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İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 04.05.2021 tarih ve E.7873 sayılı yazısı, 

 

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.05.2021 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. 

İlgi Kararda; 

- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin 

satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında 

bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı, 

- Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, 

market, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.0017.00 saatleri arasında 

faaliyet gösterebileceği, 

- Zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı, düzenlenmişti. 

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. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları 

kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine, 

2. Bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) 

temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik 

ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine, 

3. Daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler 

dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim v e aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe 

malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, 

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 

Vali 

 

 

Üye 

Demirhan ELÇİN 

Belediye Başkanı 

Üye 

Opr. Dr. Gürol KÖROĞLU 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 

Fahri ACAR 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

Üye 

Dursun OKUR 

Tarım ve Orman İl Müdürü 

Üye 

Katip ÇİÇEK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. 

Üye 

Uz. Dr. S. Salih MEHMETOĞLU 

Artvin Devlet Hastanesi Yönetici 

 

Üye 

Uzm Dr. Ahmet BARAN 

Halk Sağlığı Uzmanı 

Üye 

Nursal BÜLBÜL 

Serbest Eczacı 

Üye 

Dr. Ozan AVCI 

25. Tugay Kom. Yrd. Tabibi 
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