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Umumi Hrf:urssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi llfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesirre grtre, Vali Ali Fuat ATIK baqkanhfrnda, COVIDT-19 tedbirleri hususunda ola[aniistri
Deriizli

toplanmrgtrr.

Covid-19 salgmirun iilkemizde goriildiifii giinden bugi.ine ka<Lar Safihk Bakanhfr
Koronavirtis Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Saym CumhurbaqkantnLrzrn flagkanhfrn,ia toplanan
Cumhurtragkanh$r Kabinesinde salgmrn seyri ile oranltlt tedtrirler kararlagtrrrLlmakta ve
uygulamaya gegirilmektedir.
Bu kapsamda I Mafi 20'21 tarihinde toplanan Curnhurbagkanhgir Kabinesinde ahnan

kar:arlarla kontrollr.i normalleqme donemi olarak adlandrrrlan illerin belirlemnig kriterler
dofrultusunda dtigiik, orta, yiiksek ve gok yiiksek riskli olarak 4 gruba ayrrldrfir ve il bazh
tedbirlerin der bu risk gruplarrna gore belirlendifi yeni bir siirece girilmigtir'.

Bu do!;rultuda igigleri llakanh[r'nn02.03.202I ta.rih ve 3514 sayrh Genelgesi iile Mart ayr
igin iqelisinde bulunulan risk grubuna bafih olarak uygulanacak tedbirler bildirilmiqtir. Bilahare
yayrmlanan i.giqleri Bakanhfr'mn 03.03.2021 tarihve 3695 saytlr Genelgesi ile mevout denetim
yaplslrun daha etkin ve sonug ahcr olmasrnr amaglayan " Dinamil< Denetim Modeli" hayata
gegirilmiqtir"

ltisk grubuna gore rI baznda tedbirleri.n uygulanacafr kontrc,llti normalleqime doneminin
siirdiirtilebilirli[i ve bir an evvel tam arrlamryla normalleqme,nin sa[lanmasr igin; aziz
milletimizin bu gtine kadar sergiledi[i safduyulu ve fedal<Alca yaklagrrnmt si.irdiitmesinin ve
temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanr srra hayafin her relamnr kapsayacak qekilde
belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun ttim kesimlerince azarni dtizeyde uyulmaslmtn onemi
kadar yilLriittilecek denetim taaliyetlerinin etkinlifi ve stireklilifii de btiyiik bir etken olarak
gori.ilmekted:ir.
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Salgrnla mticadelede alman tedbirlerin denLetlenmesinde de denetimin srireklili[i, planh icrasr
konu bailtltematik gekilde J 124 esasna gdre srireklilih taqryaoak gerkilde uygulanmasr ve

ttim alanlann ihmal edilmede,n denetlenmesi onetn ari. etmektedlir. igiqleri
Bakanlr$r'nrn 05.03.2021 tarih ve 3977 sayth "Haftahk fenratik Denetimlerr" konulu
kapsamclaki

Genelgesi dofrultusunda

1)

;

Il.baztnda yumugatrlan tedbirlerden otririi salgrn boyutuyla yeni olumsuzluklenn ve vaka
ar:figlarrnrn ya$anmanrasr igin denetim ekipleri marifl;tiyle yaprlacak galtgrnalarrrr haftahk
bir program dahilinde icra edilmesi, denetim progr:amlarr olugturulurken higbir alarun
denetim drgr kalmasura miisaade edilnneksizin traftahk konu/faaliyet bazh planlamalarrn
yaptlmastna,

Bu dofrultuda; 06.03 .2021 Cumartesi gtiniinden ititraren bir haftahk konu brazh tematik
genel denetim faaliyeti gergekleqtirilecek olup, giinler itibariyle denetlenecr:k alanlann
aga[rdaki plan dahilinde gergeklegtirilrnesine,
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DENETLENECBK YII,RLER ACIKLA MA

