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Marketlerin Denetimi 
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D O S Y A 

İlgi : 24/03/2020 tarihli ve 26002637-249-E.8626 sayılı yazımız. 

           Marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ve açılış/kapanış saatleri 
denetlenmesi hususundaki Bakanlığımız emri aşağıya çıkarılmıştır. 

"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı 
genelgemizle, marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı (depolama alanları hariç 
her on metrekareye 1 müşteri) ve açılış/kapanış saatleri (09:00-21:00) belirlenmiş ve 
uygulamanın takibi istenilmişti. 

Buna rağmen bazı marketlerin, belirlenen kurallara yeterince riayet etmedikleri, sosyal 
mesafeyi olumsuz etkileyecek şekilde kapasitelerinin üstünde müşteriyi içeriye aldıkları veya 
market önlerinde sosyal mesafeye uygun olmayan uygulamalara müsaade ettikleri, özellikle 
kapanış saatlerine uyma konusunda aksaklıkların olduğu görülmektedir.  

Sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisi açısından marketlerin belirlenen kurallara 
eksiksiz uymaları son derece önem taşımaktadır. 

Bu nedenle ilgi (yazımız ekinde gönderilen) genelgede belirlenen kurallara marketlerin 
uyup uymadıklarının sıkı şekilde takip edilmesi, gerekli denetimlerin kesintisiz uygulanması 
önem arzetmektedir  

Bu amaçla yarın tüm illerimizde marketlerin denetlenmesi, akabinde de bu 
denetimlerin sürdürülmesinin Valilerimizce sağlanması gerekmektedir. 

Başta kolluk birimleri olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşların dahil olacağı 
şekilde yapılacak planlama, koordinasyon ve uygulamanın aksaksız şekilde yürütülmesi ve 
sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi"  

             istenmektedir. 

           İlgili kurum ve kuruluşlar birlikte mahallinde denetimlerin yapılmasını ve yapılan her 
bir denetime, yapılan uygulamalara ve varsa uygulanan yaptırımlara ait ayrı ayrı hazırlanacak 
raporun Valiliğimize gönderilmesini önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

Dağıtım : 
Gereği:  Bilgi: 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
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