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Sayı :E-26002637-249-4454
Konu :Covid-19 Tedbirleri
(01 Mart Süreci)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 18.11.2020 tarihli ve 28308 sayılı yazımız.
b) 28.11.2020 tarihli ve 29126 sayılı yazımız.
c) 01.12.2020 tarihli ve 29278 sayılı yazımız.
ç) 01.12.2020 tarihli ve 29277 sayılı yazımız.
d) İçişleri Bakanlığı'nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü 26.02.2021 tarih ve 3246 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk gözönünde bulundurularak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Bu kapsamda sonbaharkış döneminde salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak ilgi (a), (b),
(c) ve (ç) yazılarınız ekinde gönderilen Bakanlığımız genelgeleri ile salgınla mücadelede alınması gereken ek
tedbirler belirlenerek İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıyla uygulamaya geçirilmiştir.
Hali hazırda uygulanmakta olan Covid19 tedbirlerinin 1 Mart 2021 günü yapılacak olan Kabine
toplantısında belirlenecek yeni kararların ilanına kadar kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususundaki ilgi (d)
yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek: İlgi (d) yazı
Dağıtım:
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
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Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayı : E-89780865-153-3246
Konu : Covid-19 Tedbirleri

26.02.2021
MERSİN VALİLİĞİNE

İlgi :

a) 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemiz.
b) 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı Genelgemiz.
c) 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgemiz.
ç) 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgemiz.

Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk gözönünde bulundurularak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Bu kapsamda sonbahar-kış döneminde salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak ilgi (a), (b),
(c) ve (ç) genelgelerimizle salgınla mücadelede alınması gereken ek tedbirler belirlenerek İl/İlçe
Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıyla uygulamaya geçirilmiştir.
2021 yılı Ocak ayının bas¸ından itibaren salgının düşüş eğilimi içerisine girdiği, Şubat ayında da yatay
bir seyir izlediği kamuoyunun malumudur. Gelinen as¸amada yüz bin kişi başına düşen vaka sayıları Sağlık
Bakanlığınca haftalık olarak il bazlı ilan edilmekte olup salgının seyri iller düzeyinde de takip
edilebilmektedir.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, hali hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların,
salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak belirlenen kriterlere göre kademeli bir şekilde 1 Mart
2021 tarihi sonrasında esnetilebileceği kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 sonrası döneme dair temel usul ve
esaslar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız
başkanlığında toplanacak olan Kabinede değerlendirilecek ve alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu nedenle;
1. Tüm illerimizde hali hazırda uygulanmakta olan Covid-19 tedbirlerinin, 1 Mart 2021 günü yapılacak
olan Kabine toplantısında belirlenecek yeni kararların ilanına kadar kesintisiz şekilde sürdürülmesi,
2. 1 Mart 2021 tarihi sonrası sürece dair yeni usul ve esasların belirlenmesine kadar zorunlu haller
dışında herhangi bir uygulama değişikliğine gidilmemesi,
3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanacak
genelgelere uygun şekilde 1 Mart 2021 tarihi sonrası süreçle ilgili olarak il bazlı kararların alınması,
Gerektiği değerlendirilmektedir.
Vali ve Kaymakamlarca uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülmesi ve
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
H. Kürşat KIRBIYIK
Bakan a.
İller İdaresi Genel Müdürü
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
Bağlı Kuruluşlara

Bilgi:
Sağlık Bakanlığına
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