T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

26002637-010.06.01-E.19944
Valilik Genelgesi

17/10/2016

DOSYA
İlgi :

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.10.2016 tarihli ve
23635644-530-6803 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı emirleri ile "milli kültür
ve geleneğimizin bir parçası olan ve ülkemiz genelinde vatandaşlarımız tarafından açık veya
kapalı alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerde vatandaşlarımızın korunmasına yönelik
alınacak önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin
yapılmasına müsaade edilmemesi, güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi için kapalı mekanlarda
yapılacak düğün, kınagecesi vb. organizasyonların yetkili idareye bildirimi için gerekli
duyuruların yapılması, söz konusu organizasyonlarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması ile
vatandaşlarımızın gün boyunca yoğun olarak bulunduğu otogarlarda yolcu giriş ve çıkışlarında
gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılması" istenilmiştir.
İlgi emir gereği Mersin ili sınırları içerisinde temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu
düzeni ve güvenliğinin sağlanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa
müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla;
1. Bulvar, cadde, sokak ve benzeri herkesin kullanımına açık alanlarda düğün,
kınagecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasına,
2. Kapalı mekanlar ile yasal engel olmayan açık alanlarda yapılacak düğün, kınagecesi,
sünnet düğünü ve benzeri organizasyonlar hakkında ilgili Kaymakamlığa en az 24 saat
öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiğine,
3. Düğün, kınagecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin yapılacağı yerlerde
Kaymakamlıklarca gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına,
4. Vatandaşlarımızın gün boyunca yoğun olarak bulunduğu otogarlar ve tren
istasyonlarının yolcu giriş ve çıkışlarında gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılmasına,
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar
verilmiş olup aksine hareket edenler hakkında aynı kanunun 66’nci maddesi gereği, Kabahatler
Kanununun 32’nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.
Bu karar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kolluk kuvvetleri, Kaymakamlıklar ve
Belediyeler tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Özdemir ÇAKACAK
Vali
DAĞITIM :
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(14a6qv-Tjie1I-mzTpd7-VBrAxc-akCB3SQd) 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: İbrahim ADIGÜZEL
VERI HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

23635644-530-E.6803
Güvenlik Tedbirleri

17/10/2016

MERSİN VALİLİĞİ
İlgi :

25.08.2016 tarihli ve 6016 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile milli kültür ve geleneğimizin bir parçası olan ve ülkemiz genelinde
vatandaşlarımız tarafından açık veya kapalı alanlarda yapılan düğün ve benzeri etkinliklerde,
vatandaşlarımızın korunmasına yönelik alınacak önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi
istenmişti.
Bu kapsamda;
Açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesi,
Güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi için kapalı mekanlarda yapılacak düğün, kına
gecesi vb. organizasyonların yetkili idareye bildirimi için gerekli duyuruların yapılması,
Söz konusu organizasyonlarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması,
Ayrıca, vatandaşlarımızın gün boyunca yoğun olarak bulunduğu otogarlarda yolcu giriş ve
çıkışlarında gerekli güvenlik kontrollerinin sıklaştırılması,
hususlarında valiliklerimizce 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde, yukarıda ifade edilen ve uygun görülen diğer tedbirlerin alınmasını, herhangi
bir olumsuzluğa meydan verilmemesini önemle rica ederim.
Muhterem İNCE
Bakan a.
Vali
Müsteşar
DAĞITIM :
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
24 İl Valiliğine

İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
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Bilgi için: Tuğba AY
VERI HAZIRLAMA VE KONT.İŞLETMENİ
Telefon No:

