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Pandemi Kararları; 

Tekirdağ İli İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan 

kararlar 4 Kasım 2020 tarihinde duyurulmuştur. 

Özel Sektör İşverenleri İçin ; 

Engelliler, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, kurumlarınca; iş ve hizmet 

planlaması yapılmak şartı ile pandemi süresince izinli, 

Emziren anneler (çalışma koşulları ve kendi talebine uygun olarak) emzirme 

günlerinde sabah veya öğleden sonra yarım gün izinli sayılacaklardır. 

 

Alınan Kararlar;  

1. Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili 

Genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda Tekirdağ ilinde 

vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım 

aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde 

yoğunlaşmanın önlenmesi amacıyla önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı 

denetimlerin yapılacaktır.  

Denetim programı (http://www.tekirdag.gov.tr/il-umumi-hifzisihha-kurulu-karari-

karar-no-119-karar-tarihi-04112020) 

 

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanacaktır. 

  

Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, 

restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı 

olmaksızın), 

  

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, çay bahçeleri, lokaller, 

  

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, 

  

Nikah/ Düğün salonları, 

  

Halı sahalar ve spor salonları, 

  

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, 

  

Tiyatro, sinema ve konser salonları, 

  

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 
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3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta 

kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri dahil tüm özel sektör 

kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma 

yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılması sağlanacaktır. 

 

4. Tekirdağ’da bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma 

koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin kamu, 

kaymakamlık ve belediye tarafından değiştirilmesi talep edildiğinde Valilik oluruyla 

değişiklik uygulanacaktır. 

 

5. Tekirdağ’da kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri dahil tüm özel 

sektör kuruluşlarında; Engelliler, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, kurumlarınca; 

iş ve hizmet planlaması yapılmak şartı ile pandemi süresince izinli, Emziren anneler 

(çalışma koşulları ve kendi talebine uygun olarak) emzirme günlerinde sabah veya 

öğleden sonra yarım gün izinli sayılacaklardır. 

 

6. Vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında 

hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları 

konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilecektir.  

 

7. Tekirdağ’da vaka sayısının artışı göz önünde bulundurularak yataklı tedavi 

kurumlarının ihtiyacı karşılaması amacıyla; özel hastane yoğun bakım ünitelerinin 

yatak kapasitesinin yarısı pandemi hizmetine ayrılacaktır 

 

8. 65 yaş üstü kişilerin, gün içinde toplu ulaşım araçlarındaki ücretsiz seyahat hakları 

pandemi tedbirleri süresince kaldırılacaktır.  

 

9. Çorlu’da lise ve meslek liselerinde (ikili eğitim yapan liseler hariç) eğitime başlama 

saatlerinin 09.30 olarak belirlenmiştir.  

 

10. Tekirdağ’daki tüm sanayi kuruluşları ve özel sektörün kendi çalışanları/işçilerini 

kendi servis araçlarıyla taşıması, ihtiyaç halinde servis sayısının arttırılması, 

planlamanın yapılmasına karar verilmiştir.  

 

11. Filyasyon taramaları ve çalışmalarında filyasyon ekipleri ihtiyacı olan araçları, 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları 

araçlarını Kaymakamlıklarca planlama yapılarak azami şekilde kullanacaktır.  

 

Alınan kararlar 4 Kasım 2020 tarihinde itibaren geçerli olacak şekildedir.  

 

Karar için; 

(http://www.tekirdag.gov.tr/il-umumi-hifzisihha-kurulu-karari-karar-no-119-

karar-tarihi-04112020) 

http://www.tekirdag.gov.tr/il-pandemi-kurulu-karari-karar-no-113-karar-tarihi-

04112020 
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