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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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İlgi:

a) 30/03/2020 taritı ve 53586747

sayılı yazıınız,

0t/Oai2020 tarih ve
b) Antılya Valitiği İl Yazı İşleri'nin

E,l2l46 sayılı yazısı,
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ilgi (a) sayıtı yazı rarafınıza göndcrİlıniştir,

(b) yazı ile; ilgi (a) ya21 kapsanıında belirtilen
Antalya Valiliği'ndcn alınan ilgi
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teribirlerin alınırıası husıısunda;
öereğini rica ederinr,
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jşleri'nin Olt04l7}20tarih vc D,12l46 sayülı y^zısl, (4 sayt'a)
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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_ 153li.6095 sayılıyazısı,

(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(ilnlişıiıBilgi vc gcreğiııi öncmle rica cderiırı.
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ilgi : 27.03.2020 ıarjhlive j929 sal,ılı;-azınıız.
ortaya çıkarak hütün l)ünyayı eıkisi alttna alan koı\:rnavirüs (covid19) salgıııının ülkemi?de yayılınasını önlenrek, vutandaşlatınıızın sağhğıı,ıa oluıısuz etkiletini

llgi yazı ile cin'de

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
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