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THE ANTALYA UNlON OF TRADESMEN AND CBAFTSMEN

2020-M/01 -51 -5 06
pazar yerleri İlave Tedbirleri

03/04/2020

oDAIARA 202ol51 sAYıtı GENELGE

llg i: a) 2] /03/2020 larih ve 202a/45 sayılı genelgemiz,
b) Antalya Ticaret il Müdürlüğü'nün a2/O4/2O2a tar]h ve E-OOO53658337 sayılı yazısı.

ilgl 1a) 9enelgemizle odalarımıza bilgilendirmesi yapılan; Koronavirüs (Covid-19)
salgınına karşı pazar yerJerinde alınan tedbirlere ek olarak, Antalya Ticaret İl Mudurlüğü'nün
pazar yerlerinde alınacak ilave tedbirleri içeren ilgi (b) yazısı ekte sunulmuştur,

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatka rla rım ıza duyu rulması h ususu nda gereğini rica ederiz.
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Ek: Antalya Ticaret ll Müdürlüğü'nün yazısı (5 sayfa)
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Sayı :95221ğ16,435,99

Konu : Pazar Pcı,leı i İlave Tcdbiı,leri

teribirlerin alınırıası husıısunda;

öereğini rica ederinr,

Ek: Antalya Valiliği İl Yazı jşleri'nin Olt04l7}20tarih vc D,12l46 sayülı y^zısl, (4 sayt'a)

ANT^LYA l]sNAF VE SANATK^RLAR oD^RAL^Rl BiRLiĞi BAŞKANLı(;lNA

İlgi: a) 30/03/2020 taritı ve 53586747 sayılı yazıınız,

b) Antılya Valitiği İl Yazı İşleri'nin 0t/Oai2020 tarih ve E,l2l46 sayılı yazısı,

Çin'de oruya çıkaıak bütOn dünyayı cıkisi altına alan Koronaviıiis (Covid19)

salgınııIln ütkeıııizclc kaırıu ciüzeıriniı bir p"ıça" olan ketnu sağlığına oluıısuz etkileı,ini

asgari scviyeyc ciüşürmek o*o., iı. nutonı,jln.,ız ıaraf,rr]aı alınan teı]birlere ck olarak il, ilçc

vc belrlelcrinıizdcki ,,,ul,,l1,1",nı İo-ı |"-lcrind, uyıılünası gerekcn kurallara ilişkin olarak,

ilgi (a) sayıtı yazı rarafınıza göndcrİlıniştir,

Antalya Valiliği'ndcn alınan ilgi (b) yazı ile; ilgi (a) ya21 kapsanıında belirtilen

talimaıların eksiksiz uygrılaırm^,nl" *gl^""*,,, aynca ilavc olaıak pazaı kuırılacak g,i]nlerde

pazar yerlcrınin vcya pazar l,u,oİ"olt- olonln"n (cad<le/"kak/neydan vb,) ilgi (b) yızıda

belirtilcn esaslar <lılıilin<te lhaliyetlcrini yiirüınesiııin sağlannıusı gerektiği biIdiriln'ıiŞtir,

ıügi (b)',tc beIirtilen yiızı doğrultusıında ilgili udalara tcbIiğ cdilmcsi ve geı,ekli

sii]ni Ml) c.1, l2J2,. s!. Rqril u (şt,a, ll (§tl .6 Mtü|aın[ş'
^NTALY FJr|(02(2) ]4]8815

ltli(0242) 24;s8l2 l3 Ddıili:l]s
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ltı]l (;l.lNlN 
^st,l 

l:.LEKTRoNlK lMzA1,1l,R lll

s/l d 6s9srçç zr?o << 9l88çrzzrzo pnı,J,,l I,cll B^]pıuV lr|rL z1-r0-0z1z

c-imzalıdıı,

Halil ÖZŞAHAN
Ticaret i1 Müdüı ü



DAtREsl BAşKı\M.ıĞ
larjhiOü.Or:0]0
5ül}]i .§?d;.+9öJ.:.ı9- l:luu.u,ur,,r,,* ,rİ

n#,#,
T.C.

ANTALY^ VALİLjöi
il Yızı işLeri Mtidilılüğü

I,
*|

Say ı : 87 67 4903-249-I]. l 2 1 46

I(onu : Pazar Yerleı,i İlavc Tcdbirler

İlgi ; a) İçişleıi Bakanlığı İllet İdaıtsi Genel MüdürIüğüııün 27103/2020 taü,iIri vc 89780865-15;}-
E.5929 sayılı yazısı,
b) İçişleri Bakanlığı lller ldaresi GcneI Müdürliiğiiniiıı 3 lio3i2020 talih]i ve 89780865_ 153-
li.6095 sayılıyazısı,

Ali Tıışkın B^LA].}AN
Valı ı

vali yardııııcısı
Ek: İl8i (b) Yazı Önlcği

l)ağııııı:
0eteği:

