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Sayı   : 26002637-249-E.10081 14/04/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele- 

Pazar Yerlerinin Denetimi 
 

D O S Y A 
 

İlgi : 27.03.2020 tarihli ve 8843 sayılı yazımız. 
 

           Pazar yeri tedbirleri ve uygulamalarının denetlenmesi hususundaki Bakanlığımız 
emrinde: 

"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; 27.03.2020 tarih ve 5929 sayılı, 
31.03.2020 tarih ve 6095 sayılı genelgelerimizle, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve 
beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanması 
istenilmiştir. 

Buna rağmen bazı yerleşim yerlerinde kurulan pazarlarda, genelgelerde belirtilen 
kurallara yeterince uyulmadığı, maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı 
anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı gibi hususlarda aksamaların olduğu, bu konuda zabıta 
ve kolluk birimlerince yeterince denetim yapılmadığı görülmektedir. 

Sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisi açısından pazar yerleri için belirlenen 
kuralların eksiksiz uygulanması son derece önem taşımaktadır. 

Bu nedenle Valilerimizce; pazarlarda sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi 
dışında ürün satışına yönelik tezgahların açılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 
metre olması, pazar yeri/alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının 2 katını 
aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanmaları kuralları başta olmak üzere ilgi 
genelgelerde belirlenen tüm kuralların yerinde tesisi, uygulanması ve denetlenmesi 
sağlanmalıdır. 

Bu amaçla yarın tüm illerimizde pazaryerlerinin (kurulu bulunan) kapsamlı şekilde 
denetlenmesi, genelgelerde belirlenen ve sosyal mesafeyi koruyucu kurallara aykırı durumların 
engellenmesi, aksi hareketlerde ısrar edenlere cezai işlemlerin uygulanması ve bu 
denetimlerinin süreklilik göstermesi gerekmektedir. 

Başta kolluk birimleri ve yerel yönetimler (zabıta birimleri) olmak üzere ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların dahil olacağı şekilde; planlama, koordinasyon ve uygulamanın aksaksız 
şekilde yürütülmesi ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi" istenmektedir. 
           İlgili kurum ve kuruluşlar birlikte mahallinde denetimlerin yapılmasını ve yapılan 
denetim ve yapılan uygulamalara ile varsa uygulanan idari yaptırımlara ait hazırlanacak 
raporun Valiliğimize gönderilmesini önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

DAĞITIM : 
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 
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