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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: Eser YILMAZ 

Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni 
Telefon No:  

T.C. 

MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 26002637-249-E.15054 29/06/2020 

Konu : Tiyatro, Sinema, Konser Salonu 

ve Gösteri Merkezlerinin 

Faaliyete Başlaması Hk. 

 

D O S Y A 

 

İlgi : a) 16.03.2020 tarihli ve 7318 sayılı yazımız. 

b) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 28/06/2020 tarihli ve 

10332 sayılı yazısı. 

 

        Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla ilgi (a) yazımız 

ile faaliyetleri geçici olarak durdurululan   "tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu" 

gibi kültür sanat tesislerinin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine 

başlayabileceğine ilişkin ilgi (b) genelge ekte gönderilmiştir.  

        Belirtilen tedbirlere ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, 

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 (b) Genelge 

 

DAĞITIM : 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

Kaymakamlıklara 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 

Mersin İl Jandarma Komutanlığına 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne 

 

29/06/2020     V.H.K.İ. : Eser YILMAZ 

29/06/2020     Şef : Kenan YILDIRIM 

29/06/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
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DAGIl"IMLI
28t06t2020Sayr : 89780865-153-8.10332

Konu : Tiyatro, Sinema, Konser Salonu
ve Gdsteri Merkezlerinin Faaliyete
Baglamasr Hk.

MERSiN VALILIGNE

Ilgi : a) 1610312020 tarihli ve 5361 sayrh Genelgemiz.
b) Salhk Bakanhlrnm "Salgm Ydnetimi ve Qahgma Rehberi".
c) Ktiltiir ve Turizm Bakanh[rnn2310612020 tarihli ve 432597 sayrh Genelgesi.

Qin'de ortaya grkarak biittin dtinyayr etkisi altrna alan Covid-19 salgrnrntn iilkemizde kamu
diizeninin bir pargasr olan kamu salhlrna olumsuz etkilerini asgari seviyeye di.igiirmek amacryla
Sa[hk Bakanhlr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun dnerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr
do$rultusunda bugiine kadar birgok tedbir karan ahnmrg ve uygulamaya gegirilmigtir.

Dtinya Saphk Orgiitii tarafindan kiiresel bir salgrn olarak ilan edilen Koronaviriisiin (Covid- 19)
tilkemizde yaytlmasrna engel olmak amacryla ilgi (a) Genelgemiz ile'tiyatro, sinema, gosteri merkezi
ve konser salonu" gibi kiilti.ir-sanat tesislerinin faaliyetlerinin gegici olarak durdurulmasr
kararlagtrnlmrgtr.

igerisinde bulundu[umuz kontrollti sosyal hayat ddneminde, salgrnla mticadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanntn yanr srra her bir faaliyet alanr/ig kolu igin
almmasl gereken tinlemler a)irr ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde faaliyetleiin
siirdiiriilmesi sallanmaktadrr.

Bu gergevede; Salhk Bakanhlr tarafindan hazrrlanan ilgi (b)'de kayrth Salgrn Y<inetimi ve
Qalrgma Rehberinin ."Covid-[9 Kapsamtnda Sinema, Tiyatro ve Di{er Kiittiirel Etkintikterle ilgili
Almmas Gereken ()nlemler" baghlrnda belirlenen tedbirler ile Kiiltiir ve Turizm Bakanh[rnrn llgi
(c)'de kayrth Genelgesinde iqaret edilen dnlemlere riayet edilmesi kaydr ile ilgi (a) Genelgemiz ile
faaliyetleri durdurulan "tiyatro, sinema, konser salonu ve gdsteri merkezleri;'nin I Temmuz2020
tarihinden itibaren faaliyetlerine baglayabilmesi kararlagtrnlmrgfi r.

Valilik/I(aymakamlrklartmrzca, tiyatro, sinema, konser salonu ve gristeri merkezleri faaliyetlerini
yukarrda belirtilen kurallara gtire siirdi.irmeleri igin Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 27 ve 72 nci
maddeleri uyannca gerekli kararlann ahnmasr,

il/ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurullan kararlarr dolrultusunda faaliyete baglayacak olan tiyatro,
sinema, konser salonu ve gdsteri merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sa[lanmasr,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamarrrn yukanda belirtilen gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin saglanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun 282 nci maddesi gerefince idari para cezasr verilmesi, aykrrrhprn durumuna g6re
Kanunun ilgili maddeleri gereSince iglem yaprlmasr, konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasr hususunda;

Bilgi ve *"t"*th"i{le arzve rica ederim.
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DAGITIM:
Gereti:
8r iL vAriLiGiNE
JANDARMA GENEL KoMUTANLIGTNA
EMNiYET GENEL VUOUNIUGUNE

Siileyman SOYLU
Bakan

Bilgi:
CUMHURBA$KANLt6tNA
cEvRE VE $EHiRCiLiK
BAKANLIGINA
KULTUR VE TURiZM BAKANLIGINA
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*Bu belge elektronik imzahdr. imzah suretinin ashnr gOrmek igin https://www.e-icisleri.gov.trlEwakDogrulama
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Kavakhdere Mahallesi, Atat0rk Bulvan, No:l9l Qankaya/Ankara 066g0
Telefon No: (3 12Y22 42 83 Dahili : 4283 - 4285 Faks No: (3 12\417 93 86
c-Dmia'cwhd)iriclari onw tr inremet Adreci. hrnc./Arnvrrr ieiclari onv frlilleridcraci

Bilgi igin: Habip Kubilay DEMIRAY
$ube Modur Vekili
Tplafnn \ln.