Aııtalya Büyükşehir [Jelediye ltaşkanlığına
t9 İlçe Kııyınakatnlığına
AntaIya İl Jnııdaııııa Konıtıtalılığı
Antalya i l Eıııniyet Müdiirliiğüıle

cuiIl,,l! 1gJ}dh Mnlt. Nl,.2 o?030Mll:ttlEşJ 
^411|yıTfl!ıi, No:l.],l]|r,ı] 47 9]ı ı'ik6 Nü.tı.]]l].1Lü 91{1
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Bilgi:

Anta(ya ÖzeI KaJcıı Miiıliİ.lüğünc

lB! hclgc cl(kllalıik iınztI dlt. iın7iı ı sur.üiılııt i§lünı göıırck içj0 /,/ra]4lııı+tıtııııl,:,iıaı.ır/tyııN)/);l/-ılL!4u nülrc.*iıc
t]relİk |2f./2zL ]5üqNA oq4I] 3_V8rom5_rTN-]NRVl.,l) koarn,yazı,w_ -*

Eiıgl (in Etyl!|i M].jJt^lıiNlcl
vıf l hın! D v'r k.,nl.i§l.ııllcl\;

1..1.|iln Noj

6ggçtçç. zr?o << ilslçrzzt?o pnH,lı,Jlr B,(lğıuV

tC, TlC;\turT n.4L,^NLIöı D[sTl.( HjzMETLERl

(Jin'dc orıaya çıkarak hütün düııyayı etkısi altına alan Koıonaviriis (Covid- l9)
sirlgııııııın ülkenıizde kamu düzeninin bir paı,çası olan kaınu saglığııa olum.suz etkileriııj
asgari seviyeyc düş(irınek amacı ile Bakanlığımız ıarafıııdan alınan l.edhiı.|cı-c ck olarak il.
ilçc ve beldclcriın izdeki nıahalle/scnlt pazal ycı,lcIi»de uyulınası geı,ekcn kurallartı ilişkin
olarak, ilgi (a) sayıtı yazı,2'}l0312020 tarihli vc L l(.ı95 sayılı yazınrız ilc ilgili kıırunıIaıa
giiııdetilınişıi.

İçişleri ilakanlığından alınan ilgi (b) yazı iIe; ilgi (a) yazı kapsaıııında lıeljııilen
talinıaıların cksiksiz uyguIanmasının sağlanması, ayııca ilave olarak pazar krırulacak
giinlerde pazar yerlerinin veya pazar kuııılacık ala»laı,ın (eaddc/stıkak/nıeydan vb.) ilgi (b)
yazıda bclirlilen esıslar dahİlinde faalİyctlcriıii y,ı,irıllıııcsinin saglannası gcrcktiği bildirilnıiş
olup, buhse kontı yazının bir iimeği ckte götldc(ilnlişıiı-

Bilgi vc gcreğiııi öncmle rica cderiırı.
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T,C, TlC ARE,l, )JAxnj!LlĞı D[sTnR !{izMETI.ERİ
DAiREsi B..\ŞKA}iı.l('; ı
Talih| 0|r0^l:]0]0
Sayl, .sr67J903-:J9- l ]l..l6-E-000! jo,]:ss§

Aıııalya Çeııe ve Şehircilik İl
Miidürlıiğünc
Antalya iI Müftülüğünc
antalya il Sağlık Müdtiı lüğüne

nntalya İl Tarıııı vc Onnan M(idiirliiğünc

Antalyt Ticıııet İl Müdüıiüğünc
Antılya İda:,e ve Dencıiın Müdiirlüğiine

'Bu hclgc clcktronik iıız,alldlr. im7.ıll surcdnjn ıl|tıll Eöroıck içii li/l./A,./4gü]§_Licisle!"gJ:lFüıılfuanlı.ıııa a,Jrtsinç
gierck \2f / 2ZL- l5+qN^-0q4 ı] ].,vOt(]üİüs-.xlN?NRVM) koduıuyazıntz.
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l..c.
rÇiŞt,ERi B.Aı(ANt-lcl

llleı İdaresi Cençl Mtktürlüğii
|LLER İDARESİ
9=;=inT"_I!!go_9ffi

Sayı : 89780865-15]-E,6095
l(onıı : l'azır Yeı,lcri İIn r,c 'tcdbirtcr

3 | l03/20z0

ilgi : 27.03.2020 ıarjhlive j929 sal,ılı;-azınıız.

llgi yazı ile cin'de ortaya çıkarak hütün l)ünyayı eıkisi alttna alan koı\:rnavirüs (covid-
19) salgıııının ülkemi?de yayılınasını önlenrek, vutandaşlatınıızın sağhğıı,ıa oluıısuz etkiletini
asgari scı,iyeye düşürmek, salgında en eıkili mücadele olan sosyal oıesafeyi sağlaınak
aınacıyla il. ilçe vc belde lerimizdeki maha(le/semt pazar yerleıinde tedbiıler geJiştirilerek
ı4,gulnnılması istcnilınişıir.

