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• Bağdat Belediye Reisliği, Irak Cumhuriyeti'nin 

başkenti olmasıyla ve Irak'ın merkezinde, dünyanın 

en hayati bölgelerinden birinin (Orta Doğu) kalbinde 

yer alan eşsiz konumu ile büyük önem kazanmış ve 

aynı zamanda siyasi, idari ve ekonomik etkinliklerin 

merkezi olan Bağdat şehri için belediye hizmetlerinin 

yönetilmesinden ve sunulmasından sorumlu olan 

resmi devlet kuruluşudur.

• Bağdat şehrine ilginin amacı, vatandaşlarına sağlıklı 

bir çevre, en iyi hizmetler sunan ve tüm ihtiyaçlarını 

karşılayan dengeli bir kentsel kalkınma yaratmaya 

yöneliktir. Bağdat'ın büyümesi ve kalkınması ortak 

bir sorumluluk olduğu için, bu resmi kuruluşların, 

yerel toplum örgütlerinin, vatandaşların ve özel 

sektörün çabalarının bir sinerji oluşturacak şekilde 

bir arada yürütülmesi şeklinde planlanır.

• Bağdat şehir merkezi yaklaşık 9 milyon yerleşik halka 

ev sahipliği yapmaktadır ve 883 km2 yüzölçümüne 

sahiptir. Bu, yaklaşık 51113 km2 olan Bağdat şehrinin 

toplam yüzölçümünün %17,3'üne tekabül etmektedir.

• Bağdat şehri mevcut durumda bir dizi teknik, idari ve 

belediye sektörlerinden (14 belediye departmanının 

yanı sıra, Yeşil Bölge belediyesi ve havaalanı) 

oluşmaktadır.

Giriş



Bağdat Belediye Reisliği tarafından alınan başlıca tedbirler ve onun COVID-19 virüsünün 

yayılmasını azaltmaya karşı yaptığı katkılar

Bağdat Belediye Reisliği ve onun farklı departmanları Irak'da ilk COVID-19 vakalarının teyit

edilmesi üzerine, Bağdat Bakanlığı'nın rehberliği ve doğrudan nezareti altında derhal müdahale

başlatmıştır. Belediye Reisliği toplumun bireylerinin ve çeşitli segmentlerinin ihtiyaçlarını

yansıtan, pandeminin çeşitli aşamalarını ele alan bir dizi politikalar ve müdahaleler yayınladı.

Dördüncü Safhaİkinci SafhaBirinci Safha

Tam evde kalmaTam evde kalma Kısmi evde kalma



İdari prosedürler

Eylemlerden bazıları:

- Parkların, su parklarının, yüzme havuzlarının ve kamu tesislerinin kapatılması (insanların toplu bir araya

gelmesinin yasaklanması).

- Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi, departman işlerini ve personelin işe gelmesini düzenlemek için

yönetim tarafından alınan kararların alt yönetimlere uygulatılması.



- UNICEF ile koordinasyon içinde evde kalma konusunda posterler basılması.

- Sosyal medyada ve belediye departmanlarında farkındalık yaratmak için 

yazılar/görseller yayınlanması

Hizmet ve farkındalık temelli prosedürler



Başkentin yerel radyo istasyonu sokağa çıkma yasağı sırasında bile günlük yayınını kesintisiz 

sürdürmüştür. Bu istisnai dönem boyunca gösterilen önemli başarılar:

 Belediye Reisliği radyo programının devam ettirilmesi, belediye başkanlarının ve teknik 

departmanların müdürlerinin COVID-19 nedeniyle evde kalma süresince kendi çalışma 

mekanizmalarını açıklamaya davet edilmesi, yürütülen sıhhi ve dezenfeksiyon prosedürleri, temel 

hizmetlerin sunulmaya devam edilmesi

 Doktorlar, sanatçılar ve vatandaşlar ile enfeksiyonun nasıl önlenebileceğine dair farkındalık 

artırıcı görüşmeler içeren 25 ses klibi üretilmesi

 Önleyici sokağa çıkma yasağı ve sosyal dayanışma hakkında en önemli bilgileri içeren yeni sosyal 

programların başlatılması.

Hizmet ve farkındalık temelli prosedürler



Topluluk katılımı

• Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Sivil Savunma, güvenlik kuvvetleri, gönüllüler ve

sivil toplum örgütlerinden yetkili temsilcileri içeren, Bağdat için bir acil

durum odası grubu teşkil edilmesi. Bu grup önleyici tedbirleri koordine

etmiştir ve şikayetler ile doğrudan ilgilenmiştir.

• Daha fazla koordinasyon için belediye sınırları içindeki tüm ilçelerde acil

durum odalarının alt grupları teşkil edilmiştir (her biri kendi yetki alanında).



Dükkan ve restoran sahiplerini hedefleyen farkındalık artırıcı çalışmalar başlatılması,

Irak'ta çalışan çok sayıda sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve ilgili otoriteler (sağlık

merkezleri, toplum polisi, v.s.) ile ortak diğer çalışmaların yürütülmesi. Bu çalışmalar,

dükkanlar, marketler ve kamuya açık alanların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

çalışmaları ile paralel olarak yürütülmüştür.



