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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 04.05.2021 tarih ve E.7923 sayılı yazısı, 

 

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 05.05.2021 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK başkanlığında 

toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, 

sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan 

ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve 

hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, 

ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış 

yaşandığı kamuoyunun malumudur. 

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 

2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa 

çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları 27.04.2021 tarih ve 90 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu karasında 

belirlenmişti. 

Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu 

ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze meyve) zayi 

olabileceği yönünde tespitler bulunmaktadır. 

Bu noktada sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan/oluşabilecek yoğunlukların önüne 

geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 

10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş  sebze/meyve ile  fide  satışı yapan pazaryerlerinin açık 

olabilmesi ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en 

yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine, 

2. Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide 

satılabilmesi (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, 

oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, 



 

3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların 

koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla mevcut 

pazaryerlerinin genişletilmesi ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına, 

4. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların 

demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine, 

5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve 

tezgahlar 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 tarafından pazaryerlerinin içerisinde 

yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar 

yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine, 

7. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan 

pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına, 

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

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen “mesleki 

faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve güzergahla sınırlı 

kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına, 

Alınan bu kararların Artvin il genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat 

hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve 

kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Başkan 

Yılmaz DORUK 
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Üye 

Demirhan ELÇİN 

Belediye Başkanı 

Üye 

Opr. Dr. Gürol KÖROĞLU 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 

Fahri ACAR 

İl Milli Eğitim Müdürü 
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Dursun OKUR 
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Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 

Üye 

Uz. Dr. S. Salih MEHMETOĞLU 

Artvin Devlet Hastanesi Yönetici 
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Uzm Dr. Ahmet BARAN 

Halk Sağlığı Uzmanı 

Üye 

Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 

Dr. Ozan AVCI 
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