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lç şleri Bakanlığı'nın 81

genelgesinde;
iJ val liğine koronavırus tedbirleri kapsamında gönderilen ek

KamuoYunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezg6hlarda
giYim, oYuncak, sÜs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm
Pazarların faaliyetlerinin 2-7 Marl2O2O saat '1 7.0O itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacağı,

VatandaŞların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik
maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri o|mayan ihtiyaç maddelerinin
satışlna izin Verilmeyeceği,

Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, valilik ve
Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını
engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden,
pazar yerleri ve gü nlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbir er planlanacağı,

İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması
iÇın mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazarlsatış yerleri
belirlenebileceği,

Pazarlara ilişkin alınacak tedb]rler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik
maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere
tedbirler alınabileceği,

Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak ıçin belirlenen yeni pazarlsatış
yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde
paza r/satış yerlerin in düzen leneceği,

Bu amaç a mevcut pazar yerlerinın 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 hepsinin birlikte kullanılacağı,

Pazarlsatış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas
edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşulIarına dikkat edilerek
poşetlen mesi/satışın ın yapılmasının sağlanacağı, bu hususun pazarlsatış yerlerinde
görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edileceği,

Pazarcı esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu
onlemleri alınmasının sağlanacağı; bu hususun belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından
denetlenerek gerekli işlemlerin ya p ılacağ ı,
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BeIediyelerce pazarlsatış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda
gerekli tedbir aiınacağı, Pazarlsatış yerlerinin en geç saat 19:OO'a kadar faaliyeİyürütebileceği;
buna yönelik tebligatların pazar esnafına yapılacağı, pazarlsatış yerleıinje belediyeler
tarafından Pazar esnafımız ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konuİunda destek olunacağı
belirtilmektedir,

Bakanlık genelgesinde ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar
tarafından illilÇe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli
kararlar allnarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herııangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının
genel koiluk marifetiyle denetlenmesi de istendi

Biİgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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