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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: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 26002637-249-E.8626 24/03/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele-  

Marketler ve Otobüsler 
DOSYA 

 
İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Gn.Md.) nın 23.03.2020 tarihli ve 89780865-

153/5823 sayılı yazısı. 

        Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının 
yayılmasını engellemek amacıyla; marketler, şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma 
araçlarının çalışma usullerine ilişkin alınan önleyici tedbirleri içeren ilgi yazı ekte 
gönderilmiştir.  

        Marketler hakkında uygulanacak tedbirler, işletme sahiplerine belediyeler ve 
odalar tarafından tebliğ edilecektir. 

        Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) 
hakkında uygulanacak tedbirler belediyeler, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü ve oda başkanlıkları tarafından tebliğ edilecektir. 

        İl Sağlık Müdürlüğünce umumi hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 
çerçevesinde gerekli kararların alınarak, belediyeler, odalar ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması 
ve konunun tüm kolluk birimlerimiz tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim. 
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına  
Mersin Şoförler Odası Başkanlığına  
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müd. 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müd.lüğüne 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 

�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(cYdykg-gX3x3s-gpYmx7-F0+PUY-nMAF8y/1) 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 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 89780865-153-E.5823 23/03/2020
Konu : Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında  

Alınan Önlemler 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
 

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 birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir 
almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.  
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları 
için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. 

Bu kapsamda, 
1- İl/ilçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market 

içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar 
vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 
metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir. 
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını 
market girişlerine asarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli 
tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka 
müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az 
bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde 
bu hususu belirten afiş asacaklardır. 

2- İl/ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası 
yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu 
kabul edecekler; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek 
şekilde olacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin 
kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik 
zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk 
birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 
hususunda; 
        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 Ali ÇELİK 

Bakan a.  
Genel Müdür 

DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 
81 İl Valiliğine 

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 
BAŞKANLIĞINA(Güvenlik İşleri Genel 
Müdürlüğü) 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKBAKANLIĞINA 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
TİCARET BAKANLIĞINA 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA 
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