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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: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

�

ÇOK ACELE 
Sayı   : 26002637-153-E.8484 21/03/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele  

İkametten ayrılma kısıtlaması 
 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdari Genel Müdürlüğü) nın 22/03/2020 tarihli ve 5762 
sayılı yazısı. 

 
        Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında en temel risk unsuru ve virüsün yüksek/hızlı 
bulaştığı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 
ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları 
ile seyahat etmelerinin kısıtlanması/yasaklanması konusundaki ilgi yazı ekte gönderilmiştir. 
        Valiliğimizce bu konuda ayrıca gönderilecek yasaklama kararının mağduriyetlere neden 
olunmadan ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon sağlanarak uygulanması 
ve konunun sıralı amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.  
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

Ek: İlgi yazı (2 sayfa) 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  
Mersin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne  
Mersin Kızılay Derneği Başkanlığına  

 
 
21/03/2020    İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
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*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(c+KVzC-EUbWQH-NqkkHL-1WrNgg-nDWIaThP) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 88 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: Oğulcan BÜYÜKAKÇALI
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

          ÇOK ACELE 
Sayı   : 89780865-153-E.5762 22/03/2020
Konu : İkametten Ayrılma  

Kısıtlaması/Yasaklanması  
 

GELEN EVRAK KOPYA 
 

        Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 
artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda 
virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve 
kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve 
karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde 
ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir. 

        Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını 
tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin 
faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda 
uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının 
biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük 
önem arz etmektedir. 

        Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları 
olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine 
girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen 
toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk 
oluşturmaya devam etmektedirler.  

        Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan 
vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının 
yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını 
kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep 
olacaktır.  

        Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri 
doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma 
Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den 
sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 
ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları 
ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli 
kararların ivedilikle alınması gerekmektedir. 

        Anılan kararlar yürürlüğe girdikten sonra; 

        1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 
bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(c+KVzC-EUbWQH-NqkkHL-1WrNgg-nDWIaThP) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 88 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: Oğulcan BÜYÜKAKÇALI
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal 
Destek Grubu oluşturulacaktır. 

        2- Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar 
tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, 
Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır. 

        3- İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı 
olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması 
için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 
vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu 
çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda 
başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç 
görevlendirilecektir. 

         

        Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından gerekli kararların 
ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 
mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli 
koordinasyonun yapılması, Bakanlığımızın tüm sıralı/sorumlu amirleri tarafından 
uygulamanın yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;  

        Gereğini önemle arz ve rica ederim 
 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
Jandarma Genel Komutanlığına 
Merkez Birimlerine 
81 İl Valiliğine 

Cumhurbaşkanlığına 
Adalet Bakanlığına 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bak. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
Dışişleri Bakanlığına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
Gençlik ve Spor Bakanlığına 
Hazine ve Maliye Bakanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığına 
Sağlık Bakanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
Tarım ve Orman Bakanlığına 
Ticaret Bakanlığına 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
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