
KAYAPINARiLQESi
ilqr uuuui HTFZISSIITHA KURULU KARART

Karar No z 202119

Karar Tarihi ': 0810312021

ilge Hrfzrssrhha Kurulu, ilge Kaymakamr Unal KoQ bagkantr[rnda; i19e SaEhk Miidiirii

Dr. Hidayet BAKAQ ve Veterinir Hekim Ramazan DEN1Z, Serbest Hekim Dog. Dr. Bergem

AyQieEK, Serbest Eczacr Ramazan SAGRAP igtiraki ile 1593 sayrh Umumi Htfzrssthha

Kamrnu'nun 26. maddesine istinaden 08.03.2021 tarihinde gergekleqtirilen gdriigmede

agagrdaki karan almrglardr r.

Covidlg salginrnrn i.ilkemizde g6riildiifiii gtinden bugiine kadar Sa[1k Bakanllr

Koronaviriis Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Saytn Cumhurbaqkanrnrn BagkanlrIrnda toplanan

Cumhurbagkanh[r Kabinesinde salgrnrn seyri ile orantrlt tedbirler kararlaqtrnlmakta ve il ve

ilgelerimizde uygulamaya gegirilmektedir.

Bu kapsamda I Mart 2021 tarihinde toplanan cumhurbagkanhfir Kabinesinde ahnan

kararlarla kort.ollii normalleqme dtinemi olarak adlandrnlan illerin belirlenmig kiterler

dofrultusunda diigiik, orta, yiiksek ve gok yiiksek riskli olarak 4 gruba ayrrldrlr ve il bazlt

tedbirlerin de bu risk gruplanna gtire belirlendi!i yeni bir siirece girilmigtir'

Bu dofrultuda igigleri Bakanh[rnca yayrmlanan 02.03.2021tarih ve 3514 sayrh Genelge

ite Mart ayr igin igerisinde bulunulan risk grubuna balh olarak uygulanacak tedbirler

Valiliklere bildirilmigtir. Bilahare yayrmlanan 03.03.2021tarih ve 695 sayrh Genelge ile de

mevcut denetim yaplstnln daha etkin ve sonug ahcr olmasrnr amaglayan Dinamik Denetim

Modeli hayata gegirilmigtir.

Risk grubuna g6re il bazrnda tedbirlerin uygulanacalr kontrollii normallegme ddneminin

siirdtiriilebilirlili ve bir an evvel tam anlamryla normalleqmenin sa[lanmasl igit; aziz

mitletimizin bu giine kadar sergiledifii saf,duyulu ve fedakdrca yaklagrmrnr siirdiirmesinin ve

temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanl slra hayatrn her alantnt kapsayacak gekilde

belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tiim kesimlerince azami diizeyde uyulmastntn 6nemi

kadar yiiriitiilecek denetim faaliyetlerinin etkinlifii ve siireklilifii de biiytik bir etken olarak

giiriilmektedir.

Salgrnla miicadelede ahnan tedbirlerin denetlenmesinde de denetimin siireklilifi,
planh icrasr ve konu bazhltematik gekilde 7 /24 esasna grire si.ireklilik tagryacak gekilde

uygulanmasr ve kapsamdaki tiim alanlarrn ihmal edilmeden denetlenmesi Snem arz

etmektedir.

Bu gergevede ve igigteri Bakanhfrnrn 05.03.2021 tarihli ve 3977 sayfi Genelgesi

doirultusunda;

l. ilgemiz bazrnda yumuqatrlan tedbirlerden dtiirii salgrn boyutuyla yeni

olumsuzluklann ve vaka arttglanntn yaganmamasl igin denetim ekipleri marifetiyle
yaprlacak gahgmalarrn haftalrk bir program dahilinde icra edilmesi, denetim programlarl

olugturulurken higbir alanrn denetim drqr kalmasrna miisaade edilmeksizin haftahk
konu/faaliyet bazh planlamalann yaprlmasr gerekmektedir.

