyük orandaki hasta
kabulüne cevap verebilmek için 20 adet nabız ölçer ve 10 adet hayata geri döndürme
respiratörlerinin hızlı bir şekilde temin edilmesidir. Bu ekipmanın tahmini maliyeti 180.000
Euro’nun üzerindedir. 24 saatten az bir süre içerisinde 23.000 Euro toplanmıştır. Bunun dışına
Lille Belediyesi kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için iş devamlılık planını
başlatmıştır. Ulaşım, su, enerji, çöp toplama, genç insanlara yardım, ev yardımı ve şirketlere
kamu yardımı gibi alalardaki hizmetler 18 birimden 3000 çalışanın olduğu 500 temsilci
tarafından yerine getirilmektedir. 17 Marttan beri Fransa’daki evde kalma zorunluluğu
nedeniyle 3 ekip ve iki de yedek ekip olmak üzere 200 temsilci ile çalışmaktadırlar.

Zagreb
Zagreb koronovirüs ile ilgili çalışmalarını hazırlamaktadır. Engelli bireylerin rehabilitasyonu
ile ilgili bir kamu kurumu faaliyetlerini yüz maskesi üretmeye çevirmiştir.
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Cardiff
Cardiff Konseyi, sağlık sorunları olan veya Covid-19 belirtisi gösteren evsiz insanların
izolasyonu için kent merkezindeki iki otelde konaklama sağlamıştır. Burada kalanlara günde
üç öğün yemek ve destek sağlanmaktadır. Bunun dışında Cardiff Konseyi Covid-19 yardım
paketinin bir parçası olarak geçen hafta Cardiff işletmelerine 20 milyon Euro hibe yardımı
yapmıştır. Galler Hükümeti adına Cardiff Konseyi tarafından yönetilen 1300 şirket bu
yardıma başvurmuştur. Cardiff Konseyinin başlattığı “Hep Birlikte Cardiff” çağrısına Cardiff
vatandaşları yoğunlukla cevap vermiş ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için gönüllü
olmuşlardır.

Valladolid
Çeşitli vatandaşların ve işletmelerin ekonomik zorluklarının üstesinden gelebilmesi için
Valladolid Konseyi ilk olarak 120.000 Euro başlangıç fonu ile su paralarını ödemeye yardımcı
olmaktadır.

Nuremberg
“Integreat” Almanya’da 60’ın üzerinde Belediye tarafından kullanılan mülteciler ve
göçmenler için hazırlanmış mobil bir kılavuzdur. Covid-19 salgını nedeniyle farkı dillerde
bilgi kılavuza eklenmiştir. Amaç ana dilleri ve geçmişlerine bakılmaksızın bütün vatandaşları
bilgilendirmek ve eğitmektir. Mobil kılavuz ücretsizdir ve yedi dilde (Almanca, İngilizce,
Fransızca, Arapça, Farsça ve Habeşistan dilinde) sunulmaktadır.

Sofya
Sofya kentinin faaliyetleri 7/24 faaliyet gösteren 2 tane online iletişim kanalını içermektedir.
Birincisi Covid-19 salgını ile ilgili haber, bilgi ve tavsiyelerin olduğu bir kanaldır. İkincisi
inşaat izinleri ve planlama izinleri, perakendeciler ve şirket müşterileri için önlemler,
gönüllülerin yardımı ve İşletmeleri desteklemek için çalışacak geçici bir ekonomik konseyin
kurulması ile ilgili bilgiler sunan e-hizmetler portalıdır.
Bunun dışında Covid-19 krizinin sonucunda oluşan ekonomik problemler ile mücadele için
Sofya, yerel işletmeleri desteklemek için alınması gereken önlemler ile ilgili geçici bir
ekonomik konsey kurmuştur. Önerilen fikirler yerel vergilerin ertelenmesi ve bunlardan muaf
tutulmak, yüzde 50’ye varan kredi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için Belediye Banka
garantileri, yeni e-hizmetlerin sunulması ve ücretsiz park alanlarıdır. “Covid-19’un Sofya
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ekonomisi üzerindeki etkisi üzerine bir değerlendirme” başlıklı bir rapor yayınlanmıştır.
Bunun dışında Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova kentte yaşayan yaşlı, sağlık
sorunu olan ve yalnız yaşayan insanlara yardımcı olmak için kentteki gönüllüleri yardıma
çağırmıştır. Bir hafta boyunca 100’den fazla vatandaş gönüllü olmuştur ve 3000’den fazla
yardıma ihtiyacı olan vatandaşa gıda ve ilaç dağıtımı, alışveriş ve telefon ile arama gibi
yardım sağlamıştır. 60’dan fazla yerel işletmede gıda yardımı ve ürün bağışı yaparak gönüllü
çalışmalarına destek olmuştur.

