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Konu : 1 Mayıs Emek ve Dayanışma  

Günü Kutlamaları 
 
 

D O S Y A 

 

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları konusunda Bakanlığımız talimatında;  

        "Malumlarınız olduğu üzere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. 
Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden 
koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 30.04.2020 tarihi 
saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere 
sosyal izolasyonu sağlamaya yönelik tedbir kararı alınmıştır. 

        Bu kapsamda, sendikalarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bu yıl ki Emek ve 
Dayanışma Günü etkinliklerinin koronavirüs pandemisinin halk sağlığına tehditleri gözetilerek 
aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verilmiştir. 

        Buna göre; 

        a) 1 Mayıs Cuma günü sadece İstanbul/Taksim Meydanında işçi ve memur 
konfederasyonlarının talepleri halinde her biri en fazla 10'ar kişiden oluşacak heyetlerle çelenk 
sunma programı gerçekleştirebilecektir.  

        b) 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle diğer büyükşehir ve 
Zonguldak ilinde bulunan işçi konfederasyonları 30 Nisan Perşembe günü valiliklerce 
belirlenen yerlerde ve en fazla 5 kişinin katılımı koşuluna uymak suretiyle sadece basın 
açıklaması düzenleyebileceklerdir. 

        c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 50 ilimizde işçi konfederasyonları 1 Mayıs Cuma 
günü valiliklerce belirlenen yerlerde ve en fazla 5 kişinin katılımı koşuluna uymak suretiyle 
sadece basın açıklaması düzenleyebileceklerdir. 

        Valilerimizce, uygulamanın yukarıda yer verilen esaslar doğrultusunda yürütülmesi, başka 
taleplerde bulunulması halinde ise Bakanlığımızla istişare edilmeden karar verilmemesi ve 
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi" istenmiştir. 

         Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.  
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

Dağıtım : 
Gereği:  Bilgi: 
Kaymakamlıklara 
Mersin Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  

Mersin Özel Kalem Müdürlüğüne 
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