
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(i30Awl-0214Ew-lKJdow-A3NMvT-sBgtKwUE) kodunu yazınız. 
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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.8792 26/03/2020
Konu : Koronavirüs (Covid-19)  

ile Mücadele - Meclis Toplantıları 
 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 26/03/2020 tarih ve E.5887 
sayılı yazısı. 

         
        Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek 
amacıyla büyükşehir, il/ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 
yönelik alınan ilave tedbirlerin bildirildiği İçişleri Bakanlığının ilgi yazısı ekte gönderilmiştir. 
        Bu kapsamda 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci  maddeleri hükmü 
uyarınca gerekli kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa 
meydan  verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.  
 
 
 Abdulhamit ERGUVAN 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
 

 
Ek: Yazı (2 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 

  Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
 
26/03/2020     V.H.K.İ. : Eser YILMAZ 
26/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
26/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(UMKhWI-jesvWs-kpDAdc-6Q9TuW-enfT1A7D) kodunu yazınız. 
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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 

 
Sayı   : 89780865-153-E.5887 26/03/2020
Konu : Kovid-19'la Mücadele Kapsamında  

Alınan Önlemler 
 
 

GELEN EVRAK KOPYA 
 

İlgi : 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. 
 
        Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 
artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının 
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 
        Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici 
süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması 
gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.  
        Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin 
korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri 
ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması 
gerekli görülmüştür.  
        Bu kapsamda,  
        Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci 
maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 
meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi 
sağlanmalıdır.  
        Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin 
toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı 
yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.  
        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 CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 

BAŞKANLIĞINA(Güvenlik İşleri Genel 
Müdürlüğü) 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
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