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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.10523 22/04/2020
Konu : Ramazan Ayı Tedbirleri 

 
D O S Y A 

 
İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 22.04.2020 tarihli ve 7108 

sayılı yazısı. 
        Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını 
kontrol altında tutmak amacıyla Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlere ilişkin ilgi yazı ekte 
gönderilmiştir. 
        Belirtilen tedbirlere ilişkin 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 başta olmak üzere 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 önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

Ek: İlgi yazı (2 sayfa) 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Kom.na 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 
Mersin Defterdarlığına 
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Müftülüğüne 
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 
Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
Mersin Aile, Çalışma ve Sos. Hiz. İl Müd.ne 
Mersin SYD Vakfı Müdürlüğüne  
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başk.na 
Mersin Esnaf ve Sanatlar Odası Baş.na  
Mersin Şoförler Odası Başkanlığına  
Toroslar Elektirik Dağ.A.Ş Mersin İl Müdürlüğü 
AKSAGAZ Dağıtım A.Ş. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 
ÇOK ACELE 

Sayı   : 89780865-153-E.7108 22/04/2020
Konu : Ramazan Ayı Tedbirleri 

 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını 
tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal 
izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı 
hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 
riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve 
yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Bakanlığımız, Koronavirüs (Covid-19) 
salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir. 

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin 
gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel 
biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği en kutsal 
aydır. 

Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve 
etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle 
azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı 
açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu kapsamda; 

         1)   Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir 
araya getirenher türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir. 

2)   Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal 
mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler 
alınacaktır (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak 
kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde 
değerlendirilecektir.). 

3)   Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacaktır. 

4)   Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; 

İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) 
beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem taşımaktadır. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(zOYFtJ-
wuPi5K-mjHXPu-oLZQ44-xY91AXSO) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No: 

a)  Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş 
riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için alacakları bahşişlerin tek tek 
vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması esas olacaktır. 

b)  (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının 
tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin 
verilmeyecektir. 

5)   Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; 

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve 
yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi 
ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır 
(İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.). 

6)  Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini 
değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde 
bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacaktır. 

7)   İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar 
saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu 
taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati 
öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 
koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir. 

8)  Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve 
çıkışlar ayrı olarak planlanacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş 
ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık 
verilecektir. 

9)  Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm 
unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski 
düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

10)   Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik 
satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere 
yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin 
denetimler artırılacaktır. 

11)   Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan 
firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle 
yapılacaktır. 

İl Pandemi ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve 
güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin/ilçenin kendi özelliği de göz önünde 
bulundurularak, yukarıda belirtilen tedbirler başta olmak üzere gerekli kararlar alınarak, ilgili 
birimlerle işbirliği ve koordinasyon içinde konunun Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri 
altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce yakinen takip edilmesi, ayrıca alınan kararlara 
uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 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. 

 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(zOYFtJ-
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No: 

 
DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 
81 İL VALİLİĞİNE 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA 
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ 
BAŞKANLIĞINA 
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ BİRİMLERİNE 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 
ADALET BAKANLIĞINA 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOS.HİZ. BAKANLIĞINA 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 
TİCARET BAKANLIĞINA 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA 
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