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1. MERKEZİ İDARE  TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ülkede ilk vaka tespit edildi ve bu vaka çevresindekiler gözlem altına alındı. Dünya sağlık 
örgütü koronavirüs salgınını pandemi kategorisine aldı.

11 Mart

•Ülkede vaka sayısı 5'e yükseldi. Türkiye'de daha fazla yayılmasını engellemeyi amaçlayan 
kamusal tedbirler alındı. Alo 184 hattında korona virüs enfeksiyonuna özel bir danışma 
hattı oluşturuldu. Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı 
toplantı ve konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi.

13 Mart 

•Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya 
uçuşlar 17 Nisan tarihine kadar durduruldu. Bu ülkelerden sadece Türk vatandaşlarını 
almak üzere uçuşların boş gelmesine müsaade edildiğini duyurdu.

14 Mart

•İlk, orta ve lise seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 16 Mart tarihinden 
itibaren tatil edildi. 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim başlatıldı. Üniversiteler ise 16 
mart tarihinden itibaren 3 hafta süre ile tatil edildi. Spor müsabakaları ilk olarak seyircisiz 
oynanmasına karar verildi akabinde tamamen tatil edildi. Umuma açık isitrahat ve 
eğlence yerleri kapatıldı. 

16 Mart 

•Ülkemizde korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

17 Mart

•Türkiye'de ölüm sayısı30'a vaka sayısı 1236'ya çıktı. 22 ülkeye uygulanan seyahat 
yasakları 46 ülkenin eklenmesiyle 68'e yüksledi. 

21-22 Mart 

•65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi.

24 Mart

•1 Ocak 2000 ve üstü tarihi doğumlu vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 
büyükşehir ile Zonguldak ilimize belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı.

3 Nisan

•Vaka sayısının 47 bini, can kaybının 1000'i aştığı ülkemizde 31 ilde hafta sonu için sokağa 
çıkma yasağı ilan edildi.

10 Nisan 
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2. ÇORLU BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER 

 

 

•Belediye bünyesinde Pandemi Mücadele Yönetim Merkezi kuruldu.

11 Mart

•Bakanlığın belirlediği görsellerle billboard ve panolara bilinçlendirme afişleri asılarak
sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yapıldı. Vatandaşın yoğun kullanım
alanlarına 5500 afiş ve 6500 bilgilendirme etiketi asılmıştır, yine vatandaşlarımıza 40
bin broşür dağıtılmıştır.

•Belediye Web Sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirici yayınlar
yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan paylaşımlar konusunda yaklaşık 1 milyon etkileşim
sayısına ulaşılmıştır.

11 Mart

•Şehrimizin vatandaşların yoğun kullanıldığı tüm ortamlarında dezenfekte işlemleri
başlatıldı.

•Cadde sokak ve çöp konteynerları gibi dış mekan dezenfektasyonunda 176.400 kg
seyreltilmiş dezenfekte malzemesi kullanıldı.

• 171 kurum ve kuruluşun iç/dış mekan dezenfektasyonu ile 128 park ve bahçemize

14.200 kg. dezenfekte malzemesi kullanıldı.

•Bugün itibari ile şehrimizde 26 mahalle, 17 bulvar, 241 cadde 2.090 sokak baştan
sona 3 defa dezenfekte edilmiştir.

11 Mart

•Merkezi idare tarafından yayınlanan genelgelere yerel düzeyde riayet edebilmek için
zabıta denetimleri artırıldı. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2500 işyeri denetlendi. Her

hafta semt pazarlarımızda 1058 pazarcı esnafı denetlenmektedir.

16 Mart

•Kurum içi korona virüs ile mücadele tedbirleri alındı. İşletme İştirakler Müdürlüğü
bünyesindeki tüm kafelerin hizmeti sonlandırıldı.

16 Mart

•Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlemlerini online olarak yapabilmesi sağlandı.

17 Mart

•Sokak hayvanlarına düzenli olarak belirlenen noktalarda yem verilmeye başlandı.
Bugüne kadar 1200 kg kuru mama ve 1700 kg ekmek sokak hayvanlarına verildi.

23 Mart

•Sosyal yardım faaliyetlerine başlandı.

•Vefa Sosyal Destek ekibi ile birlikte ortak hareket edilerek geliri olmayan vatandaşlara
toplamda 2496 adet gıda ve hijyen paketi dağıtılmıştır. Ayrıca market ve eczane
alışverişlerine yardım edilmektedir. 11 Mart'tan itibaren toplam 66.900 adet eldiven,

30.600 adet maske dağıtıldı.

24 Mart

•Kültür-sanat faaliyetleri dijital platformlara entegre edildi.