Pesaro
Pesaro kenti diğer girişimlerinin yanında insanların evde kaldıkları zamanda yapabilecekleri
faaliyetler ile ilgili 2 Facebook grubu kurmuştur. Spor, mutfak, eğitimsel faaliyetler, müzik ve
kültür gibi faaliyetler vardır. Ayrıca sağlık konuları ile ilgili bilgi almak isteyenler için telefon
destek hizmeti sunulmaktadır. Meyve, yemek diğer ihtiyaçları eve getiren dükkan ve
restoranların listesi yayınlanmaktadır.

Amsterdam
Amsterdam kenti koronavirüs krizi sırasında gerekli önlemlerin alınabilmesi için 50
milyonluk acil fon duyurusu yapmıştır. Bu fon ile faaliyetlerden yararlanmaları için ihtiyaç
sahibi çocuklara ücretsiz laptop ve sağlık profesyonelleri için ücretsiz park yerleri
sağlanacaktır.

Ljubljana
Ljubljana kentinde bir kamu kurumu olan Sport Ljubljana Jimnastik Merkezindeki otelini yurt
dışından dönen Slovenya vatandaşlarının karantinası için Slovenya Hükümetine ücretsiz
olarak sunmuştur. Otel 15 odalı, 38 yatak kapasitesine sahiptir. Bu örneği takiben Celica
pansiyonu da Üniversite Tıp Merkezinin çalışanlarının kalması için açılmıştır.

Bilbao
Bilbao kenti koronavirüs krizi sırasında kent yönetimi tarafından alınan önlemler ile ilgili bir
özet oluşturmuştur. Bunlar Belediyeye ait yerlerin ve spor salonlarının konaklama yerlerine
dönüştürülmesini, itfaiyecilerin dezenfeksiyon çalışmalarına katılmasını, çevrimiçi spor
uygulamalarını, kent pazarı için özel önlemleri ve kent konseyi tarafından başlatılan ücretiz
kapsamlı danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.
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Tallinn
Tallinn yerel girişimcileri ve işletmeleri desteklemek için bir dizi önlem almıştır. Yardım
önlemleri özellikle kentle sözleşmesi olan veya kent faaliyetler üzerinde büyük etkisi olan
işletmelere yöneliktir. Kent, kendi ödeme süresini 21-30 takvim gününden 10 takvim gününe
indirerek faturalarını hızlı ödeyecek ve böylece şirketlerin nakit akışını iyileştirecektir.
Şirketlerin ayrıca yerine getirmesi gereken bir durum veya teslimat durumunda devam eden
acil durum nedeniyle ortaya çıkabilecek zorluklarda kent sözleşmeye bağlı yaptırımlardan
feragat edecektir. Kent ayrıca reklam vergisini %50 azaltmıştır ve bina kenarlarından reklam
verenlerden kira almayı durdurmuştur. Spor alanlarının kirasını iptal etmektedir. Fakat
kulüpler faaliyetleri çevrimiçi hale getirmenin bir yolunu bulabilirse spor faaliyetleri için
sübvansiyon ödemeye devam edeceklerdir. Bu önlemlerin 3 ay veya yıl sonuna kadar sürmesi
planlanmaktadır. Bu önlemlerin bütçe üzerinde bir etkisi olacaktır ve yerel yönetim bunu
dikkate alarak ek bütçe hazırlamaktadır. İş destek paketinin kent bütçesine etkisi 4 milyon
Euro’ya yakın olacaktır.

Atina
Atina korona krizi sırasında kentin aldığı önlemler ile ilgili bir özet hazırlamıştır. Bunlar
online polis hizmetleri, temel malların dağıtımı, psikolojik yardım hatları ve ekonomik
yardımları içerir.

Espoo
Espoo kenti uzaktan eğitime geçmiştir.

