
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(dcxz1V-s7bZkS-Nv4KKr-pNNDdJ-Zo6NH6Hx) kodunu yazınız. 
�

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

DAĞITIMLI 
Sayı   : 26002637-249-E.10280 17/04/2020
Konu : Sokağa Çıkma Yasağı  

 
 

D O S Y A 
 

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 16.04.2020 tarihli ve 6879 
sayılı yazısı. 
b) 16.04.2020 tarihli ve 10275 sayılı yazımız. 
c) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 17.04.2020 tarihli ve 6906 
sayılı yazısı. 

 

        Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında; 17.04.2020 tarihi saat 
24:00'den 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere 
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm 
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması, yasak süresince açık olacak işyeri, 
işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan vatandaşlar hakkındaki ilgi (a) yazı ilgi (b) 
yazımız ekinde gönderilmişti. 

        Sokağa çıkma yasağı ile ilgili daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini arttırmak 
amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususundaki ilgi 
(c) ekte gönderilmiştir. 

         Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
Ek: İlgi (c) yazı (2 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge 
Komutanlığına 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 

 
17/04/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
17/04/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(dcxz1V-s7bZkS-Nv4KKr-pNNDdJ-Zo6NH6Hx) kodunu yazınız. 
�

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No: 

�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(889Zcf-/gxNyV-xfaG4L-YpdshP-fsX6Rrh4) kodunu yazınız. 
�

İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar 
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30 
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR
Polis Memuru

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 23635644-249-E.6906 17/04/2020
Konu : Koronavirüs (Covid 19) Tedbirleri 

 
MERSİN VALİLİĞİNE 

 
İlgi : 16.04.2020 tarihli ve 6879 sayılı genelgemiz. 

 
Koronavirüs salgınının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında 
(hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan 
vatandaşlarımızın (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. 

Koronavirüs (Covid 19) salgınının/bulaşının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı 
ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 ilimizde; 

1- 17.04.2020 Cuma günü 15.00-22.00 saatleri arasında;  

a) Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, 
akaryakıt istasyonları vb. yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı/maske kullanımı 
uygulamalarına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılması, 

b) Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 
koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenmesi, 

2- 17.04.2020 Cuma günü saat 22.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş 
yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş 
alanlarının kontrol edilmesi, 

3- Sosyal mesafe ihlallerinin olduğu/olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak 
tedbirlerin alınması/artırılması, 

Yukarıda belirtilen kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak 
uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayan işyerlerine/vatandaşlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun     195 inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

DAĞITIM : 

Muhterem İNCE 
Bakan a. 

Vali 
Bakan Yardımcısı 

Gereği:  Bilgi: 
Jandarma Genel Komutanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
30 Büyükşehir Valiliğine 
Zonguldak Valiliğine 

Cumhurbaşkanlığına 
Sağlık  Bakanlığına 
Ticaret Bakanlığına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

 
 


	10280 Sokağa Çıkma Ek Tedbir
	6906-Sokağa Çıkma Yasağı Ek Tedbir 

