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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 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 26002637-153-E.8533 23/03/2020
Konu : İkametten Ayrılma Kısıtlaması 

(Yaşlıların Taleplerinin Karşılanması) 
 

D O S Y A 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı ( İller İdaresi Genel Müdürülğü)nın 22/03/2020 tarih ve E.5768 
sayılı yazısı. 

 
        65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 
taleplerinin karşılanması hususlaraki ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir. 
        İlgi yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili birim/kurum yetkilileri tarafından gereken 
hassasiyetin eksiksiz şekilde gösterilmesini önemle rica ederim. 
 
 Abdulhamit ERGUVAN 

Vali a. 
 Vali Yardımcısı 

Ek: Yazı (2 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin Özel Kalem Müdürlüğü 
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 
Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 
Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 
Mersin Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 
Mersin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne  
Mersin Kızılay Derneği Başkanlığına  
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(6ry2EB-qsu2LA-O+MiBR-DH0LoF-Dq6XpoLE) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 89780865-153-E.5768 22/03/2020
Konu : İkametten Ayrılma  

Kısıtlaması/Yasaklanması  
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
 

İlgi yazı ile Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında riskli 
konumda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan 
vatandaşlarımıza yönelik tedbirler bildirilmiştir. 

Söz konusu tedbirler aşağıdaki hususlar ile birlikte uygulanacaktır: 

-Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını 
olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçları 
EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığı ile veya ihtiyaç duyulması 
halinde sivil toplum görevlilerinin desteği/aracılığı ile karşılanacaktır. 

        -Tek 112 Acil Çağrı Numarasına geçilmiş illerimizde doğrudan acil çağrı merkezleri; 112, 
155, 156 olmak üzere farklı çağrı numaralarının aktif olduğu illerimizde ise aranan sorumlu 
kurum tarafından vatandaşların talepleri bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alınacak ve alınan 
talepler Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bir yazılım 
ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulacak "Vefa İletişim Merkezi"ne aktarılacaktır. 

        -Aktarılan talepleri sahada karşılayacak olan EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, 
Kızılay birimlerine aktarmak için Vefa İletişim Merkezilerinde yeteri kadar kamu görevlisi 
görevlendirilecek ve bu Merkezler 22.03.2020 tarihi, saat 13:00'e kadar faaliyetlerine 
başlayacaktır. 

        -Yukarıdaki acil durum yönetimine ilave veya destek vermek için vali ve 
kaymakamlıklarımızca; sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri 
olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığa 
sahip vatandaşlarımızın listesi, adresleri, telefon numaraları ivedilikle tespit edilecektir. 

        -İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda 
ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli 
mukabilinde; ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak haftalık periyotlarla teslim 
edilebilecektir. 

        -Ayrıca kapsam dahilindeki vatandaşlar belli gruplara bölünerek, bu grupların ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bir kamu görevlisi ile eşleştirilmesi, bu görevli üzerinden temel ihtiyaçların 
karşılanması gibi ilave tedbirler alınabilecektir. İl/ilçedeki kapsam dahilindeki vatandaş sayısı, 
ilçenin şartları göz önünde bulundurularak tedariğe ilişkin tedbirlerden hepsinin veya 
hangilerinin kullanılacağı vali ve kaymakamlar tarafından belirlenecektir. 

        -Buna ilave olarak valilerimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız/vali yardımcılarımız 
tarafından sorumluluk sahalarında bulunan tüm muhtarların katılımı ile elektronik iletişim 
grubu oluşturulacak, bu grup üzerinden sahada yaşana/yaşanabilecek sorunlar anlık olarak takip 
edilerek ivedilikle giderilecektir. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(6ry2EB-qsu2LA-O+MiBR-DH0LoF-Dq6XpoLE) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

        -İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 
karşılanması süreci "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek olup, bu gurubun 
kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım 
faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. 

        -Kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihityaçları il sağlık 
müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacaktır. 

        -Uygulamaya yön verecek Valilik kararlarının 21.03.2020 tarih ve 5672 sayılı yazı ile 
ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte 
yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin 
sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulan başta doktorlar olmak üzere sağlık 
çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları 
görevlileri vb. kamu görevlileri   (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) göz 
önünde bulundurularak istisnalar içerecek şekilde alınması sağlanacaktır. 

        Valilerimizin uygulamayı yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmesi ve gereken 
hassasiyetin eksiksiz şekilde gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica 
ederim. 
 
 Ali ÇELİK 

Bakan a. 
Genel Müdür 

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

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