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Haftal ık Tematik Denetimler
0B/03/2021

oDAIARA 2021l35 sAYıtı GENELGE

İlgi: Antalya Valiliği'n in 0B/O3/2021tarih ve B1 21 sayılı yazısı.

Antalya Valiliği'nin ilgi yazısında; 1 Mart 2O2'l tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan illerİn
belirlenmiş.kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba
aYrlldığı ve İ] bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarınİ göre bellrlendiğiyeni bir sürece girildiği ve bu
doğrultuda İÇişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürluğ ü'nin05/03/2021 tarihli ve 3977 sayılı
genelgesinde kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an ewel tam anlamıyla
normalleŞmenin sağlanması için salgınIa mücadelede alınan tedbir|erin denetlen mesinde;
denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu bazlıltematik şekilde 7 /24 esasına göre süreklilik
taşıyacak şekilde uygulanmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bllgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Mehm et lŞl DAĞ Bayram DAL
Genel Sek er Birlik Başkan V,

Ek: llgi Yazı

www,aesob.or9.tr
aesob@aesob.org.tr

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd. No:33 07090 ANTALYA
re| +90 242 334 5656 . Fakç +90 242 334 5659
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DAĞİTIMYERIERbIE

GüNLüDüR
08,03,202l§ayı ;E-87674903-249-8l2l

Konu :Haftolık Tçmatik Denetimler

Ek: Genelge (3 Sayfa)

Dağıın:
Gereğ;

İlgi : a)İçişleriBakanlığİIleıİdaresi GenelMüdürlüğünün30.07,2020tarihve12682sayılıGonelgesi.
b) Içişleri Bakuılığı lller İdarasi Genel Müdür|üğiinün 20.08.2020 taııhve 13429 sayıh Genelges.i.
c) İçişleıİ Bakanlğı lllsr İdaışi 6enet Müdtlrlüğllntln 02,03.202I tırib ve 35l4 sayİi ceneıgesi,
ç) İçişleri Bakanl.ıgı İllet İdaresi Genel Müdürlüğünün 03,03.202l taühve 695 saylı Genelgesi.

__ Covid,l9 salgınınıı ülkemizde görüldüğü günden bugüıe kadar Sağlık Bakanlığı Koronavirtls Dilim
Kurulunun tavJi}eleri ve §ayın Cumhurbaşkanının BaşkanJığında ioplanan Cumbutbaşkanlığı Kabinesinde
salguıın seyri ile orantılı tedbirler kaİarlaşürılmakta ve İl ve İçelerimizde uygulamaya geçirİın;ktedir.

Bu kaPsamdı, l M:aıt 202l tarihinde toplanan Cumhutbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar]a
kontroılü normalle4ıne döneml olaıak adlandırılan İlleıin belirlenmiş kriteıter doğrultusunda düşük,
!r!.a1 iUl.rek v9 çok yüksek riskli olarat< 4 gnıba aynldığı ve İl bazlt tedbiılerin de bu risk gııplarııa'göre
betirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

. Bu doğrulaıda, lgişteri Bakanlığıncıyaymtanan ilgi (c) Genelge ile Mart ayı için, igerisinde bulunulan

1sk qrubYn9 bağlı olaıak uygulınacak tedbjrler bildiritm.iş olup, bilahaıe yayımtanan ilgi (ç) Bakanlığımız
Genelgesi ile de mevcut deıeüm yapısınn daha etkin ve sonug ılıcı olmas,ını amaçlayan Diıamik Denetim
Modell hayata geçhilniştir.

Risk grubuıa göre İl bazında tedbirlerin uygulanacağı kontroJlü normalleşıne döneminjn
sürdtlrillebilirliği ve bir an ewel tam anlımıyla normalleşmenin sağlanması igin salgınla mücadelede alınan
tedbirlerin denetlenınesinde; denetlmin süreklillği, plantı icrası ve konu bazlı/temaük şekildo 724 esasına
göre süreklilik taşıyacık şekilde uygulanınası ve kapsamdaki tüm alanların ihmal editmeden dçnotlonmesinin
önem arz ettiğine ilişkİn, İçişleri Bakantığı İ|ler İdaıesi Genel Müdürlüğünün 05.03,202I tarİhli ve 3977 sayılı
Genelgesi yazımız ekinde gönderilmi$ir.