31 Mart

•Atık yönetimi (atık maske ve eldiven için) konusunda çalışma başlatıldı. 25 atık kutusu

yerleştiridi, Nisan ayı sonuna kadar 100 adet kutu yerleştirilecek.

8 Nisan
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Başkan yardımcısı 

(Oktay Çolpan)

Başkan Yardımcısı

(Adnan Kum)

Başkan Yardımcısı

(Özcan Veysel Tunçcan)
Park Bahçeler Müdürü

Başkan Yardımcısı 

(Kemalettin Avcı)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Başkan Yardımcısı 

(Güner Çetin)

Temizlik İşleri Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürü

Başkan Yardımcısı 

(İbrahim Turgut Bolat)

Zabıta Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2.1. Kriz Yönetim Merkezi Oluşturuldu  
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2.2. Pandemi Mücadele Yönetim Merkezi Personeli Belirlendi  

 

 

*Toplam 180 personel pandemi mücadelesi kapsamında aktif olarak görev yapmaktadır. 

 

Kriz Yönetim

Merkezi

14 Personel

Kriz Koordinasyon Birimi

Starteji Geliştirme Müd. 3 personel

İşletme İştirakler Müd. 6 personel

Arşiv Müd. 5 personel

Bilgi İşlem Müd. 5 personel

Toplam 19 personel

Saha Ekibi

Temizlik işl.Müd. 23 personel

Kültür Sosyal İş.Müd. 20 personel

Destek Hizm. Müd. 15 personel

Zabıta Müdürlüğü 50 personel

İşletme İştirakler Müd. 5 personel

Park ve Bakçeler Müd. 26 personel

Vefa Grubu 8 personel

Toplam 147 personel
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2.3. Bİlgilendirme Faaliyetlerine Ağırlık Verildi  

2.3.1. Bakanlığın belirlediği görsellerle billboard ve panolara bilinçlendirme afişleri asılarak sosyal 

medyada bilinçlendirme paylaşımları yapıldı. Vatandaşın yoğun kullanım alanlarına 5500 

afiş ve 6500 bilgilendirme etiketi asılmıştır, yine vatandaşlarımıza 40 bin broşür 

dağıtılmıştır. 

2.3.2. Çorlu Belediyesi olarak çağrı merkezimizden 7/24 hizmet veriyoruz. 

2.3.3. Belediye Web Sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirici yayınlar 

yapılmaktadır. Yapılan paylaşımlar ile yaklaşık 1 milyon etkileşim sayısına ulaşılmıştır. 

 

2.3.4. İlçede yer alan kurum binalarına ve muhtarlıklara, işlek cadde ve meydanlara, parklara 

bilgilendirici pankartlar asıldı. 

 

2.3.5. Oluşturulan anons aracı, her gün mahalleleri dolaşmakta ve hastalıkla mücadele 

kapsamında ilçe halkına uyarıcı anonslar yapmaktadır. 
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2.3.6. Pazar yerlerinde vatandaşların kendilerinin ve ailelerinin sağlığını korumaları için ne 

yapmaları gerektikleri konusunda bilgilendirilmektedir.  

 

2.4. Dezenfeksiyon Faaliyetleri Artırıldı  

2.4.1. Cadde sokak ve çöp konteynerları gibi dış mekan dezenfektasyonunda 176.400 kg 

seyreltilmiş dezenfekte malzemesi kullanıldı. 

2.4.2. 171 kurum ve kuruluşun iç/dış mekan dezenfektasyonu ile 128 park ve bahçemize 14.200 

kg. dezenfekte malzemesi kullanıldı. 

2.4.3. Bugün itibari ile şehrimizde 26 mahalle, 17 bulvar, 239 cadde 2.018 sokak baştan sona 3 

defa dezenfekte edilmiştir. Çorlu sınırlarındaki tüm duraklar, toplu taşıma araçları, 

servisler, belediye hizmet araçları haftalık periyotlar ile dezenfekte ediliyor.    

2.4.4. Kent meydanı, caddeler, sokaklar günlük, semt pazarları dezenfekte edilmeye devam 

ediyor. 
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2.4.5. Kamu hizmet binaları sağlık kurumları, eczaneler, muhtarlıklar, devlet okulları, 

ibadethaneler dezenfekte edilmeye devam ediyor. 

 

2.4.6. Vatandaşların rahatsızlığını dile getirdiği salgının yayılmasını artıracak çöp evler ile ilgili 

temizlik çalışmaları yapıldı. 

 

2.4.7. Parklarda detaylı dezenfekte çalışması yapıldı. 

2.4.8. Halkın yoğun kullandığı yerler belirlenerek bir plan dahilinde dezenfekte işlemleri 

yapılmaktadır. 
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2.4.9. Sosyal mesafe şartlarından uzaklaşmamak için parklarda bulunan banklar bir süreliğine 

kaldırılmıştır.  