Brüksel
Yerel yönetim koronavirüs pandemisine karşı göçmenleri korumak adına Brüksel’de toplam
220 yatak kapasiteli 2 oteli,

konaklama hizmetinden yararlanamayan göçmenlere tahsis

etmiştir.
Budapeşte
Koronavirüs sonrasında artan bisiklet kullanımı nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak ve
virüs bulaşmasını önlemek adına Budapeşte Büyükşehir Belediyesi kentin önemli rotalarında
yeni bisiklet yolları açmıştır. Buna ek olarak Macaristan Otel ve Restoranlar Birliği ve
Budapeşte Belediyesinin ortak çalışmasıyla, vatandaşlara motivasyon sağlamak adına
bölgedeki otellerde belirli saatlerde “4U!” – “Senin için” yazısı ışıklı bir şekilde pencerelere
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yansıtılmaktadır. Ek bir önlem olarak Budapeşte Belediyesi koronavirüse karşı bilgilendirici
posterler hazırlamaya başlamıştır. Ayrıca pandemiye dikkat çekmek ve sağlık personeline
şükran sunmak adına kentin Chain Bridge köprüsü beyaz ışıkla aydınlatılmıştır. Ayrıca kentte
acil durum bitene kadar tüm sağlık sektörü personeli kentin toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz yararlanabilecektir.

Zaragoza
Zaragoza vatandaşlarının evde yaratıcılığını geliştirmesi adına herkesin balkon ve
pencerelerinden çektiği fotoğraflarla bir yarışma düzenlemiştir. Sosyal medya üzerinden
paylaşılan fotoğraflar arasından en güzelleri seçilecek, seçilen fotoğraflar yaz aylarında kentte
sergilenecektir. Kentte sağlık çalışanlarına kentin iki ana hastanesi yakınında, özel şirketlerle
işbirliği yapılarak ücretsiz otopark tahsis edilmiştir. Zaragoza çocuk ve gençlerde
görülebilecek psikolojik problemlerle mücadele etmek adına uzman bir ekip kurmuştur.
Vatandaşlar bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Kent ayrıca 65 yaş üstü
vatandaşlarına anlaşmalı olduğu kurumlarla birlikte günlük olarak yiyecek dağıtmaktadır.
Zaragoza aynı zamanda cinsel şiddet mağduru vatandaşları için komşularının şikayette
bulunabileceği, 24 saat hizmet veren bir destek hattı kurmuştur. Buna ek olarak Zaragoza
kentteki Kobilerin koronavirüs sonrası duruma adapte olabilmeleri adına Dijital Pazarlama,
İnternette Reklam, Web Analitiği ve perakende Sosyal Ağlarla ilgili online dersler vermeye
başlamıştır.

Stuttgart
Stuttgart gençleri sanatla eğlendirmek adına kentte 14 yaş altı ve üstü çocuk ve gençlere
yönelik resim yarışmaları düzenlemiştir. Ayrıca çocukların evlerinin pencerelerine gökkuşağı
resimlerini asmaya başlamasıyla birlikte geleneği devam ettirmek adına vatandaşlarından bu
resimleri alıp Büyükşehir Belediye Sarayı’nın pencerelerine asmaya başlamıştır. Stuttgart
Belediyesi koronavirüs kapsamında aldığı önlemlerin özetini yayınlamıştır. Önlemler
arasında; çalışamayan vatandaşa destek, çocuk bakımı önlemleri, kira ve ticaret vergilerinin
bazılarının ertelenmesi, kültür ve spor komplekslerine ödenekler yer almaktadır. Ayrıca
Stuttgart kent desteğiyle büyük restoran ve işletmelere perakende tedarik yapan bir yerel
online market vatandaşlara da hizmete başlamıştır.