Ekli Oenolgede mıddeler haliude bolirtil9n hususlar hakkında gerekli tedbirlerin alınarak, ilgili
kurumlar atasında koordinasyonun sağlanması ve uygulaoada herhaıgi bir aksaklığa mahal veritmemesi
hususunda;

Bilgilerini ve geroğini rica ederimı

ErsinYAZCI
Vali

Bilgi:

Brl bcıgc, gOYçr i oıalEotJk irrEs İ€ i'lza'@ü§tıİ.
Doğnrlıoa Kodu: cnsPE'9-gIM3,Jb-E?Vob/-brGhcE-o9JpBTFJ J DoÜ|u!üaaliald hlıPs:/lı)ıow.ıürk+,.. gov. ır/ictstert-eb],,

caza Buıv9n Bıyldr Mşh No:2 07030 lr,lürstp§ı^ntElyr
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Antatya Büy0§ehir Belediye Bşkanlığını
l9 ilçe Kaymakamlığna
Antı|yı Havalimanı Mülki İdue Amiıliğne
Antalya ll Jandaızıa Komutanlığuıa
Antrlya İl Emniyçt Müdürlüğüne
Sahil Guvenlik Antılya Gıup Komutoılığıoı
Antatya İ sağl,k Müdüttüğüne
Analya Çevre ve Şehircilik İl
Müdllrlttğüne
Antalya Gcnglik ve §pör İI Muourıuguoe
Antalya ll Tanm vo Orman Müdilrlüğ{ioe
Antalya Ticaret İl Müdürlüğlıoe
Aııtatya İ1 Kültür ve Turizm Müdİİrt{ığün€
Anıslya İı Miuı Eğitim Müdtlrlüğüne
Antalya İl §iviı Toplumla İlişkiıer
Müdürlüğüne
Antaıyı İı Basm ve Haıkıa İıişktıef
Müdllılüğtlne
Antatyo l 12 Acil Çağn Merkezi
Müdürlüğüno
Ulaşırma vo Altyapı Bakaılığ Vı. BöQe
Müdürlüğüne
Antalyg İı Müftüııüğüne
Antılya Ticarot vo Sanayi odası
BşkaıJığna
Antalya Esnaf ve Sınatkarlar Odalan
Biı,lğ Başkanlğna
Antalya Ziraat Odası Başkanlığma
Otobüsçüler Esnaf, Odası Başkanlığma
Servis Araglan Esnaf Odası Başkaı.lığına

vali yardımoılanlıa

Antalya Özel Kalem Müdürlüğüne

Bu bctç, goveııli olcltoıik iınzıilo iııaluoı4ıır.
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o8zi Boıvın BryDfuMrh No:2 07030 MEıF§ı erıtaryı
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e.Postı: 07yszii6lcri@ici3l6r|.ıov-E İn ğncl Adİçsı htb/wyvw.rntslva.qov.trl
Rq, Adıııi: iciıloıibıİıııll8l@h§Oı *ğp.ğ
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Sayı :E-89780865-153-3977
Konu ;Haftal* Tematik Denetimleı,

DAĞrflMLI
05.03.202I

DAĞITMYERLERiNE

İ|gi I a) 30,07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz.
b) 20.08 .2020 tadh ve |3429 sayılı Genelgemiz.
c) 02.03 ,2021 tarih ve 3 5 l 4 salrlı Genelgemiz.
ç) 03 .03 .2021 tarih ve 695 sayılı Genelgemiz.

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Koronaviriis Bilim
Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanrnın Başkanlığında toplanan Cumhuıbaşkanlığı Kabinesinde
salgmın seyri ile orantılı tedbirler kararlaştınlmakta ve iJ ve ilçelerimizde uygulamaya geçiıilmektedif .