Hizmetler

Tam ve kısmi evde kalma döneminde belediye hizmetleri sunmaya devam etme 

(temizlik, kanalizasyon, su, tarım)

Toplum polisi, aşiret liderleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yoğun nüfuslu alanlarda Bağdat

Belediye Reisliği tarafından yoğun temizlik ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmesi



Hizmetler

Tam ve kısmi evde kalma döneminde belediye hizmetleri sunmaya devam etme 

(temizlik, kanalizasyon, su, tarım)

Iraklı üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa Bağdat Belediye Reisliği / Belediye Farkındalık

Departmanı tarafından düzenlenen başkent Bağdat'daki Bir Tohum da Sen Ek kampanyasının başlatılması

Kampanya Bahar mevsiminde çiçek dikilmesi ve evlerin önünün en iyi şekilde görünmesine odaklanmıştır.



Hizmetler

Toplum girişimleri ve özel sektör katkısı

Toplum girişimlerinin yaya yollarının boyanması, caddelerin güzelleştirilmesi, açık

alanlara çiçek tohumları ekilmesi şeklinde gerçekleştirildiği Benim Güzel Evim ve

Benim Güzel Mahallem kampanyalarının düzenlenmesi; bu kampanyaların hepsi

karantina boyunca halkın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını desteklemeyi, aileler için

kendine yeterliği teşvik etmeyi ve özellikle yeşil alanların yokluğundan muzdarip olan

mahallelerde uzun vadeli bir çevresel etki yaratmayı hedeflemiştir.



Hizmetler

Toplum girişimleri ve özel sektör katkısı

Özellikle sağlık çalışanları için düşük maliyetle

Kişisel Koruyucu Ekipman üretilmesi

Sıhhi malzemelerin düşük maliyetli bir

bedelle yerelde üretilmesi ve bunların

ithal ürünleri ikame etmesi



Teknik prosedürler

Üretim departmanı belediye reisliğinin mühendislik departmanında üretilmiş üç yeni sıhhi sistem

yaratmıştır (1700mm, 1350mm ve 1350mm çaplarında) ve bu sistemler belediyenin ilgilendiği sokakları,

okulları ve bazı kamu tesislerini dezenfekte eden özel araçlar üzerine monte edilmiştir. Departman

ayrıca, dezenfeksiyon kapıları üretmiştir ve insanları Corona virüsüne karşı dezenfekte etmek için bu

kapıları departmanların ve enstitülerin girişine koymuştur.



Iraklı kadınların ilerletilmesi ve güçlendirilmesi

Bağdat Bakanlığı, Kadınların İlerlemesi Komisyonunun Başkanı'nın doğrudan nezaretinde ve

kadınları ilerletme ve güçlendirme gereğinin önemi ışığında, üretim departmanı tarafından yüz

maskeleri için bir dikiş atölyesi açıldı ve bu atölyenin ürünleri Bağdat belediye reisliğinin

personeline ve çalışanlarına dağıtıldı.

Kadınlar saat gece 11'den sabah 3'e kadar Ramazan olmasına rağmen çalışarak Corona virüsüne

karşı mücadeleye yardımcı olmak için evlerinde yüz maskelerini dikmeye gönüllü oldular.



Sivil toplum örgütlerinin katkısı

COVID-19 krizi STK'ların ve gönüllü grupların yerel hükümetlerin

faaliyetlerini ve pandeminin yayılmasını azaltma, etkilerini hafifletme

çabalarını pekiştirmede oynadıkları önemli rolün altını çizmiştir. Bir dizi STK

toplumun çeşitli kesimlerinde farkındalığın yayılmasına yardımcı olan

elektronik platformlar kurmuştur.



İnsani tedbirleri desteklemek adına, Bağdat Belediye Reisliği, yoksul, fakirleşmiş aileleri, Bağdat

Belediye reisliği çalışanlarını ve mültecileri desteklemek için kutsal Ramazan ayı boyunca Bağdat

AlKher girişimini organize etmiştir.





COVID-19 sırasında Bağdat'daki kalkınma bakımından güçlükler

Bağdat, bazıları şehre özgü olmayan, ancak Irak'daki genel durumun bir sonucu olan

halihazırda pek çok güçlükle karşı karşıyadır. Güvenliğin yanı sıra, sıkıntılı siyasi ve

ekonomik durum da hala bir sorundur. Yeterli bilgilere ve verilere erişimin olmaması

veya erişme güçlüğü de cabasıdır.

Bağdat Belediye Reisliği, herkesi ilgilendiren tüm fikirleri desteklemektedir ve

belediyenin insan gücünün bu fikirleri gerçekleştirmesini sağlamaya isteklidir.

Birlikte çalışarak ve işbirliği yaparak, şehrimizi daha iyi hale getiriyoruz.

Bağdat şehrinin karşı karşıya olduğu mevcut sorunlar veya gelecekte

karşılaşabileceği sorunlar kapasite geliştirilmesi, verimliliğin iyileştirilmesi, işlevsel

bağlantılar, arazilerin mekansal tahsisi, ulaştırma ve yol ağları arasında bağlantının

sağlanması yoluyla çözülebilir.

İnsani tedbir planlarının COVID-19'u dikkate alması, yansıtması ve COVID-19'a

müdahale etmesini sağlamak ve mültecilerin, göçmenlerin ve ülke içinde yerinden

edilmiş toplulukların tüm ulusal müdahalelerde haklarını savunmak gerekmektedir.

İnsani gelişme yaklaşımı uygulanması, hükümetin müdahelesine yardımcı olmak için

ve hükümetlerin, STK'ların ve ortak olarak kabul eidlen hedefleri elde etmek için

çalışan diğer yardım kuruluşlarının göreli avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için,

kurumsal tutarlılık, işbirliği, sinerji yaratılması ve ortaklıklar kurulması yoluyla

barışın teşvik edilmesi.




