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İBB DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde kaydedilen ve hızla diğer ülkelere de yayılan Koronavirüs (COVID-19), yayılımı ve 
şiddeti nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nce 11 Mart’ta küresel salgın (pandemi) olarak tanımlandı. Ülkemizde COVID-19 ile ilgili çalışmalar Sağlık 
Bakanlığı tarafından henüz hiç vaka saptanmadan 10 Ocak’ta başlatılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı ivedilikle harekete geçti. İBB’nin 
her birimi kendi sorumluluk sahaları ile ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip ederek gerekli çalışmaları başlattı.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı altında hizmetlerimizi yürüttüğümüz Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak; bu süreçte Sağlık Bakanlığı 
Bilimsel Danışma Kurulu’nu yakından takip ederek ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun direktifleri doğrultusunda Koronavirüs salgının 
zararlarının azaltılması, sınırlandırılması ve baskı altına alınması için kolları sıvadık. 

Müdürlük olarak Koronavirüs ile mücadeleye hız kesmeden devam ederken bugüne kadar oldukça önemli ve uzun bir yol kat ettik.

Başta dağıttığımız kitapçıklar, afişler, uyarı levhaları ve stickerler ile İBB personellerimizi Koronavirüse karşı bilinçlendirdik.

Tüm hizmet binalarımızda gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık.
 
COVID-19 testi pozitif çıkan personellerimiz ile yakından ilgilenerek moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağladık.

Vatandaşlarımıza sosyal yardım kolisi, maske ve dezenfektan dağıtımı yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin her zaman tüm 
vatandaşların yanında olunduğunu hissettirdik.

#BirlikteBaşaracağız



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

HİZMET BİNALARIMIZIN HER 
KÖŞESİNİ AYNI TİTİZLİKLE 
DEZENFEKTE ETTİK
İBB Saraçhane Başkanlık ve Hizmet Binaları ile 
Bakırköy, Kasımpaşa ve Kartal Ek Binalarımızın bahçe 
kısımları ve giriş alanlarını belli periyodlarla basınçlı su 
ile yıkadık ve dezenfeksiyonunu sağladık.

Binalarımızdaki ofis, toplantı salonu, yemekhane, 
kafeterya,  çay ocağı, ıslak alanlar, mescit, koridor, 
kazan dairesi, depo vb. tüm alanları her gün düzenli 
olarak dezenfekte ettik.



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!
Kapı kolları, merdiven tırabzanları, asansör 
düğmeleri gibi sık temas edilen alanları gün 
içerisinde sık sık dezenfekte ettik.

Bina girişlerine hijyen havuzları yerleştirdik.



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!
Binalarımıza giriş yapan herkesin termal kameralar ile ateş 
ölçümünü yaparak olası tehlikelere karşı erken önlem alınmasını 
sağladık.

Binalarımızda gerekli görülen tüm noktalara el dezenfektanları 
yerleştirdik.

Kullanılmış maske ve eldivenler için özel atık alanları oluşturduk.



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Koronavirüs ile mücadele ve yayılmasını önleme çalışmaları 
kapsamında çay ocağı, kafeterya ve yemekhanelerimizi 
süreli olarak hizmete kapattık. Bu süreçte personellerimizin 
mağduriyetini engellemek amacıyla kumanya dağıttık.

Tüm yemekhane ve kafeteryalarımızda yeni normale göre 
kontenjanları yarı yarıya azaltarak oturma planını sosyal 
mesafe kurallarına göre düzenledik.

Gerekli noktalara sosyal mesafeye uyulması ile ilgili 
hazırladığımız sticker ve uyarı levhalarını yerleştirdik. 

YEMEKHANE ve 
KAFETERYALARIMIZI YENİ 
NORMALE GÖRE DÜZENLEDİK 



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Koronavirüs ile mücadele ve yayılmasını önleme çalışmaları 
kapsamında süreli olarak hizmetleri durdurulan berber 
ve kuaför salonlarımızın çalışma talimatnamelerini yeni 
normale göre düzenleyerek üst düzeyde hijyen sağladık.

Tek kullanımlık malzemeler temin ettik. Çalışan personelin 
maske ve siperlik kullanmasını sağladık.

Randevulu sistem ile ortamda kalabalık oluşturulmasının 
önüne geçtik. 

BERBER ve KUAFÖR 
SALONLARIMIZDA ÜST DÜZEY 
HİJYEN TEDBİRLERİ ALDIK



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Saha çalışmaları için Mobil Hijyen Filosu kurduk. 

Hizmet araçlarımız ve VIP araçlarımızın temizlik ve 
dezenfeksiyonunu düzenli olarak gerçekleştirdik.  

Garaj alanlarının belli periyotlarla basınçlı su ile 
yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağladık.

HİZMET ARAÇLARIMIZIN TEMİZLİK 
ve DEZENFEKSİYONUNU 
SAĞLADIK



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Tüm personel servislerinin periyodik olarak 
dezenfeksiyonunu sağladık.

Servis şoförleri ve personellerin araç içerisinde uyması 
gereken hijyen ve sosyal mesafe kuraları ile ilgili uyarı 
levhaları hazırlayarak uygun noktalara asılmasını sağladık.

Koronavirüs ile mücadele konusunda en önemli hususlardan 
biri olan el hijyenini sağlamak için servis araçlarında uygun 
noktalara dezenfektanlar yerleştirilmesini sağladık.

PERSONEL SERVİSLERİNDE 
EL DEZENFEKTANI 
KULLANILMASINI SAĞLADIK



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Yenikapı, Çırpıcı ve Kartal’da oluşturduğumuz özel 
alanlarda, hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ve 
ihale yolu ile temin ettiğimiz malzemelerle Sosyal 
Yardım Paketleri hazırladık. Hazırladığımız paketlerin 
taşınmasından teslimatına kadar her safhada büyük 
bir özveri ile çalıştık.  

İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİMİZ 
İÇİN SOSYAL YARDIM KOLİLERİ 
HAZIRLADIK



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin süreli 
olarak kapatılmasının ardından, 29 Mayıs’ta kılınacak 
ilk Cuma Namazı öncesinde, vatandaşlarımıza bilinç 
kazandırmak ve camilerimizin hijyenine katkı sağlamak 
amacıyla 35 camimizin girişinde maske, dezenfektan ve 
seccade dağıtımı yaptık. 

MASKE ve DEZENFEKTAN 
DAĞITARAK CAMİLERİMİZİN 
HİJYENİNE KATKI SAĞLADIK 



KORONAVİRÜSÜ
TEDBİRLER YENER!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir ferdi olarak; Covid-19 salgını sürecinde
yürüttüğümüz çalışmalara sağladığınız katkılar ve özverili hizmetlerinizden

dolayı tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Sayın

Murat YAZICI
Genel Sekreter Yardımcısı
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Çalışma Arkadaşım


