
Pazar Yerlerinde Uyulması Gereken Tedbirler Hk. EK-1:Genel Esaslar 
 

S.NU. UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgâh/sergi) 

arasında en az 3 metre mesafe bulunuyor mu? 

 

 

   

2 

Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar 

faaliyet yürütmesi hususu sağlanıyor mu? 

 

 

   

3 

Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına 

kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen 

giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir 

bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, 

kontrolsüz giriş çıkışlar engelleniyor mu? 

   

4 

Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışların aynı yerden 

yapılmaması sağlanıyor mu? 

   

5 

Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışların aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların 

karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için 

giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturuluyor mu? 

   

6 

Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 

2 katı vatandaş alınması hususuna riayet ediliyor 

mu? 

   

7 

Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan 

sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı 

sayıda vatandaşın bulunması hususuna riayet 

ediliyor mu? 

   

8 

Oluşturulan pazar giriş noktalarında bekleyecek 

vatandaşların beklemesi için bir koridor 

oluşturulması sağlanıyor mu?  

   

9 

Bu koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 

2 metre mesafe bırakılmasına riayet ediliyor mu? 

   

10 

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının 

engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam 

saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarına 

ilişkin önlemler alınıyor mu? 

   

11 

Pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu 

hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler 

ve kolluk araçlarından sürekli olarak anons ediliyor 

mu? 

 

 

 

 

 

  



EK-2: Temizlik ve Hijyen Kuralları 
 

1 

Pazarcı esnafı, ağız ve burnunu kapatacak şekilde 

maske kullanıyor mu? 

 

(7731 sayılı Genelge ile maske kullanımının ağız 

ve burnu kapatacak şekilde olması hususuna 

özellikle yer verilmiştir.) 

   

2 

Pazar yerinde bulunan müşteriler 

ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske 

kullanıyor mu? 

   

3 

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze 

ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, 

doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen 

koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışı 

yapılıyor mu? 

   

4 

Pazarcı esnafı, kişisel hijyen kurallarına uyması 

konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin 

alınması sağlanıyor mu? 

   

5 

Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, 

hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli 

tedbirler alınıyor mu? 

   

6 

Pazar yerleri/satış yerlerinde Belediyeler pazarcı 

esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı 

konusunda destek sağlıyor mu? 

   

 


