
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(axXWML-n83YXQ-YcOe7L-x0O9oN-vnhobvhL) kodunu yazınız. 
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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: Eser YILMAZ
Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

 
Sayı   : 26002637-249-E.8843 27/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri  

(Pazar Yerleri) 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 20/03/2020 tarih ve E5929 
sayılı yazısı. 

 
        Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında alınan önleyici tedbirlere ek olarak il/ ilçe 
mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin ilgi  yazı ekte gönderilmiştir. 
        Yazıda belirtilen temel ihtiyaç maddesi dışında satış yapan ve faaliyeti 27.03.2020 (bugün) 
saat 17.00 itibariyle  geçici bir süreliğine durdurulacak olan pazarcı esnafına belediyelerce 
tebligat yapılacaktır.    
        Söz konusu yazıda belirtilen tedbirlere ilişkin çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle 
planlanması/uygulanması, belediye zabıtasınca gerekli denetimlerin yapılması, uygulamada 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara 
uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi hususunda bilgi ve gereğini rica 
ederim. 
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
Ek: Yazı (2 sayfa) 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığına 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Esnaf ve Sanatlar Odası 
Başkanlığına  
Mersin Pazarcılar Esnaf Odası 
Başkanlığına  

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

 
27/03/2020     V.H.K.İ. : Eser YILMAZ 
27/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
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(Vl/ocB-vNySte-2ft4jK-SFe+ye-8OIoqODx) 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.5929 27/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri/Pazar Yerleri 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
 

İlgi : a) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 
b) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticareti Hakkında Kanun. 
c) 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri 
Hakkında Yönetmelik. 
ç) Ticaret Bakanlığı'nın 19.03.2020 tarihli ve 435.99 sayılı yazısı. 

 
 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 amacı ile Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe 
ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak 
aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır:   

 -Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel 
gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri 
olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecektir.  

 Ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve 
tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin 
satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir 
süreliğine durdurulacaktır.  

 -Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve 
Kaymakamlıklarca Belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar 
nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik 
maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler 
üretilerek tedbirler planlanabilecektir.   

 -İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının 
karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni 
pazar/satış yerleri belirlenebilecektir.  

 -Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik 
maddelerine erişiminde Belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere 
tedbirler alınabilecektir.   

 -Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış 
yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 
pazar/satış yerleri düzenlenecektir.   

 -Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil 
edilmesi vb.), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri 
olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla 
tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacaktır.  

 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(Vl/ocB-vNySte-2ft4jK-SFe+ye-8OIoqODx) 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: 

  -Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 
edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek 
poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacaktır. Bu husus pazar/satış yerlerinde 
görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecektir.  
  -Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu 
önlemlerin alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından 
denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır.  
  -Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda 
gerekli tedbir alınacaktır.   
  -Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik 
tebligatlar pazarcı esnafına yapılacaktır.  
  -Pazar yerleri/satış yerlerinde Belediyeler pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız için el 
dezenfektanı konusunda destek olacaklardır.  
           Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe 
belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak 
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup 
uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi hususunda;  
              Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.  
 
 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞI 

(Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü) 
TİCARET BAKANLIĞINA 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA(Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğü) 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 

 


	8843 Pazar Yerleri-sosyete pazari kapatilmasi
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