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MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI 

 

 

KARAR TARİHİ :10/11/2020 

KARAR NO  :2020/96 

GÜNDEM  : Ġlimiz Covid-19 Pandemisi Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması 

Gereken Tedbirler Hk. 

 

KARAR              : 

  Covid19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka 

sayılarında ciddi artıĢların yaĢandığı bilinmektedir. Ülkemizde alınan önlemlere ve yaygın 

bir Ģekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde 

Pazar yerlerinde yoğun kalabalıkların oluĢtuğu ve sosyal mesafeye riayet edilmediği 

görülmektedir. 

 Bu nedenle pandeminin ilimizde kontrolünü daha etkin bir Ģekilde sağlamak 

amacıyla pazar yerlerinde alınması gerekenönlemlere yönelik olarak; 

1. Pazar yerlerinin belirlenecek olan tüm giriĢ ve çıkıĢ noktalarının kontrol 

altına alınması ve bu noktalar dıĢında pazar yerlerine vatandaĢlarca herhangi bir giriĢ çıkıĢa 

müsaade edilmemesine, 

2. Pazar yerlerinin giriĢlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal 

mesafe, maske kullanımı, el temizliğiyle ve sigara içilmemesi ilgili afiĢler asılmasına, 

3. Pazar yerlerine giriĢte maske zorunlu olduğundan, pazar yerinde kesinlikle 

maskesiz çalıĢan esnafveya müĢteri bulunmaması vemaskelerin doğru Ģekilde 

kullanılmasının (çene ve burunu kapatacak Ģekilde),belediye zabıta ekiplerince Pazar 

yerinde sürekli yapılacak denetimlerle sağlanmasına, 

4. Pazar yerleri/alanının, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre 

olacak Ģekilde yerleĢtirilmesine, 

5. Kapalı Pazar yerlerindeki satıcılar ve müĢteriler dâhil kiĢi sayısı her 4 

metrekareye1 kiĢi olacak Ģekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müĢteriyle 

sınırlandırılmasına, 

6. Pazar yerlerinin tüm giriĢlerinde el antiseptiği bulundurulmasına, pazar 

esnafı ve müĢteriler tarafından fazla kiĢi ile gelinmemesine(özellikle çocuklar), 

7. Tezgâhtarların sık sık ellerini antiseptik ile temizlemesine, 

8. Tezgâh aralarındakigeçiĢ yerlerinde sıkıĢıklığa neden olacak kasa ve 

ambalajlarbulundurulmamasına, tezgahların geçiĢi engellemeyecek Ģekilde 

yerleĢtirilmesine, 

9. Pazar tezgahlarınınönünde zemine sosyal mesafenin korunmasını 

sağlayacakiĢaretlerkonulmasına, 

10. Kapalıpazar yerlerininhavalandırılmasınınsağlanmasına, 

11. Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmaması, kapalı poĢetlerle uygun 

Ģekildetoplanmasına, 

12. SatıĢlar sonaerdikten sonra pazar alanının temizliğinin toplu yaĢam 

alanlarında yertemizliğindekullanılanesaslarçevresindesuvedeterjanlayapılmasına, 
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13. Ġl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından pazarcı esnafına gün içinde üç kere 

(Saat 11:00, 14:00 ve 17:00’de) maske dağıtımı yapılmasına, 

14. Tezgâh arkasında satıĢ yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en 

az1metre,3-4adımolmasınadikkatedilmesine, 

15. PazaresnafınınbağıraraksatıĢyapmamasına, 

16. Esnaf ve vatandaĢlarımızın, pazar yeri alanı içerisinde sigara / 

elektronik sigara vb. içilmemesine,  

17. Yapılacak olan denetimlerde eksikliklerin tespiti ve giderilmesi ileilgili 

bizzat BüyükĢehir Belediyesi Zabıta Daire BaĢkanlığı ile Ġlçe Belediyeleri Zabıta 

Amirlerinin sorumlu olmasına,  

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari iĢlem tesis edilmesi ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına; 

Oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

 

 

 

BAŞKAN 

                                                       Orhan TAVLI 

        Vali 

 

 

               ÜYE              ÜYE 

     Dr.Osman GÜRÜN     Dr. Ġskender GENÇER 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı                                                   Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

ÜYE                                     ÜYE 

Ömür ÖZDĠL                                   BarıĢ SAYLAK 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü                                             Ġl Tarım ve Orman Müdürü 
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           ÜYE                    ÜYE 

Dr. Ali Volkan CESUR        Pervin TÖRE 

MenteĢe Ġlçe Sağlık Müdürü                                                Ġl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

          ÜYE                           ÜYE 

Tuğg.Yusuf Kenan TOPCU                   Doç. Dr. Turhan TOGAN 

Muğla Ġl Jandarma Komutanı                             MSKÜ Eğit. Ve AraĢt. Hast. BaĢhekimi 

 

 

 

        ÜYE                                 ÜYE 

 Dr. Ümit KURT            Ecz. Esma ALADAĞ 

 Serbest Tabip                  Serbest Eczacı 

 


