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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: Kenan YILDIRIM
Şef: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı   : 26002637-249-E.11618 08/05/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri) 

 
D O S Y A 

 
İlgi : a) 27/03/2020 tarihli ve 8843 sayılı yazımız. 

b) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Md.) nın 08/05/2020 tarihli ve 7731 sayılı yazısı. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına 
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla ilimiz genelindeki mahalle/semt pazarlarında 
uyulması gereken kurallar belirlenmiş; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç 
malzemelerinin satışına izin kısıtlanmasına yönelik gerekli tedbirler ilgi (a) yazımız ile bildirilmişti. 

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 
pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik 
tedbirler ve kısıtlamaların ilgi (b) yazıda belirtilen kurallar çerçevesinde kaldırılabileceğine ilişkin 
karar alınmış olup yazı ekte gönderilmiştir. 

Bu kapsamda;  
İl ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 

itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının 
yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli 
kararların alınması, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın ekli yazıda belirtildiği 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, getirilen kurallar çerçevesinde 
pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 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 önemle rica ederim. 

Ek: 1 Sayfa 

Abdulhamit ERGUVAN 
Vali a.  

Vali Yardımcısı 

Dağıtım : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığına  

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Md. 

�



 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

İller İdaresi Genel Müdürlüğü  

Sayı : 89780865-153- 7731                          08/05/2020  
Konu : Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri)  

  
( D O S Y A ) 

İlgi: a) 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgemiz.  
b) 31.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgemiz.  
c) 17.04.2020 tarihli ve 6954 sayılı Genelgemiz.  

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek 
amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar ilgi (a) ve (b) 
Genelgelerimiz ile belirlenmiş;  pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin 
satışına izin kısıtlanmasına yönelik gerekli kararların alınması için Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.  

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 
pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik 
tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek 
belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde ilgi (a,b) Genelgelerimizde belirtilen 
kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.  

11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili 
Bakanlıklarca aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir:  

Mahalle/Semt Pazarları;  
1) İlgi (a) Genelgemizle il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, 

oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama 
kaldırılmıştır.   

2) Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı ilgi (a, b) 
Genelgelerimizle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 
metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması 
tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır.  

Bu kapsamda;  
Valilik/Kaymakamlıklarımızca il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 

Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. 
ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci 
maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,   

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, ilgi (a, b, c) Genelgelerimizle getirilen kurallar 
çerçevesinde pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, 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 önemle arz ve rica ederim. 
Süleyman SOYLU 

Dağıtım: Bakan   
Gereği:  
Jandarma Genel Komutanlığına  
Emniyet Genel Müdürlüğüne   
81 İl Valiliğine  
  
  

Bilgi:  
Cumhurbaşkanlığına   
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına   
Sağlık Bakanlığına  
Tarım ve Orman Bakanlığına   
Ticaret Bakanlığına  

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: 
 


	giden PAZAR YERLERI
	gelen PAZAR YERLERI

