T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı

: E-99445787-813.99-3202834

02.12.2020

Konu : Koronovirüs Tedbirleri.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) 17.03.2020 tarih ve 961651 sayılı talimatımız.
b) 18.03.2020 tarih ve 961636 sayılı talimatımız.
c) İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2020 tarih ve Z-89780865-153-19161 sayılı
talimatı.
ç) İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 30.11.2020 tarih ve E-89780865-153-20076 sayılı
talimatı.
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.12.2020 tarih ve 258256
sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs
(Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında, ilk vakanın ülkemizde görülmeye başlandığı tarihten itibaren
Kurumumuzda alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar ilgi (a, b) talimatlarımız ile merkez ve
taşra birimlerimize duyurulmuştu.
Ancak, son dönemlerde Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımında/bulaşında önemli artış yaşandığı
görülmektedir. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu
temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiş ve ilgi ( c, ç ) talimatlar ile de yeni tedbirler duyurulmuştur.
Gelinen noktada, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, Merkez ve Bölge
Müdürlüklerimize gönderilen talimatlarda belirtilen hususlar ile içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede;
1. Personelin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek çalışmalarını yürütmesi,
2. Covid-19 salgını nedeniyle alınan, 23.3.2020 tarihli Bakan Oluru'nda belirtilen ek önlemler
doğrultusunda, tapu müdürlüklerinde kalabalığın ve olası riskin en yüksek olduğu başvuru ve akit
alanlarında; akit ve başvuru randevusuna gelenlerin yalınızca randevu saatinde maske ve mesafe
kurallarına riayet edilerek bina içerisine alınması,
3. Başvuru ve akit alanlarında; Vatandaş ile yüz yüze temasın engellenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması ve bu alanlarda çalışan personelin mutlaka maske ve yüz siperliği kullanarak çalışma
yapması,
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4. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda;
İllerde Valiliklerce belirlenecek esaslar doğrultusunda çalışma başlama ve bitiş saatlerinin
02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 olacak şekilde belirlenmesi nedeniyle; Bölge
Müdürlüklerince çalışmaların aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması.
5. Bakanlığımızın ilgi (d) talimatları doğrultusunda, iş ve zorunlu hizmetlerin aksatılmaması şartıyla;
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Ek Hizmet Birimlerinde 02.12.2020 tarihinden itibaren günlük
çalışma başlama ve bitirme saatleri 10:00-16:00 olarak belirlenmesi nedeniyle; Daire
Başkanlıklarınca/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların
yürütülmesi.
Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Ek Hizmet Birimleri dışındaki birimlerde alınan
Covid-19 önlemleri ve yapılan uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla; İşyeri Hekimliğince yapılan saha
denetimleri sonucunda hazırlanan Saha Denetim Raporları doğrultusunda tespit edilen ve tedbir alınmasında
yarar görülen ortak hususlar ekte gönderilmiştir. Bölge Müdürlüklerince, varsa bölgelerindeki İş Sağlığı ve
Güvenliği Sertifikasına sahip personelden de yararlanmak suretiyle müdürlüklerde görevlendirilecek personel
tarafından saha denetiminin yapılarak tespit edilen hususlarla ilgili gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve talimat doğrultusunda gereğini rica ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür V.

Ek: Saha Denetim Raporu (3 sayfa)
Dağıtım:
Merkez Birimler + Bölge Müdürlüklerine
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