
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı yazısı.

              İlimizde salgının seyrini etkileyen faktörlerin değerlendirildiği ve bu faktörlere yönelik
alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma
Planı (SARAP) ekte gönderilmiştir.
              Planda belirtilen faaliyetlerin ilgili kurumlarca titizlikle yürütülmesi/sürdürülmesi, gelişmelere göre
yerinde tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda;
              Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına
karşı Mersin genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi
için alınan önlemlerin dikkatle takip edilerek, eksiksiz yerine getirilmesi
hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Mücadeleyi titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla; İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı “Dinamik
Denetim Süreci” konulu genelgesine istinaden bu plan hazırlanmıştır.

Plan; Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlıklarca alınan genel tedbirlerin ve
düzenlemelerin dışında kalan, salgın seyrini etkileyen ilimize has faktörler ve
alınacak/sürdürülecek önlemleri içermektedir.

Giriş
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Valiliğimizce;

• İlimizdeki salgın süreci, bu süreçteki vaka sayıları ve ilgili
istatistikler,

• Vakaların ilçelerdeki dağılımı, bazı ilçelerimizde kısmı
artışlar, ilçe bazlı vaka, temaslı sayıları,

• Salgın seyrini etkileyen yerel veya il dışından kaynaklı
faktörler, ilçeler arası farklılıklar, ilçeye has özelikler,

• Nüfusunun yaş ortalaması,

değerlendirilmiştir.
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Salgın Seyrini Etkileyen Olumsuz Faktörler

OLUMSUZ FAKTÖRLER YÜRÜTÜLECEK FAALİYET

1 Hane ziyaretlerinin (misafirlik) gerek müstakil 
evlerde, gerekse apartmanlarda çok olması,
İnsanların bir evde toplanarak taziye ve mevlit gibi 
etkinleri yapmaları ve şikayet olmadığı sürece 
bunun tespitinin çok zor olması,

Muhtar, apartman yöneticileri ve cenaze veya düğün 
sahiplerinin bilgilendirilmesinin sürdürülmesi,
Afiş, el ilanı, binalara yapıştırılacak basılı duyuru ilanlarının 
kullanılması, anonslarla uyarının devam ettirilmesi,

2 Filyasyon çalışmalarında pozitif vakalı kişilerin
kimlerle temaslı olduğunu saklamaları,

Pozitif vakalı kişilerden temaslı bilgilerinin eksiksiz ve doğru 
alınması amacıyla bilgilendirme ve uyarıların devam ettirilmesi,

3 Deniz turizmi hareketli olan ilçelerimizde yazlıkçı 
tabir edilen kesimin kış aylarında da ilçede 
yaşamaya devam etmelerinin veya yaz döneminde 
gelenlerin oluşturduğu nüfus artışı, konaklama 
tesisi, ören yerleri, plajlar, kafe, restoran ve lokanta 
vb. yerlerde oluşacak sosyal hareketlilik,

Tesislerde tesis, çalışan ve vatandaşlar yönünden pandemi 
kurallarına dikkat edilmesi hususunun rehberlik ve denetim 
faaliyetlerinde dikkate alınması,

4 Covid-19 virüsünün bugüne kadar görülen 
virüslerden daha hızlı yayılması, kolay bulaşması,

Vatandaşların bu konuda yazılı / basılı ilanlarla ve anonslarla 
bilgilendirilmesine ve rehberlik edilmesine devam edilmesi,
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OLUMLU FAKTÖRLER

1. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bilinç düzeyinin yüksek olması ve kurallara uyması özellikle 
maske takma konusunda hassasiyet göstermeleri, halkımızın salgın sürecini ciddiye almaları,

2. İlçe denetim, filyasyon ve izolasyon ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle salgınla 
mücadele konusunda büyük bir özveri ile mesai mevhumu olmadan başarılı bir çalışma 
yürütmeleri sonucu bu durumun sonuçlara yansıması,

