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Sayı :E-26002637-249-3123
Konu :1314 Şubat 2021 Covıd19
Denetimleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 10.02.2021 tarih ve 2305 sayılı yazısı.

1314 Şubat 2021 tarihlerinde ''SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN''
mottosu ile yaşamın tüm alanlarını
kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin genelge ekte gönderilmiştir.
Denetimlerin genelgede belirtilen açıklamalar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon
sağlanarak gerçekleştirilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle
rica ederim.

Süleyman DENİZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek: Genelge(2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğüne
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

Bilgi:
Mersin Özel Kalem Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Sayr :E-89780865-153-2305

Konu :Covid-Ig 13-14 $ubat 2021 Denetimleri

DAGITIM YERLERINE

ilgi : a) 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayrh Genelgemiz.
b) 30.11.2020 tarihli ve20076 sayrlt Genelgemu.
c) 30.1l.2O2O tarihli ve20077 sayrh Genelgemiz.
g) 14.12.2020 tarihli ve20799 sayrh Genelgemiz.
d)26.01.2021 tarihli ve 1178 sayrh Genelgemiz.

Koronaviriis salgmrnrn toplum salh$r ve kamu d0zeni agtsmdan olugturdu[u riski ydnetme, sosyal
izolasyonu temin, fiziii mesafeyi koruma ve hastah$rn yayrhm hzmt kontrol altrnda tutma amactyla Salltk
nakanfugr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun dnerileri, Sayrn Cumhurbagkantmzm talimatlarr do!rultusunda
birgok tedbir karart almarak uygulamaya gegirilmigtir.
Bu gergevede ilgi (a), (b), (c) ve (d) Genelgeler ile koronavir0s salgrnryla mticadelede almmast gereken
yeni tedbirlerin belirlenerek iUllge Hrfzrssrhha Kurullarr kararryla uygulamaya konulmast sonrasmda vaka ve
hasta sayrlannda ciddi bir azalmayagandrlr kamuoyunun malumudur.
Ote yandan salgrnla miicadelede kahcr bagannrn sa$lanmasr igin temizlik, maske ve mesafe kurallarmm
yanl sra hayatrn her alanrnr kapsayacak gekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tiim kesimlerince
azami diizeyde uyulmast btiytik 6nem tagtmaktadrr.
Bu kapsamda gelinen agamada;
1. Denetimlerin planlanmaslnrn, uygulamanrn ve sonuglartnm Vali/Kaymakamlarca bizzattakip
edilerek, il/llge Salgrn Denetim Merkezlerince yiiriitiilen denetim faaliyetlerinde herhangi birkesinti ya da
azalma olmakszrn iqyeri ve mahalle denetim ekiplerince sahadaki denetimlerinTl24 esasrna gdre
siirdii riilmesi safl anmahdrr.
2. SokaSa grkma krsrtlamalanndan dtiirii iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir
aksama ya$anmamasr ve saflrk, tarrm ve orman faaliyetlerinde siireklililinin sallanmasr amacryla ilgi
(b) Genelgemizle sokapa grkma krsrtlamasmdan muaf tutulmasr gereken kigi ve yerler belirlenmiq, ilgi (9)
Genelgemiz ile de sokaSa grkma krsrtlamasr muafiyetinin genel bir muafiyet geklinde uygulanmastntn
miimktin olmadr$r, muafiyete konu duruma dair zaman ve giizergahla smrlt oldu!'u belirtilmiqtir.
Son gtlnlerde kamuoyuna yansryan bazr g0riintiilerde; soka$a grkma krsftlamalarmrn uygulandr$r siire
ve giinlerde Ozellikle sahil bantlan ile gehirlerle dzdeglegmig cadde ve meydanlarda kalabahklann olugtupu
ve fiziki mesafe kuralnm ihlal edildi[i gOrtilmektedir.
Bu gergevede soka[a grkma krsrtlamasrnrn uygulandrlr siire ve gtinlerde bagta sahil bantlan ile
gehirlerle Ozdeglegmig cadde ve meydanlarda olmak iizere yaprlacak denetimlerde, kigilerin kontrolii
srasmda muafiyet kapsammda olup olmadrklarmm yanl sra durumlannrn muafiyet sebebine dair zaman ve
giiaergahla uyumluluk gOsterip gdstermedipi de muhakkak kontrol edilmelidir.
Dof,ruramaKodu:
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uyumun en iist dtizeyde tesisi amacryla;
3. Satgrnla miicadele alanmda alman tedbirlere
is-rl$ubat 2021 iarihlerinde tiim il ve ilgelerimizde
a) sokapa grkma krsrtlamasr uygutunu"uk olan
ile yaqamtn tiim

ef if iCiX HEPiMiZ iqit*nottosu

Vati ve Kaymakamfu.iloorAin"ryonunAu,;;ln
utunt*,n,kapsayacakqekildegeneldenetimleringergeklegtirilmesi'
tutulan kililerin muafryet gereklerine uygun
b) Bu denetimter'cle, sokiga grkma krsrtlama'iarindanmuaf
i$yerlerinin bu
hrsrflamasr siiresince kapali ormasr gereken
hareket edip etmedikleri, sokapa grkma
faaliyette
grkma krsrtlamasr siiresince betirti saatler igerisinde
zorunruru[a riayet edip etmedikleri, sokafa
riayet edilip edilmedi[i,..b.u. igyerterinde salgrnla
bulunmasr gereken igyerlerinde gahgma surelerine
uyulmadrpt
ve kayak oteuerinde berirlenen tedbirlere uyulup
miicadele tedbirlerine uyulup .ry.,rmudr!,
hususlart iizerine yofunlagrlmast,
olarak
gtkma ktsttlamast siiresince vatandaglarrn yolun
c ) Denetim faaliyetlerinin sokala
park ve bahgeler'
utagrm araqlarr, otogarlar' ana caddeler'
bulunabilece[i gehir igi ve gehirlerarasl toitu
otellerini/tesislerini
krq turizli dolayrsryla yogunlik ya$ayan kayak

sah' bantla' gibi uiuntu. ile

kapsayacak Sekilde Planlanmas t,
gergeklegtirilecek denetimlerde
9) GUn boyunca

d)

Denetimlere iligkin raporlamal*t"

tuottTitJ"netimlerde
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S"fgin oenetiri Merkezi (iSDEM)yaztltmt iizerinden

Bakanh[rmEcayayrmlanan
saplk Bakanhsrsalgrn yonetimi eahgma Rehberiile

genelgelerden yararlantlmast gerekmektedir'

kolluk birimleri olmak tizere ilgili kurum ve
Bu baflamou vuii ve Iiaymakamlar tarafrndan bagta
bir
pranramalarrn yaprlmasr ve uygulamada herhangi
kuruluqlarla gerekri koordinasyonun ,ultunu.ot
aksakhpa meydan verilmemesi hususlannda;
nigi ve gere$ini anLve rica ederim'
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Da[fttm:
Gere[i:

Soleyman SOYLU
Bakan

Bilgi:
CumhurbagkanltIma
Aile, Qahgma ve SosYal Hizmetler
Bakanlt[ma
Qevre ve $ehircilik Bakanlt$ma
Salhk Bakanl{ma
Tartm ve Orman Bakanh[ma
Ticaret Bakanltlma

8l il valiligine
Emniyet Genel MiidiiLrltiltine
Jandarma Genel Komutanltlma

Sahil Giivenlik KomutanhPrna
Bilgi iglem Dairesi Baqkanlt[t

Ulaqtrrma ve AltYaPr BakanltPma

Bu belge. giivenli clektronik imza ile inzalanmrgtr.
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