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DAĞITIMLI 
Sayı   : 26002637-249-E.9496 07/04/2020
Konu : Ceza İnfaz Kurumlarından  

Salıverilen Kişilerin İstisna Halleri 
 

D O S Y A 
 
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 03.04.2020 tarih ve 6235 

sayılı yazısı. 
b) 03.04.2020 tarihli ve 9356 sayılı yazımız. 

 
        Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin istisna hallerinden sayılması konusunda 
Bakanlığımızdan  alınan yazıda; 
        "Malumlarınız olduğu üzere 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgemiz ile büyükşehir 
statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilimizi kapsayacak şekilde şehir giriş-çıkış kısıtlamasına 
gidilmiştir. 
        Giriş-çıkış kısıtlamasının istisnalarını belirleyen 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı 
genelgemizde ise “ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin” istisna hallerinden 
sayılması, bu durumdaki kişilerin (seyahat izin belgesi verilerek) asıl ikametlerine dönüşüne 
imkan tanınması düzenlenmiştir.  
        TBMM genel kurulunda bu hafta görüşmelerine başlanılacak olan “infaz paketinde” yer 
alan, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerindeki düzenlemeler sonrasında, 
önemli sayıda hükümlü ya da tutuklunun cezaevlerinden salıverilmesi öngörülmektedir.  
        Bu durumun koronavirüs salgınına ile mücadelenin en önemli unsuru olan sosyal 
izolasyona zarar vermemesi için valilerimiz tarafından aşağıdaki tedbirlerin alınması;          
        1-Cumhuriyet Başsavcılıkları ile süreç boyunca gerekli koordinasyon sağlanması,  
        2-Tahliye olacak kişilere dair listelerin, tahliyeler öncesinde Başsavcılıklardan temin 
edilerek, bu kişiler için seyahat izin belgelerinin salıverilmelerinden önce ilgili 
Valilikler/Kaymakamlıklarca düzenlenmesi, 
        3-Bu şekilde seyahat izin belgesi düzenlenen kişilerin sağlık kontrollerinin ceza infaz 
kurumlarından ayrılmadan önce muhakkak yaptırılması, şüpheli bir durumun tespit edilmesi 
halinde, bu amaçla ayrılacak olan yerlerde (ceza infaz kurumları dışında) karantina ya da 
gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirlerin uygulanması, 
        4-Sağlık kontrollerinde şüpheli bir duruma rastlanmayan kişilerin şehirlerarası 
seyahatlerinin önceden planlanması, kişilerin tek tek seyahat etmesi yerine valilikler ve 
başsavcılıkların birlikte yapacakları planlama doğrultusunda önceden hazır edilen toplu 
ulaşım araçlarıyla asıl ikametlerine gidişlerinin sağlanması, 
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        5- Toplu ulaşım araçlarının planlanmasında, daha önce getirilen tedbirlere uygun olarak, 
araç kapasitesinin yarısını aşmayacak şekilde planlamanın yapılması" istenilmektedir. 
        Bilgi ve gereğini rica ederim.  
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge 
Komutanlığına 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 

 
 
07/04/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
07/04/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
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