3. HES kodunun kamu kurumları, AVM'ler, lokanta, restoran, cafe, kıraathane vb. ile toplu taşıma 
araçlarında kullanılması, Bazı kamu kurumlarında randevu sisteminin uygulanması,

4. Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerin uygulanması yönünde İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 
seri bir şekilde toplanıp karar almaları ve bu kararların süratle uygulamaya konulması,

5. Oluşturulan denetim ekiplerinin iyi koordinasyonu ve birbirlerine adaptasyonunda sıkıntı 
yaşanmamasının etkileri,

Salgın Seyrini Etkileyen Olumlu Faktörler - 1
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OLUMLU FAKTÖRLER

6. Denetimlerde halkımızın bilinçlendirilmesine, rehberlik edilmesine önceliğin verilmesi ve bu 
denetimlerin ara verilmeksizin bir plan dâhilinde devam ettirilmesi, uyarılması ve idari 
yaptırımların sürdürülmesi,

7. Çoğunluğunu kırsal yerleşim yerlerinden göç eden vatandaşlarımız oluşturduğu merkezdeki 
ilçelerde halkın  salgın döneminde kırsal yerleşim yerlerine taşınarak, il / ilçe merkezlerindeki 
yoğunluğu azaltması,

8. İller arası ve sınırlardaki geçişlerde koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförlerinin sağlık 
kontrollerinin filyasyon ekipleri tarafından yapılması, şüpheli görülen durumlarda geçiş izni 
verilmeyerek, testlere tabii tutulmaları,

9. Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında; eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol 
süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürüldüğünün göstergesi olan 
“Okulum Temiz Belgelendirme Programı” sertifikasını 1011 okulumuzdan 995 adet okulumuzun 
almaya hak kazanması.

Salgın Seyrini Etkileyen Olumlu Faktörler - 2
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OLUMLU FAKTÖRLER

10. Bilgi akışı ve koordinasyonun hızlandırılması amacıyla; 
Koronavirüs konulu İçişleri Bakanlığı ve Valilik genelgelerinin (382 genelge),
Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının Valilik web sitesinde ( www.mersin.gov.tr/korona ) yayımlanması,

11. Aşağıdaki konularda günlük, haftalık veya 2 haftalık veri toplanarak ve Bakanlığımızla da 
paylaşılarak alınan tedbirlerin yerinde uygulaması, takibi ve koordinasyonun sağlanması;

• 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Hizmet Talepleri,
• KYK Yurtlarındaki İzolasyon,
• Seyahat İzin Kurullarından Belge Talepleri,
• Maske İhlali Yaptırımları,
• Covid-19'un Personele Bulaşı Durumu,
• İş Yerlerinin Denetimleri,
• Geniş Katılımlı Etkinlik Başvuruları,
• Denetim Ekibi Sayıları ve İlçelerin Performans Raporları,
• Genel / Dinamik / Tematik Denetim Sayısı ve Yaptırımları.

Salgın Seyrini Etkileyen Olumlu Faktörler - 3
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1. Havaların ısınması, yaz aylarının gelmesi, okulların ara tatili döneminde, ayrıca dini 
bayramlarla birlikte; şehir içi gezilerin artması, sahil bölgelerde bulunan 
mahallelerde boş alanların ve sahillerin piknik alanı olarak yoğun bir şekilde 
kullanılacak olması, AVM’lerde başlayan hareketlilik, sıcağın etkisinden korunmak, 
hayvancılık, arıcılık vb. nedenlerle (45) mahallede bulunan (49) yaylanın nüfusunun 
24.000’den 216.000’e yükselecek olması nedenleriyle; ihtiyaç olan yerlerde ilave yol 
kontrol ve asayiş kontrol noktaları açılması, denetim birimlerinin sahadaki sıkı 
denetimlerini kararlılıkla sürdürmeleri, piknik yapan vatandaşlar arasında mesafenin 
korunması hususunda vatandaşların sürekli uyarılmasının devam ettirilmesi,