Aırcak başıa gclcncksel olaı,ak haianın belli bir günü (ol)lanan pazaü,I$r (Çaışanıba
pazarı, Cuı,ııa pazarı vb,) olınak üzerc sahaliı uygulamantn hala istenileı scviyede olmıdığı.
sosyal oıesa(eııitr sağlanamadığt, salgının yayı|ıırasıııı engellcmek adına ilgi yazı kapsaııı»dı
alınınası gereken tedbiıleııiıı istenilen seviycdc uygulaıımadığı göıülnıektedir,

Bu nedeırlc ilgi yazı kapsamında bcliıtilen taiiuıat]arın cksiksiz uvgulaıımas ıııın
sağlannıası, dyr]ca ilal.e olarak pazar kurulacak günlerde pazar 5,erleriııiıı vc),o pazar
kurulacak alanların (cadde/sokak/meydaıı vb.) aşnğıda bctirtilcıl csaslor dşhilindc
faaliyetlcrini iüı (itmesi soğlanmalıdıı,.

l - lrazırın ıoptanacağı giln pazar yerİ/alanlaıına kontrollü giıiş, çıkışlaıı sağIanıak için
belirlencu giriş vc çıkışlaı haricinde diğer tiim a]anların demir bariyer ve bcnzeı:i araç-gğreç
ile kapaııIarak, konttolsüz giciş-çıkışlar engcllcrunclidir,

2- Paz.ar yefla\aaına giriş ı,e çıkışlar ınümkiin isc aynı ycrden r,,apılnıanıalıdır. Ayııı
yerdeıı yapıJması zoruıılu ise ayııı noktada vatandaşlaıın kaışı karşıya gclcrok yoğı.ııılu)<

oluştumıanıası için giriy'çıkış için ayrı koridorlar oIuşnıııılmalıdır,
3- Pazar yeı,leıi/alanında scrgi, tezgah ve/vcya lalrıalor araları eıı az 3 mcıtc olacak

şekiicle yerleşıirilmelidit,
4- Pazar yeri/alanına içerdcki esnaf sayısınıı,ı cn fazl^ Z katı vataı,ıdaş alınmaiıdır,
5- Pazar yeriialaırı içerisinden vatandaş çıktıkta» soııa içeriyc val,andaş alıırarak içcridc

sürekli aynı sayıda vataırdaşıır bı.ılıınııası sağlaıın,ıalıdır.
6- Bu anıaçlı paza( giriş noktalaıı olıışıutulıııolı: bu noktalarda bckleyccck

vatandaşların beklenıesi için biı koridor oluştutuln\a|ı ve koıidorda beklcycn ı,aıaııdaşlar
araslnda en a?.2 melrc ınesafe bırıkılmalıdır.

7- PazarlarrJı akşan]iisrü yoğunluk <ıluşmasının engellcıınesi için vatandaşları mızın
akşanı saatlerini bcklenreden alış vtrişlcrini yapıııalırı sağlannıalıdıı,- Btı döneııin özel bir
döııeın olduğu bııliıti!erck, pa7"a(laı,ın sabah sualleı,indcıı iIibaren açık o)dıığu hususu
belcdiyc nıerkezi yiıyın §isı,emleri, camiler vc kolluk araçlırındııı sürekli anons edilmclidir.

'tsu hilsc clckııoılik iitl^lLdl.. inl7]th 9u.ıjlinin ıı§Ilttı §üoll(l içi,\ lı42rluü!J:aİid4r.ı:cgt!4{:Jİ(dQlı]uğ,irrl4 iıdlcsiüı.
gkc.ck l BI) E 1cG-KvlyıJ 9 - cYQ!,/t(v- Hr oırh2 -At 2ll! DhqI kodunu ),izını.ı.

lb?Jkl,Jdr L§ünq;. 
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YrıkarıdabcIirritenteclbirlereilişkinValilKaynıaknııılarıııırztaıafındaııil/ilçc
U-l"aiv"İ"rİl" işbirliği içinde ilgi n",z",t vc yazılar çcrçcvcsiııdc gcrtklikararlar alınaıak

;;i;;i;;;;i "juiııJrııı 
ivçaiıiı<ıc plantanınası/ul,gıılalrİnası, belecliye 7.abltası yotörli

olmadlğı takdirde kolluk pcrsoncli vcivcya ckipına»larıııdan yararlanılması ve uygıılamadı

1:,1.İr"r?l İİı aksaklığa ıırcydan ,erilııem"i, ol,nn, kararların stlrct<lj dcnctlcnmesi

hususunda1
Bilgi ı,e gcreğini arz ı,e ricı edeıiııı.
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Ali ÇEL1K
Bakaır a,

Gene] Müdiir

l}iJgi;
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