
D O S Y A

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 26.03.2020 tarih ve 5887sayılı
genelgesi.
b) 26.03.2020 tarihli ve 8792 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 03.06.2020 tarih ve 8752 sayılı
genelgesi.

        
        Koronavirüs ile mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde büyükşehir ve ilçe
belediye meclislerinin belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları
ile sonraki toplantılarına izin verilebileceği hususundaki ilgi genelge ekte gönderilmiştir.
        Genelgede belirtilen tedbirlere ilişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin
bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
hususunda;
        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman DENİZ
Vali a.

Vali Yardımcısı
Ek: İlgi (c) Genelge

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına
Üniversitelere
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
TRT Çukurova Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine
Valilik Birimlerine

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   : 26002637-249-E.13160 03/06/2020
Konu : Belediye Meclis 

Toplantılarına İzin Verilmesi

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(Yshpny-HW8PiE-JmU2SN-ghkoVU-Aby2QNPY) 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: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü

Telefon No:

 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(6zC2LP-aM7QqI-awC3H5-mVhWm4-v/NkWfaF) kodunu yazınız. 

 

 

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 

 

 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 89780865-153-E.8752 03/06/2020 

Konu : Yerel Yönetim Birimlerinin 

Meclis Toplantıları 

 

 

 

 

 

İlgi : 26.03.2020 tarih ve 5887sayılı Genelgemiz. 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 

koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Bu kapsamda ilgi Genelge ile vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve 

salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli 

idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının 

ertelenmesi kararının alınması için Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı. 

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda 

normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan 

büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel 

meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile 

sonraki toplantılarına izin verilebilecektir.  

Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan 

sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 

belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte; 

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 

kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve 

meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(6zC2LP-aM7QqI-awC3H5-mVhWm4-v/NkWfaF) kodunu yazınız. 

 

 

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:  

2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri 

ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi 

maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. 

3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her 

toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır. 

4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır. 

6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli 

ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır. 

7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 

havalandırması sağlanmalıdır. 

8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo 

vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli 

idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa 

meydan verilmemesi hususunda;  

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

 Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞINA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 

 
 