 

2.4.10. Pazar yerlerinin girişlerine dezenfektan aparatları monte edildi. 

 

2.5. Kurum İçi Tedbirler Alındı  

2.5.1. Hamilelere, yasal süt izni olanlara, engellilere, kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi. 
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2.5.2. İlköğretim ve okul öncesi çocuğu bulunan annelere yıllık izin/mazaret izni verildi. Yine aynı 

genelge ile yıllık izin/mazeret izni verilen annelerin izinleri idari izne çevrildi. 

2.5.3. Belediye’ye bağlı bazı birimlerde uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma yöntemine geçildi. 

2.5.4. Hizmet binamızın girişine sensörlü dezenfektan tüneli yerleştirildi. 

 

2.5.5. Hizmet binalarındaki asansörler kapatıldı. 

2.5.6. Belediye personeline eldiven, maske ve dezenfektan dağıtıldı. 

2.5.7. Pandemi ile mücadele kapsamında kurumlara araç tahsis edildi. 

2.6. Sosyal  Yardım Faaliyetleri Hız Kazandı  

2.6.1. Vefa Sosyal Destek ekibi ile birlikte ortak hareket edilerek geliri olmayan vatandaşlarımıza 

toplamda 2496 adet gıda ve hijyen paketi dağıtılmıştır. Ayrıca market ve eczane 

alışverişlerine yardım edilmektedir. 
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2.6.2. 65 yaş üzeri yalnız yaşayan veya kimsesiz kişilere ve ihtiyaç sahibi ailelere günde iki öğün 

sıcak yemek servisi yapılmaya devam edilmektedir. Yemekler aşevinde pişirildikten sonra 

hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak ekipler tarafından hanelere teslim edilmektedir. 

2.6.3. Covid-19 sürecinde işsiz kalanların iş başvuruları alınarak, işe yönlendirmeler 

yapılmaktadır. 

2.6.4. Merkezi alanlara hayvan yemi bırakılarak sokak hayvanları düzenli olarak beslenmektedir. 

    

2.6.5. “İyi Günde Kötü Günde Hep Birlikte’’ başlıklı dayanışma kampanyası ile ilçe halkı arasında 

yardımlaşma teşvik edilmiştir.  
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2.6.6. Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere günde 

yaklaşık 1200 adet maske üretiyoruz. 

2.6.7. Bu zamana kadar vatandaşlarımıza toplamda 30.600 adet maske dağıtımı yapılmıştır. 

 

2.7. Denetim Faaliyetleri Yapılıyor  

2.7.1. Pazarlarda seçmece satış yapılmaması için düzenli denetimler yapılmaktadır.  

 

2.7.2. Tüm pazarlara dezenfektan konusunda destek verilmekte ve tüm genelgeler kapsamında 

alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda düzenli olarak denetimler 

yapılmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından her hafta 1058 pazarcı esnafı 

denetlenmektedir. 
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2.7.3. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde planlama yapılarak ekipler 

tarafından kontroller gerçekleştirilmektedir. 

2.7.4. Kaçak maske üretimi yapan firmalara polis ve ilçe sağlık ekipleri ile birlikte müdahale 

edilerek gerekli idari işlem yapılmaktadır. 

2.8. Atık Yönetimi Faaliyetleri  

2.8.1. Şehrin muhtelif yerlerine, muhtarlıklara ve pazarlara; sadece maske ve eldivenlerin 

toplanacağı gri renkli atık kutuları yerleştirilerek, maske ve eldiven atıklarının diğer 

atıklardan ayrıştırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 25 adet atık kutusu 

konulmuş olup nisan ayı içerisinde 100 adet kutu konulması planlanmıştır. 

2.8.2. Kentin tüm atıkları hijyen kurallarına uygun şekilde toplanmaktadır. 

2.9. Kültür-Sanat Faaliyetleri Dijital Platformlara Entegre Edildi  

2.9.1. ‘’Evde Kal Zinde Kal’’ sloganıyla evden çıkamayan vatandaşlarımızla, sağlıklı zaman 

geçirilmesi maksadıyla spor eğitmenleri eşliğinde uzaktan ev egzersizleri yapılmaktadır. 

 

 

2.9.2. “Çek Gönder Yayınlayalım, Evinde Kal Çorlu” sloganıyla başlatılan sosyal kampanya ile 

vatandaşlarımızın evde sosyal etkinliklerini göndermeleri istenmiştir. Etkinliklerini 

gönderen vatandaşlarımızın videoları sosyal medya hesaplarından paylaşılarak moral ve 

motivasyonlarına katkı sağlanmıştır. 
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2.9.3. Tanınan ve sevilen sanatçılarımız ile sosyal medya hesaplarından canlı konserler düzenledi.  

 

 


