
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

�

 
Sayı   : 26002637-010.06.01-E.8633 24/03/2020
Konu : Covid-19 Kapsamında Uzaktan  

ve Dönüşümlü Çalışma 
 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : a) 23.03.2020 tarihli ve 26002637-249-8532 sayılı yazımız. 
b) İçişleri Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)nın 23.03.2020 tarihli ve 
49586582-010.06.01/4931 sayılı yazısı. 

 
        2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 
uygulama usul ve esaslarını belirleyen ilgi (b) yazı ekte gönderilmiştir. 
        İlgi (a) yazımızda ve ilgi (b) Bakanlık yazısında belirtilen usul ve esaslara riayet 
edilmesini, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.  
 
 
 Ali İhsan SU 

Vali 
 
Ek: İlgi (b) Yazı (1 Sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Vali Yardımcılarına 
Kaymakamlıklara 
Valilik Birimlerine 
Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınana 
Mersin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünene 
Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünene 

 
 
 
 
23/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
23/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
23/03/2020     Vali Yardımcısı : Süleyman DENİZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(ek0FJO-d1ncVk-+1eD/U-EA/arD-Xpu5mLij) kodunu yazınız. 
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İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar/Ankara 
Telefon No: (312)422 41 60-61 Faks No: (312)425 61 30 
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

DAĞITIMLI 
Sayı   : 49586582-010.06.01-E.4931 23/03/2020
Konu : COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 

 
MERSİN VALİLİĞİNE 

 
        COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirlere ilişkin 22/03/2020 
tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi kapsamında;Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu 
salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak 
ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar, asgari sayıda personelin 
bulundurulması kaydıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil 
Çağrı Merkezi birimleri hariç olmak üzere, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak 
usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
            1- Kamu hizmetlerini aksatmadan gerekli iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak şekilde, ilgili personelin görev yaptığı fiziksel mekan da (sosyal mesafe durumu vb.) 
göz önünde bulundurularak asgari sayıda yönetici, memur ve yardımcı hizmetli vb. personelin 
bulundurulması yetkisi, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerine taşrada ise ilgili genel 
müdürlüklerin belirleyecekleri kıstaslar çerçevesinde il valilerine devredilmiştir. 
            2- Birimler/Valilikler, yürüttükleri iş ve işlemlerin gerektirdiği şekilde uzaktan, dönüşümlü 
çalışma veya her ikisini birlikte seçebileceklerdir. Dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri haftalık 
olarak düzenlenecektir. 
            3- Haftalık dönüşümlü/uzaktan çalışma listeleri, ilgili birimlerce/valiliklerce hazırlanacak, 
iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirler alınarak ilgili personele tebliğ 
edilecektir. 
            4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezden verilen randevu sistemi, 
saatte 1(bir) randevu düşecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Kimlik, ehliyet ve pasaport basım iş 
ve işlemleri aksatılmadan, asgari düzeyde personel ile yürütülebilecek şekilde Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır. 
            5- Güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ilgili 
birimlerce/valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.  
            6- İlgili birimlerce/valiliklerce servis, yemek, temizlik, teknik ve bilişim hizmetlerinin 
aksamaması için yeterli sayıda ve uzman personelin bulundurulması sağlanacaktır. 
            7- İlgili birimlerce/valiliklerce israfın önlenmesi ve etkinliğin arttırılması için servis ve 
yemek sayıları yeniden belirlenecektir.  
            8- Birimlerce/valiliklerce tüm personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması için 
gerekli tedbirler alınacaktır.  
Konu ile ilgili olarak 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen hükümlere riayet 
edilmesi ile Bakanlığımızca yukarıda belirtilen usul ve esaslara azami hassasiyet gösterilmesini 
önemle rica ederim. 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İl Valiliğine 
Bakanlık Merkez Birimlerine 

Bağlı Kuruluşlara 
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