
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(3zZirj-9JMVdp-QGf2c4-NwPWaa-v7iGksyK) 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: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

          ÇOK ACELE 
Sayı   : 26002637-249-E.8954 27/03/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele-  

(Park Piknik Alanları) 
 

D O S Y A 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 27.03.2020 tarihli ve ... sayılı 
yazısı. . 

     
        Koronavirüs (Covid-19) salgınla mücadele kapsamında 28-29.03.2020 tarihleri başta 
olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, il/ilçelerimizde 
vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, 
balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması,  
        İl/ilçelerde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı 
araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde 
kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda 
zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda 
uyarılmaları, 
        Belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri 
gereğince gerekli kararların alınması, konularındaki ilgi yazı ekte gönderilmiştir. 
        Belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak 
uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 
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 rica ederim. 
 
    

Süleyman DENİZ 
Vali a. 

Vali Yardımcısı 
Ek: İlgi yazı (2 sayfa) 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar  
Mersin Şube Müdürlüğüne 

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

 
27/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(KNy45Q-bKGye/-
cPLwpZ-fWjQsL-0uM+9EXu) 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: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No:  

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı   : 89780865-153-E.6007 27/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri/ 

Park-Piknik Alanları 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
İlgi : a) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 

b) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. 
 

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) 
salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu 
vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta 
ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.  

Ancak illerimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı 
içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik 
içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı 
daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün 
yayılmasını hızlandırmaktadır. 

Ayrıca önümüzdeki hafta sonunda vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında; 
piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada 
bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem 
olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Bu nedenlerle 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar 
hafta sonlarında, il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik 
alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanacaktır. İl ve 
ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecektir. 

İl/ilçelerde Vali ve Kaymakamlarımız tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk 
birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı 
çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve 
sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda 
uyarılacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, il/ilçe belediyeleri ile 
işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara 
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 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 arz ve rica ederim.   
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 

BAŞKANLIĞINA(Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü) 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğü) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

 


	8954 Park-Piknik Alanlari
	PARK VE PİKNİK ALANLARI GELEN

