
TUTANAK 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Pazaryerlerinde Alınması 

Gereken Tedbirler” başlıklı yazısı gereğince, Kaymakamlığımız Makam odasında 

Kaymakamımız Sayın Necip ÇAKMAK Başkanlığında, Belediye Başkanı Fevzi KILIÇ, İlçe 

Emniyet Müdürü Taner TUNCER ve Oda Temsilcisinin katılımıyla değerlendirme toplantısı 

yapılmıştır.  

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan yaş sebze ve meyveye ulaşım 

imkânlarının artırılması, gerekse çiftçilerimizin elindeki ürünlerin çeşitli nedenlerle (ürün 

arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık gibi) zayi 

olabilme ihtimali göz önüne alındığında 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi 

günleri pazaryerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulması kararlaştırılmıştır.  

Bu kapsamda; 

1- Tam kapanma tedbirlerinin ruhuna aykırı şekilde kalabalıkların/yoğunlaşmaların 

önlenmesi için Emniyet ve Zabıta ekiplerinin alanda denetimlerinin artırılarak 

sürdürülmesine,     

2- Pazarda yoğunluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Belediye, 

Emniyet ve ilgili oda ile işbirliği içerisinde pazarın planlanmasına,   

3- Pazaryerlerine giriş-çıkışların kontrollü şekilde hazırlanan noktalardan yapılması, 

yığılmaların önlenmesi ve kontrolsüz girişlerin önlenmesi için fiziki tedbirlerin 

Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından alınması, 

4- Yukarıda belirtilen tarihlerde pazar kurulması için İlçemizde yeri en uygun olan 

Çarşamba Pazaryerinin kullanılmasına, 

5- Pazar tezgâhları arasında en az en az 3 metre mesafe bulunmasının sağlanmasına 

dikkat edilmesine, 

6- Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yeterli miktarda temizlik ve hijyen maddelerinin 

Belediyemizce bulundurulmasına, 

7- Pazar faaliyetlerinin gün boyu takip edilerek pazar sırasında tezgâhlar önünde 

meydana gelebilecek olası yoğunlaşmalara görevlendirilen zabıta ve kolluk 

görevlilerince anlık olarak müdahale edilmesi, yapılacak anonslarla kuralların sık sık 

hatırlatılması ve kalabalıkların oluşmasına izin verilmemesine, 

8- Vatandaşlarımızın araçlarıyla pazaryerine gidiş-gelişlerine izin verilmemesine, 

9- Köy ürünlerinin pazara ulaştırılmasında kolaylık sağlanması adına Emniyet ve 

Jandarma ekiplerinin bilgilendirilmesine ve üreticilere gerekli kolaylığın 

sağlanmasına, 

10- Pazaryerinin düzen ve intizam içerisinde kurulmasının sağlanması ile salgınla 

mücadelede gösterilen çaba ve gayrete aykırı şekilde pazaryerlerinde temizlik, maske 

ve fiziki mesafe kurallarına aykırı davranışların engellenmesi için Kaymakamlık, 

Belediye, Emniyet ve Jandarma birim amirlerinin konuyla ilgili teyakkuz halinde 

olmalarına karar verilmiştir. 06/05/2021 

 

 