Kent ayrıca barınma evlerinde

çalışabilecek, sağlık hakkında bilgisi olan gönüllüleri de desteğe çağırmaktadır.
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Nice
Nice, Kent Konservatuarını etkili bir online eğitim verilmesi konusunda desteklemiştir. Dans,
müzik ve tiyatro departmanları tartışma forumları, youtube videoları, video değiş-tokuşu ve
uluslararası video arşivine erişim ve çok daha fazla hizmetten yararlanabilecektir. Nice sağlık
çalışanları ve gerekli personellere çocuk bakımı konusunda da yardım etmeye devam
etmektedir. Yayınlanan yeni kararla günlük kreş desteğine gıda sektöründe çalışan personel
de dahil edilecektir. Koronavirüs önlemleri kapsamında Nice’te tüm toplu taşıma kullanımları
ücretsiz hale getirilmiştir. Küçük işletmelere finansal destek bağlamında kamu anlaşmalarında
avans ödeme ve kira erteleme gibi önlemler almıştır. Ayrıca bu işletmelerin kurumsal mülk
vergisinin azaltılması ya da vergiden muaf tutulmasıyla ilgili görüşmeler de devam
etmektedir. Buna ek olarak Nice Belediyesi evsizlere yardım için yeni bir danışma merkezi
kurarken, eski merkezleri tavsiye edilen korunma ve hijyen önlemlerine karşı yenilemiştir.
Kent ayrıca psikolojik destek telefon hattı, semptom gösteren hastalar için arabalı test
merkezi, engelli vatandaşlar için yardım destek hattı oluşturmuştur. Belediye ayrıca
vatandaşların ihtiyaç sahipleri diğer vatandaşlara yiyecek, gıda, teslimat, köpek gezdirmesi
gibi aktivitelerde yardım amaçlı gönüllü olmaya davet etmektedir.

Bristol
Bristol tüm sağlık çalışanlarına şehrin tüm noktalarında ücretsiz otopark hizmetine
başlamıştır. Bristol kentte yiyeceklerin toplanıp, dağıtılması adına gönüllü grubu kurmuştur.
Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla maddi yardım toplandığı bir destek fonu
kurulmuştur.
Pendik Belediyesi (İstanbul)
Pendik Belediyesi personele dağıtmak adına kendi maske üretimine başlamıştır.

Toulouse
Toulouse karantinadaki yaşlı ve engelli vatandaşlarına gıda dağıtımına başlamıştır. Temel
ihtiyaç gıda paketleri her Çarşamba belediye personeli tarafından dağıtılmaktadır. Toulouse
kent ve büyükşehir olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak adına internet
bağlantısı olan tüm vatandaşlarına açık, ücretsiz bir yardım platformu kurmuştur. Kentin
ayrıca şehir merkezinde telefonda 7/24 destek sağlayan hizmeti ve sadece yaşlılara destek için
kurulmuş farklı bir destek hattı da bulunmaktadır.
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Antalya
Muratpaşa Belediyesi 250 kişilik bir ekiple tüm evlere ücretsiz maske dağıtmaktadır.
Maskelerin yanında koronavirüse karşı korunma yöntemlerini anlatan bir kitapçık da
vatandaşlara verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi de hijyen konusunda çalışmalarına
devam etmektedir. Büyükşehir Belediye sarayında vatandaş dezenfektasyonu için ozon
odaları kurulmuş, kamu alanları, marketler, hizmet binaları ve kültür merkezlerinin
dezenfektasyonu dikkatle yapılmaktadır.

Madrid
Madrid toplu taşıma sistemlerinin koronavirüse karşı aldığı tedbirler, sosyal mesafe kuralları
ve hijyen dahil olmak üzere aldığı önlemlerini açıklayan bir bildiri yayınlamıştır. Madrid Kent
Konseyi kamu ve özel işbirliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı önceden ödenmiş
kartlar dağıtmaya başlamıştır. Farklı kuruluşların yardım ve bağışları sayesinde 2000’den
fazla aile yardım alacak ve evsizlere barınmaları için alan yaratılacaktır. Buna ek olarak
Madrid genç toplumun evden yürütebileceği sanattan, sağlığa, bilimden hukuk danışmanlığına
kadar geniş kapsamlı 40 projeden oluşan online platform kurmuştur. Buna ek olarak
Madrid’de evden çekilen fotoğraflar festivali olan PhotoEspana International Photography
Festivaline vatandaşların katılımını desteklemektedir.

Gothenburg
Gothenburg Kobilere olan desteğini arttırmıştır. Kentin tüm kaynakları toplanarak, devlet
desteğiyle kobileri yardım paketleriyle ilgili bilgilendirmeye başlanmıştır.

Viyana
Viyana kentin sağlık, sosyal hizmet, kamu hizmetleri, ekonomi yardımı, evsizlik ve barınma,
sanat ve kültür ve iletişim hakkında koronavirüse karşı aldığı önlemlerin kapsamlı özetini
yayınlamıştır. Viyana kamu enerji şirketi olan Wien Energie 53 personeline kentte elektrik
kesintisi olmaması adına tesislerinde konaklama sağlamaktadır.

