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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 05105/202l gi.inü Kaynarca Kaymakamr Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde alınan "tam kapanmı" karan
kapsamında 29 Nisarı 202l Perşembe gilnü saat l9.00'dan 17 Mayıs 202l Pazartesi giinü
saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasınrn temel usul ve esaslan
2021123 sayı|ı Hıfzıssüha Kurul Kararrmıda belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştu.

İlgi Karanmızda; sokağa çıkma kısıtlaması srasrnda sayma usulü ile belirtilen temel
gıda ilaç ve temizlik itiinlerinin sahldığ yerler Oakkal, maıket, kasap, manav,
kuruyemişçi, tathcı, fınn ve yeme-içme yerleri) ile iiretim, imala! tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışmdaki tiim
ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağ diizenlenmiştir.

Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle üriin aızında yaşanan ırtrş,
üriinlerin saklama zoılufu ve rıf ömürlerindeki lısılık nedeniyle çiftçimiz tarafındarı
ilretilen tanmsal iiriinlerin (yaş sebze- meyve) zıyi olıbileceği yöntinde tespitler
bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlan, meslek odalan ve sektör
temsilcileri ile yapılan göri§meler sonucunda;

İçişleri Bakarılığınrn 04.05.202I tat'ıh 7923 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssüha
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. Tam kapanrna dönerni içerisinde 8 ve 15 Mayıs 202l tarihlerine denk gelen
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasmda sıdece yaş sebze/meyve ile fide sıtışı
yapan pazaryerlerinin açlk olabilmesi ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide
ihtiyaçlanru temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryeine gidip gelebilmelerine izin
verilmesine

2. Cumartesi giinleri 10.00-17.00 saatleri aıasında kurulacak pazarlarda sadece yaş
sebze/meyve ile fıde satılabilınesi (özellikle köyliilerimizin tlri.inleri olmak iizere), temidik
ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. tiriinlerin satışına izin
veri|rnemesine

3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak
Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafindan gerekli tedbirlerin
alınması, bu amaçla mevcut p.varyerlerinin gen§letilmesi ve/veya ilave pazar alanlannın
oluştunrlmasına

4. Pazaryerleine kontrollü giriş/çıkışlan sağlamak için belirlenen noktalar haricinde
diğer tiiın alarılann demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz
giriş/çı§ların engellenmesine



5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
belirtildiği tizere sergi ve tezgahlaı arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe
bırakılmasına

6. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak
üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, görevlendirilen personel tarafindan
pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbiılerin alınması, bu
kapsamda içerdeki yoğunluk ^zaltılaııa kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin
verilmemesine

7. Pazaryerlerinde ambaiajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tiiketicilerce temas
edilmeden, doğrudan pazarcı esnafi taıafindan hijyen koşullanna dikkat edilerek
poşetlenmesi,/satışınrn yapı lmasrna

8. İlgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve
dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbillerin alınmasına

9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafindan
düzenlenen "mesleki faıliyet belçsi" ile "ticıri ırıç g6revlendirme belgesini" ibraz
etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi giinleri sokağa çıkma
krsıtlamasmdan muaf olmalanna

l0. Pazaryerlerine yönelik her tilrlü tedbirinı Kaymakamlar ile belediye başkanlan ve
meslek od"sı temsilcilerinin katıhmıyla planlanması, uygulanrnası ve süada bizzat takip
edilmesine

l1. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuwetleri olmak tizere denetim ekiplerince bu
hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilııemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzrssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
daıranrşlara ilişkin Tilrk Ceza Karrununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayılı Umumi Hrfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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