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SEMT PAZARLARI VE 
PAZAR YERLERİ İÇİN

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

• Maskesiz Müşteri pazar yerine alınmaz. Pazar 
yerinde müşteri ve çalışan herkesin maskeli olması 
zorunludur.

• Pazar yerlerine girişte pazar esnafı ve müşterilerin 
ateşi ölçülür. Ateşi 38 derece üzerinde olanların 
pazar yerine girişine izin verilmez. Sağlık 
kuruluşuna yönlendirilirler. 

• Her müşterinin pazar yerine girişte el hijyeni 
sağlaması zorunludur. Pazar yeri girişinde ve her 
tezgâhta %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

• Pazar yerleri/alanlarında sergi, tezgâh ve/veya 
tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

• Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa 
neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmaz.  

• Pazar yerinde bulunabilecek kişi sayısı (pazar 
esnafı ve müşteri dahil) her 4 metrekare için bir 
kişidir VEYA pazar yeri/alanına içerdeki tezgâh 
sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınır. 

• Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarında içeride 
bulunanların sayısını tespit etmek için önlemler 
alınır (turnike vb.).

• Pazar yeri kapasite bilgisi pazar yeri girişine asılır. 
Pazar yerinde uygun yerlerde imkân varsa diğer 
uyarı afişleri asılır.

• Tezgâh olmadan yerde satış yapılmaz. 

• Pazar tezgâhlarının önünde mümkünse zemine 
sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak 
işaretler konulur.

• Pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralları ile ilgili 
uyarılar yapılır.

• Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizler. 

• Yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 
edilmeden, doğrudan pazar esnafı tarafından 
satışının yapılması sağlanır. 

• Pazar esnafı bağırarak satış yapmaz.

• Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmaz, kapalı 
poşetlerle uygun şekilde toplanır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının 
temizliği toplu yaşam alanlarında yer temizliğinde 
kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla 
yapılır. 

• Tuvalet bulunan pazar yerlerinde tuvalet 
temizliği T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili rehberine 
göre yapılır.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.  