Pau
Pau kenti bölgedeki halk iletişimini sağlaması adına interaktif bir televizyon programı
oluşturmuştur. Günlük olarak youtube üzerinden yayınlanan programa vatandaşlar telefonla
veya yorumlarla ulaşıp günlük tecrübelerini paylaşmaktadır.
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Düseldorf
Düseldorf Heinrich-Heine Enstitüsü telefon üzerinden şiir okumaya başlamıştır. Müze aynı
zamanda sosyal medya üzerinden eğitici videolar, okumalar ve testler paylaşmaktadır.
Düseldorf Belediyesi Clara Schumann müzik okulu öğrencilerine online müzik dersi vermeye
başlamıştır. Buna ek olarak Düseldorf Belediye Güvenlik hizmetleri sokaklarda gezerek
vatandaşları koronavirüsüyle ilgili bilgilendirmeye başlamıştır.

Gıda istiflemesine karşı

önlem olarak Düseldorf’ta süpermarketlerde bir üründen maksimum ne kadar alınabileceğiyle
ilgili kısıtlama getirilmiştir. Ayrıca ev karantinası boyunca artan aile içi şiddet vakalarına
karşı önlem olarak Düseldorf ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara yönelik bakım evi, barınma
alanları ve koruma kuruluşlarının sunduğu hizmeti uzatmıştır.

Gijon
Gijon Tejerona Spor Pavilyonu’na kent konseyinin sorumlu olduğu evsizlerin bakımı için
yüzlerce yatak yerleştirilmiştir. Bu yardıma yerel kuruluşlar da destek vermektedir.

Selanik
Sokağa çıkma yasağı boyunca Selanik’te günlük gıda ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanması adına
“Ev Asistanları” uygulaması başlamıştır. Yerel restoranların desteğiyle belediye ihtiyaç
sahiplerine gıda desteği sağlamaktadır. Kentin televizyon kanalı öğrenciler, çocuklar ve
yaşlılar için eğlenceli ve öğretici videolar yayınlamaya başlamıştır. Ülke genelinde sınırlı
sokağa çıkma yasağı getirilmiş, iş, market, bireysel egzersiz ve evcil hayvan ihtiyaçları
dışında vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştır. Koronavirüsle mücadele kapsamında
Selanik Büyükşehir Belediyesi kısıtlamaların gözetimiyle birlikte halkın evde kaldığı süre
boyunca ihtiyaçlarının karşılanması, Belediye binasının önlem adına kamuya kapanması,
sadece ilgili birimlerin randevu ile kamu görüşlerine devam etmesi, kamu alanları ve
hastanelerin dezenfektasyonu için 7/24 çalışılması, vatandaşların ulaşması adına tüm
hizmetlerin dijitalleştirilmesi, ilgili telefon hatlarının kurulması, ihtiyaç sahiplerine günlük
olarak gıda dağıtımı yapılması, evsizler için barınak kurulması, girişimcilerin desteğiyle
hastanelerin tıbbı ihtiyaçlarının karşılanması, en az iki ay süreyle yerel vergilerin kaldırılması
ve uzaktan eğitim süresince televizyondan yayın ile derslere devam edilmesi konularında
çalışmalarını yürütmektedir.
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Berlin
Berlin’de bir otel 200 kişi kapasiteli otelin kapılarını evsizlere ücretsiz hizmet için açmıştır.

Dresden
Dresden Kenti sanatçıların evde sergiledikleri performansları paylaşabilecekleri online bir
platform oluşturmuştur.

Leipzig
Çocuk bakımı, evde eğitim ve gençlik çalışmalarında ailelere yardımcı olmak adına Leipzig
bir telefonla destek hattı oluşturmuştur. Hedef vatandaşlarına kısıtlı sosyal temas olan bu
günlerde destek olabilmektir. Ayrıca acil durum merkezleri artık evsizler için gece gündüz
açık, günde 3 öğün yemek servisi yapmaktadır.

Edinburgh
Edinburgh Kent Konseyi kültürel ve yaratıcı sektörü desteklemek adına 5.32 Milyon Euroluk
bir destek paketi hazırlamıştır. Bu destek paketiyle koronavirüs pandemisi boyunca iptal
edilen ve ertelenen ya da zarar gören kültürel organizasyonlar ve sanatçılar desteklenecektir.
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