Mart Cumartesi

MartPazar
8 Mart Pazartesi
7

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlrct, pastaner gibi yeme igme yerleri ile
kahvehane, krraathane,k:rrlgay bahgesi, dernek lokali gibi umurna agrk yerler
Otel

ve:

K,onaklama Tesisleri

$ehir igi ve qehirlerarasr yolcu tagrmacrhfl ),aprlan her ttirhi toplu ulagrm
araglarr(okul servisleri dahil) ile haval im aml gerr I otogar: gibi yerller
Berberler/kuafrirler/giizrllik merkezleri, harnamler, saunalar

9 M.art Sah

ve

masai

salonlalr
10

Mart Qargamba

11

Mart I'ergembe

L2Mart Cuma

internet kafeler/salonlan, dri[tn ve:lveya nikah salonlan, lunaparklar,
ganyanliddaa ve milli piyango bayileri
Cadde, sol<ak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, hah sahalar/spor
tesisleri ile cami ve mescitler

AVM' ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiggiler

Pazaryenlsetnt pazan, sosyete pazafl gibi yerler kurulu otrdufr"rifaaliyetLe bulundugu giinlerde
denetlenecektir.

2) Denetim faaliyetlerinde kolluk kuwetlerinin yaru sra tiim kamu kurum

ve
kuruluglarrndan, yerel yonetimlerden ve meslek odalarrnrlan azami sevilrede destek
(personel, arag, malze,me vb.) ahnmasma, igigleri Balcanh[rnrn 03.03,2021 tarihlive 3695

sayrh genelgesi il; belediyeler, kamudaki i;; gtivenlifi uzmanlarr ve grda
denetmenlerinden tegekkril ettirilen ekiplerin de aktif ,rlarak gorev yiaprnalarmm

3)

saflanmasrna,
Sahada denetim faaliyetleri ytiriiten ekiplerin gahgmalarrna gtiniin belirli saatlerinde vali

4)

yardtmcrlarr, kaymakamlar, illilge mtdrirleli tarafindan nezaret edilmesine ve
kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin gdrtimirhifirine onem verilmesine,
Lle1.11-t.tde bagta tir:aret ve sanayi oclasr, esnaf odasr, ziraut odasr ve gofdrler odasr gibi
meslerk kuruluglarr olrnak iizere sivil toplum kuruglarrrun katrhmrna onem verilmesine ve
bu kurumlarm rehberlik edici ve otokontrolii safla'yrcr ydniinden azat;tti istifade

5)

edilmesine,
Denetim ekiplerinde sahada yaprlacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaglanmrz ile
iEyerlerini kurallara uymaya/sorurnlu davranmaya davet eden bir yaklagrm
sergilenmesine, denetimlerde igigleri Bakanhlrnn 02.03.2021 tarihli ve 11514 sayr|
genelgesi ile kademelendirilen tedbir diizeylerine uyulup uyulmadrfrrun yanl srra igiqleri
Bakanh[rmn daha dnceki genelgeleri ile getirilen yriktimliiltikler ve Sa[hk Bakanhgrnrn
Salgrn Yonetimi ve Qahgrna Rehberinde belirlenen kurallann srkr srkrya takip edilmesine
ve kurallara aykrrrhkliltda tstat, tekerriir, kurallarrn esash ihlali gibi suiistimal edici tutum

ve

davranrglarla kargrlagrlmasr halinde

ise gerekli jdari iqlem tesisinclen imtina

edilmemesine,

6) Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde
7)

kurallara uymaln her zamanl<inden daha
onemli oldu[unun vatandaglarrmrza hatrrlatrlmasr igirr anons .',e duyurularrn etkili gekilde
y apimay a devam edilmes ine,
Denetim qahqrnalarr sonucunda ytirtitiilen faaliyetlere dail verilerin isDEil,t'e anfuk
olarak. girilmesine,
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Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve mafduriyete neden
olunmamastna, altnan karcrlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgiJli maddeleri
gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug teqkil eden davramglara iligkin Tirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesikapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Oy birligiyl e kar ar verilmi gtir.
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