2. Mevsimlik tarım işçilerinin bahar ve yaz aylarında sayılarının artması nedeniyle; İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çadır alanlarında sosyal mesafeye göre 
kurulacak çadır sayılarının belirlenmesi ile getirilen işçilerin kimlik bilgilerinin 
alınarak HES kodu sorgulamalarının ve hijyen setlerinin dağıtımı uygulamalarının 
sürdürülmesi,
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3. Parklar ve deniz kenarlarında bulunan oturma gruplarında vatandaşların sosyal 
mesafeye uygun oturmaları için bank ve oturma gruplarının sayılarının azaltıldığı, 
aralarındaki mesafenin arttırıldığı, vatandaşlara uygun ikazların devam ettirilmesi,

4. Bireysel ve kurumsal ödemelerin yapıldığı kurum ve kuruluşların önünde oluşan 
uzun kuyrukların, görevlendirilecek personel tarafından dışarıda sıra veya 
randevulu sistemle sosyal mesafeye göre ayarlanması uygulamalarının devam 
ettirilmesi,

5. İşçi nüfusunun fazla olan ilçelerdeki fabrika ve işletmelerde işçilerin hijyen kuralları 
özen göstermeleri, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin 
korunması amacıyla; İş yeri Denetim ve Takip Sorumluları ile denetim birimlerince 
denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarının 
kullanımının vardiyalı yapılması yönündeki çalışmalarının aynı şekilde devam 
ettirilmesi, 9

Yürütülecek Faaliyetler - 2 .



4. Yolcu otobüsü ve minibüslerine fazla yolcu alınmaması, mesai çıkışlarında 
belediye otobüs duraklarında maske, sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmesi ve 
duraklarda sigara içilmemesi konularındaki mevcut denetimlerin kararlılıkla 
sürdürülmesi, odaların üyeleri açısından konuya müdahil yapılması 
uygulamalarının devam ettirilmesi,

5. Sosyal mesafe ve hijyen açısından bulaşı riskini arttırdığından asansör 
kullanımının azaltılması, asansörlerin sık sık temizliği ve dezenfektanın yapılması 
yönündeki bilgilendirme çalışmalarının aynı şekilde devam ettirilmesi,

6. 12/11/2020 tarihli ve 99 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve İlçe Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla sigara içme yasağı ilan edilen yerlerde yasağa 
uyulması ve uymayanlara idari yaptırım uygulanması konularında bilgilendirme ve 
denetimlerin devam ettirilmesi,
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8. Taşıyıcı olan ve herhangi bir semptom göstermediği için test yaptırmayan vatandaşların, 
sosyal mesafeyi korumamasından dolayı işyerlerinde ve evlerde öngörülemeyen risk 
oluşturma ihtimaline karşı bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettirilmesi,

9. Balıkçı Barınaklarında, marinalarda ve yüzer teknelerde bulunan restoranlarda oluşacak
hareketliliğe karşı denetimlerin, yüzer restoran/teknelerin %50 kapasite ile çalışacağını ve 
kapasitesini gösterir levha asılmasının, HES sorgulaması denetiminin, halkın yoğun olarak 
bulunduğu sahil bandlarında gerekli tedbirlere uyulmasının önemini içeren bilgilendirme 
anonsunun kararlılıkla sürdürülmesi,

10.Öğrencilerin okula girdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı sosyal mesafe ve 
temizlik kurallarına uymaları konusunda gerekli rehberlik ve yönlendirmenin “Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Klavuzu” ile 
T.C. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” 
hükümlerine göre sürdürülmesi,
Okul servis araçları, okul kantini, yemekhane vb. yerlerin belirlenen pandemi kurallarına 
uygun çalışmalarının ve denetimlerinin devam ettirilmesi. 11
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İlçeler Arası Farklılıklar - 1

1. Akdeniz ilçesinde hane başı nüfusun çok yüksek olmasının, ev içi 
izolasyonu ve sosyal mesafeyi sağlayamamasından kaynaklı bulaş 
riskini artırması, 

2. Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerimizde hane halkının, diğer ilçelere 
oranla çekirdek aile kavramının biraz daha fazlası olarak birkaç aile 
üyelerinin bir arada yaşadıkları,

bu ilçelerde içerde ve dışarda sosyal mesafeyi koruma adına bilgilendirme 
çalışmalarının ve mevcut denetimlerin devam ettirilmesi,
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İlçeler Arası Farklılıklar - 2

3. Akdeniz ilçe sınırları içerisinde bulunan Mersin Limanı ve Sebze Meyve 
Haline Türkiye’nin her bölgesinden gelen kamyon ve tır trafiğinin bulaş 
riskini artırdığından, şoför ve personele uygulanan zorunlu HES kodu 
sorgulamasının sıkı bir şekilde sürdürülmesi,

4. Merkezdeki ilçelerde İlçe Denetim Ekiplerinin takviyesi amacıyla 
ilçelerindeki kamu kurumlarının il teşkilatı personelinden takviye denetim 
ekipleri oluşturulması uygulamasının genişletilerek sürdürülmesi,

5. Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bir hane içerisindeki nüfus sayısının diğer 
ilçelere göre daha fazla olmasından dolayı, ailelerin pandemi kurallarına 
uyması konusundaki bilgilendirmelerin sürdürülmesi,
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İlçeler Arası Farklılıklar - 3

6. Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çalışanların hareketliliğinden kaynaklanan bulaş 
artış tehlikesine karşı iş yerlerinin denetim ekibinin faal halde bulunmasının 
sürekli kontrol edilmesi ve bilgilendirmelerinin sıklıkla sürdürülmesi,

7. Deniz turizmi hareketli olan ilçelerimizde yazlıkçı tabir edilen kesimin kış 
aylarında da ilçede yaşamaya devam etmelerinin veya yaz döneminde 
gelenlerin oluşturduğu nüfus artışı, konaklama tesisi, ören yerleri, plajlar, kafe, 
restoran ve lokanta vb. yerlerde oluşacak sosyal hareketlilik içerisinde maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına yeterince dikkat edilemeyebileceğinden, bu 
hususların rehberlik ve denetim faaliyetlerinde dikkate alınması,

8. Mut ilçesinin coğrafi olarak dağınık oluşu, bu durumun kırsalda yaşayanların 
kurallara yeterince riayet etmemesine ve filyasyon çalışmalarında zorluk 
yaşatmasına neden olduğundan, mevcut bilgilendirme ve denetim faaliyetinin 
devam ettirilmesi,
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İl Nüfusunun Yaş Ortalaması

MERSİN
Yaş Grupları Nüfus

0-4 132.221

5-9 148.116

10-14 147.098

15-19 140.535

20-24 137.588

25-29 130.580

30-34 132.488

35-39 139.967

40-44 140.150

45-49 130.654

50-54 111.134

55-59 111.445

60-64 84.882

65-69 70.096

70-74 48.831

75-79 30.427

80-84 18.798

85-89 9.800

90+ 3.947

TOPLAM 1.868.757
31 Aralık 2020 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına Göre Hazırlanmıştır.
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İl Dışından Kaynaklı Sorunlar

16

1. Akdeniz ilçesinde ikamet eden göçle gelen vatandaşlarımızın sıkça 
memleketlerine gidiş geliş yapmasından dolayı bulaş riskini artırma 
ihtimalleri,

2. Niğde, Karaman ve Adana illerine çalışmak üzere günübirlik gidip gelenlerin 
Tarsus ve Mut ilçelerimizde il giriş çıkışları ile yol güzergâhı üzerinde 
bulunan dinlenme tesisleri ve kapalı alanlarda sigara kullanılması,

3. Çamlıyayla ilçesinin yayla iklimine sahip olması nedeniyle yaz aylarında 
yakın illerden ve ilçelerden vatandaşların buraya göç etmeleri,

4. Mersin Limanına ve Silifke Taşucu limanına ülke dışından gelen 
vatandaşlarımızın liman giriş kapılarındaki kontrolleri,

denetimlerde dikkate alınarak, muhatap kişilerin mevcut kontrollerinin sıkı bir 
şekilde devamı sağlanacaktır.
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