T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
GÜNLÜDÜR
02.04.2021

Sayı :E260026372497702
Konu :2 Nisan 2021 Tematik Denetimi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Gn.Md.) 01.04.2021 tarihli ve E.897808651535911 sayılı genelgesi.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu Kontrollü Normalleşme sürecinde, salgının yayılım
hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan
tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması açısından uygulamaya konulan
Dinamik Denetim Sürecinin temel esasları olan sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas
alan bir yaklaşımla 02 Nisan Cuma günü yemeiçme
yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi
işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde yapılacak denetimlere ait ilgi genelge ekte gönderilmiştir.
İlgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte
dinamik denetimin gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak etkin şekilde uygulanması, denetim
sonuçlarının icmaline ilişkin ekli tablonun düzenlenerek 3 Nisan 2021 Cumartesi günü en geç saat
09.00’a kadar Müdürlüğünün yaziisleri@mersin.gov.tr eposta adresine gönderilmesi, ayrıca İSDEM'e anlık
olarak girilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Süleyman DENİZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek:
1 İlgi Genelge
2 İcmal Tablosu
Dağıtım:
Gereği:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Vali Yardımcılarına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğüne
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Bilgi:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına
Üniversitelere

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: tgCuD/0HjfpYNf+v6LHWwguNHAEoxnwe Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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Bilgi için: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü
Telefon No:

Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin İl Müftülüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
İçişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine
Valilik Birimlerine
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: tgCuD/0HjfpYNf+v6LHWwguNHAEoxnwe Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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Bilgi için: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :E897808651535911
Konu :2 Nisan 2021 Tematik Denetimi

01.04.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgemiz.
b) 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgemiz.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 M a r t 2 0 2 1 tarihinden itibaren,
Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk
grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girilmiştir.
Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin
sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını
sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde
belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar
yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin önemi göz önünde bulundurularak
Bakanlığımızca temel esasları ilgi (a) Genelgemizle belirlenen “Dinamik Denetim Süreci” başlatılmıştır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme döneminde meydana gelen
gelişmeler 29 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde değerlendirilmiş ve Kabine’de alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan ilgi (b)
Genelgede, tüm risk gruplarındaki yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile
dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinin aşağıdaki kurallara uymak kaydıyla 07.0019.00
saatleri arasında müşteri kabul edebilecekleri bildirilmiştir.
 Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar
ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50
kapasite ile sınırlandırılması,
 % 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde mekânda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda
bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesi,
 Girişte tüm müşteri ve personelin HES kodu sorgulamasının yapılması,
 Aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısının; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerde 4
kişiden, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde 2 kişiden fazla olmasına müsaade
edilmemesi.
Salgınla mücadele tedbirleri bağlamında Bakanlığımıza ulaşan verilerden başta aynı anda aynı masada
bulunabilecek kişi sınırlaması olmak üzere bahse konu işyerlerinin yukarıda belirtilen tedbirlere uyum
seviyelerinin yüzde yetmişler düzeyinde olduğu, bazı işletmelerde kapasite ve aynı masada aynı anda
oturabilecek kişi sınırlamasına dair kurallara yeterince riayet edilmediği görülmektedir.
Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu Kontrollü Normalleşme sürecinde, salgının yayılım
hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan
tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması büyük önem taşımaktadır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: Kj3Sk1Qj9Aygc0IsZegg/7SNP7ENQLey Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86
ePosta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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Bu çerçevede Dinamik Denetim Sürecinin temel esasları olan sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer
sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımla;
1. Yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay
bahçesi gibi işyerlerine yönelik olarak 02 Nisan 2021 Cuma günü bütün il ve ilçelerimizde Vali ve
Kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle
birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecektir.
2 . Denetimlerde bu işyerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet
edilip edilmediği olmak üzere, bu işyerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık
Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve
koltuklar arası) % 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeni planının
hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu işyerlerine girişte HES kodu
sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup
uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecektir.
3. İşyerlerini ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir
yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi
suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina
edilmeyecektir.
4. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve
sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecektir.
5. Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek ve meslek odalarının
denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecektir.
Bu hükümler doğrultusunda Vali ve Kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk
kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve
koordinasyonun sağlanarak etkin şekilde uygulanması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: Kj3Sk1Qj9Aygc0IsZegg/7SNP7ENQLey Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86
ePosta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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