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DENiZLI ir, uvruvri rrrrzrsslHHA MECLiS KARARI
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il

Umumi Hfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gdre, Vali Ali Fuat ATIK bagkanh[rnda, COVID-l9 tedbirleri hususunda olagantistti
toplanmrgtrr.

26.04.2021 tarihli Cumhurbagkanh$r Kabinesinde alman "tam kapanma" kararr
kapsamrnda 29 Nisan 2021Peryembe giinii saat 19.00'dan 17 Mayrs 2021 Pazartesi giinii saat
05.00'e kadar uygulanacak olan soka[a grkma krsrtlamasrrun temel usul ve esaslan^ igigleri
Bakanlr[rnn27 .04.2021 taihlive 7576 sayrh Genelgesiyle belirlenmig ve bu kapsamda;
Soka[a grkma ktsttlamast srasrnda sayma usulii ile belirtilen temei gda,
il3g1e temizlik
tirtinlerinin satrldrlr yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemiggi, tathcr, fiirh ve*y€meigme yerleri) ile tiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasr amacryla mirafiyet

tiim ticari igletme, igyeri velveya ofislerin kapah olacalr
Genelgeye istinaden tiim bu hususlar il Umumi Hfzrssrhha Meclis

kapsamrnda bulunan igyerleri drgrndaki

diizenlenmig ve ilgili
Kararlanmrzla uygulamaya gegirilmiqtir.

Gelinen agamada, mevsimsel etkiler nedeniyle iirtin arzmda yaganan artrq, tiriinlerin
saklama zorlu[u ve raf cimiirlerindeki krsahk nedeniyle giftgimiz tarafindan riretilen tanmsal
iiriinlerin (yag sebze-meyve) zayi olabileceli ydntnde tespitler bulunmaktadr. Bu do[rultuda,
igigleri Bakanh[rnrn ilgili Bakanhklar, kamu kurum ve kuruluglarr, meslek odalarr ve sektor
temsilcileri ile yaptr[r g6riigmeler sonucunda;04.05.2021 tarihli 7923 saylrve $Paz^ryerleri"
konulu yaznrna istinaden;
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Tam kapanma ddnemi igerisinde 8 ve 15 Mayrs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi
gtinleri 10.00-17.00 saatleri arasmda sadece yag sebze/meyve ile fide satrgr yapan
pazaryerlerinin agrk olabilmesi ve vatandaglarrmrzfii ya$ sebze/meyve ve fide
ihtiyaglarrnt temin amacryla ikametlerine en yakrn pazaryerine gidip gelebilmelerine izin
verilmesine,
Cumartesi gtinleri 10.00-17.00 saatleri arasrnda kurulacak pazarlarda sadece ya$
sebzelmeyve ile fide satrlabilmesine (dzellikle kdyltilerimizin iiriinleri olmak iizere),
temizlik tiriinleri, giyim, ziccaciye, oyuncak, stis egyasr, ganta vb. tiriinlerin satgma izin
verilmemesine,
Pazaryerlerinde olugabilecek yo[unluk gdz dntinde tutularak Kaymakamhklann
koordinasyonunda mahalli idareler tarafindan gerekli tedbirlerin ahnmasrna, bu amagla
mevcut pazaryerlerinin genigletilmesine velveyailavepazar alanlanmn olugturulmaslna,
Pazaryerlerine kontrollti girig/grkrglarr saflamak igin belirlenen noktalar haricinde diler
tiim alanlarm demir bariyer ve benzeri arag-gereg ile kapatrlarak kontrolsiiz
giri g/grkrglann engellenmesine,
Pazaryerlerinde, Salhk Bakanhlr Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde belirtildili
ijzerc sergi ve tezgahlar arasrnda en az 3 metre olacak gekilde mesafe brakrlmasma,
Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak igin bagta zabfia olmak iJ'zerc yeterli
saytda personel gdrevlendirilmesine, gdrevlendirilen personel tarafindan pazaryerlerinin
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igerisinde yolunluk oluqmamasr igin gerekli tedbirlerin almmasma, bu kapsamda igerdeki
yofunluk azalilanakadar yeni miigteri giriqine gegici olarak izin verilmemesine,
Pazaryederinde ambalajstz satrlan ya$ sebze ve meyvelerin ti.iketicilerce temas

edilmeden, do[rudan pazarcr esnafi tarafindan hijyen kogullarrna dikkat edilerek
yaptlmasma,
ilgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde grip toplama, hijyen ve dezenfeksiyon
hususunda gerekli tedbirlerin ahnmasma,
Pazaryerlerinde satrq yapacak pazarcrlarrn, ilgili meslek odast tarafindan dtizenlenen
"mesleki faaliyet belgesi" ile "ticari arag gdrevlendirme belgesini" ibraz etmek ve
po getlenmesi/satrgrmn
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9)

gizergahlasrrurh kalmak kaydryla Cumartesi gtinleri soka[a grkma ktsttlamastndan muaf

olmastna,
.J

Pazaryerlerine ydnelik her tiirlu tedbirin; ilgili Kaymakamlar ile belediye bagkanlart ve
meslek odasr temsilcilerinin katrhmryla planlanmasma, uygulanmasl .ve sahada bizzat takip
edilmesine, bagta zabtta gdrevlileri ve kolluk kuwetleri olmak izere,dendtim. -eJ<ipler.ince bu
hususa iligkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, uygulamada herhangi
bir aksakh[a meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden olunmamastna, altnan karatlata
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri gere[ince idari iglem tesis
edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iliqkin Ttirk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,
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birli[iyle karar verilmigtir.
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