Bu dogrultuda 06,03.2021Cumartesi giiniinden itibaren bir haftahk konu bazlr
tematik genel denetim faaliyeti gergeklegtirilecek qlup giinler itibariyle denetlenecek
alanlar aga[rdaki tabloda gcisterilmiqtir. U"



TARIH AQIKLAMA
6 Mart Cumartesi Restoran, lokanta, kafeterya, tathcr, pastane gibi yeme igme yerleri ile

kahvehane, krraathane, krr/gay bahgesi, demek lokali gibi umuma agrk
verler

7 Mart Pazar
Otel ve konaklama tesisleri

8 Nlart Pazartesi $ehir igi ve gehirlerarasr yolcu taqrmacrh[r yaprlan her tiiLrlii toplu ulagrm

araglan (okul servisleri dahil) ile otogar gibi yerler,
9 Mart Sah Berberler/kuaftirler/gi.izellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonlan,
l0 Mart Qargamba Intemet kafeler/salonlan, dii$un ve/veya nikdh salonlan, lunapark/tematik parklar,

ganyan, rddaa ve milli piyango bayileri,

l l Mart Pergembe Cadde, Sokak,meydan gibi yerlerde maske denetimi, hah sahalar/spor
tesisleri ile cami ve mescitler,

l2 Mart Cuma
AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiggiler

Kurulma./faaliyette bulunma siiresi yrireden y6reye farkhhk gdsteren pazaryerilsemt
pazarr, sosyete pazarl gibi yerlerin kurulu oldufu/faaliyette bulundulu giinlerde denetlenmesi
saflanacaktrr.

2. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yam slra ti.im kamu kurum ve
kuruluglarrnrn, yerel yrinetimlerin ve meslek odalanndan azami seviyede destek (personel,
arag, malzeme vb.) ahnaca}Irr. 03.03.2021 tarih ve 695 sayrh Genelge ile belediyeler, il
iizel idareleri, kamudaki i9 giivenlifi uzmanlarr ve grda denetmenlerinden tegekkiil
ettirilen ekiplerin de aktif olarak giirev yapmalarr sa[lanacaktlr.

3. Sahada denetim faaliyetleri yiiriiten ekiplerin gahgmalanna giiniin belirli
saatlerinde Kaymakamrmrz, ilge miidiiriimiiz tarafindan nezaret edilecek ve
kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin giiriiniirliifiine 6nem verilecektir.

4. Denetimlerde batta ticaret sanayi odasr, esnaf odasr, ziraat odasl ve gofiirler
odasl gibi meslek kuruluglan olmak iizere sivil toplum kuruluglannrn kat rmrna
iinem verilerek bu kurumlann rehberlik edici ve otokontrolii saflayrcr yriniinden azami
istifade edilecektir.

5. Denetim ekiplerinde sahada yaprlacak denetimlerde rehberlik edici ve
vatandaglanmrz ile igyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir
yaklagrm sergilenecektir. Denetimlerde 02.03.2021 trrih ve 3514 sayrh Genelge ile
kademelendirilen tedbir diizeylerine uyulup uyulmadrlrnrn yanr srra, daha 6nceki
Genelgeler ile getirilen yiikiimliiliikler ve Safhk Bakanh[r Salgrn Ydnetimi ve eahpma
Rehberinde belirlenen kurallar srkr srkrya takip edilecek kurallara aykrnhklarda rsrar,
tekerriir, kurallarrn esash ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranrglarla kargrlagrlmasl
halinde ise gerekli idari iglem tesisinden imtina edilmeyecektir.

6. Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanln her
zamankinden daha dnemli oldufiunun vatandaglanmrza hatrrlatrlmasr igin anons ve
duyurular etkili gekilde yaprlmaya devam edilecektir.

T.Denetim gahgmalan sonucunda yiirttiilen faaliyetlere dair veriler iSDEM,e anhk
olarak girilecekir. v'



Kaymakamhfirmrzca yukanda belirtilen esaslar do[rultusunda uygulamada herhangi
bir aksakhga meydan verilmemesine ve malduriyete neden olunmamasrna, ahnan kararlara
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 inci maddesine g6re 3150 (ii9 bin yiiz elti)
Tl idari para cezasr uygulanmaslna ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasma,

Ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 sayfi il idaresi Kanunu' 32iQ maddesi
ve 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 . ve 72. maddeleri 08.03.2021
tarihinde oybirlili ile karar verilmigtir.
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