Bu kapsamda l Mari 202L tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığ.ı Kabinesinde alınan kararlarla
koıtrollü normalleşnıe dönemi olarak adlandırılan illeıin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta,
Yüksek v e çok yüksek riskl i olarak 4 gruba ayrı ld ığı ve il bazlı tedbiı,.Ierin de bu risk gruplarına göre
belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

Bu doğruJtuda Bakanlığımızca yaymlanan ilgi (c) Genelgemiz ile Mart ayı için içerisinde bulunulan
risk grubuna bağlı olarak uygulanacak tedbirleı Valiliklere bitdir.ilmiştir. Bilahare yayımlanan ilgi (ç)
GeneJgemizle de mevcut denetiıı yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaglayan Dinamik Denetim
Modeli hayata geçirilmiştir.

Risk grubuna göre il bazında tedbirleıin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin
sürdürülebilirliği ve bir an ewel tam anlarnıyla normalleşrnenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne
kadar sergilediği sağduyulu ve fedakArca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske. mesafe
prensipleıinin yanı srra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kuİallafrtedbirlefe topIumrın tüm
kesimlerince azami dijzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faalıyetlerinin etkinliği ve
sürekliliği de büyiik bir etken olarak görülmektedir.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde de denetimin süreklitiği, planlr icrası v e
konu bazlıltematik şekilde 7 /?4 esasıııa göre sü,eklilik taşıyacak şekilde uygulanması ve kapsamdaki tüm
alaııların ihmal edilmeden denetlenmesi önem aız etmektediı,.

Bu çerçevede;

1. İl baznda yumuşaülan tedbirlord€n ötiirü salgın boyutuyla yeni o]umsuzlülaııı ve vaka artışlarınıır
yaşanmarnası için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışma.ların haftatık bif program da[ri.linde icra
edilnıesi, denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edi]meksizin
haftahk konu/faaliyet bazlı planlaınaların yapılıı]ası geıekııektedir.

Bu doğrultuda 06,03.2021 Cumartesi gününden itibaren tıir haftalık konu bazlt tematik genel
denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olup günler itibariyle denetlenecek alanlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

DoğfulamaKodui sRKd*r-o.orrz_İr'llİİljJr.l;:t:"#'-trÖffiffit:iu,s:ıly,.,uw.ıwıive."o,,o.ıtcisıerı-eıu"

Kava{dıdcrÇ Malıallesi, Aaarürk Bulvğ!, Noj l9l Çankaya,iAnkara 06680
TcIefoı No| (312)422 42 83 Drbili: 4283 - 42t5 Paks No: (3 ) 2)417 93 86
e-Post ; §yğaigi§]İri€9ls İ!ütemet Ad.çsi; hsr§lllElJçi§l9ff§yJlilhddarç§i
Kep Adfesi: icisleIibakanligi(@hs0l.ke{,.tf 
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TARiII ACIKLAMA
6 Mart
cumartesi

Rastora4 lokarta, kafeİ.ry4 latjıc|, pa§İare gibi yenıe içme y.derj il€

kahvehanı. kıraathane, kır4ay bahçesi, delnek lokali gibi umunıa açık
yğlcr

7 Mzrt
P^z,'r

olel ,ı,e konaldaİna h,§islerı loyık otelloi vc ttsislerı.

8 Mart
pazartesi

Şohi içivc şchirlera|ası yolcu taşırnacdtF yapılan hor türlü toplu ulaşım

araçIafl (okul scrvıderi deh ) ilğ havaliman/Baıloio8ar 8ibi yğler,

9 Mart
Sıh

B9rbeİler/kuaförleİ/güzellik rnerkezlcri, harnamlal, §aunalar, masaj

saloilaJt

10 Mari
Carşamba

İnıernet kafeler,t lonlaır, doğön vdvBıa nik h §alonlaİ|, lümapaddtematik

pğHer, 8anya4 ı.ddaa ve rnilıi piyango hayilcİi,

11 Mart
Perşeınbe

cadde, sokak, mcydan gibj yc(lerde naske
denğimı Halı sahalar/spor tesisleıi ilc cami
vc ne§cidcl

|2ll!,aü
Cuma

AVM'ler, matcdçr, bakkallaf, manavla., kas.9lar, kun yçmişçİler

kurulma./faaliyette bulunma süresi yöreden yöı,eye farklılık gösteren pazaryerilsemt pazarl, sosyete
pazaıı gibl yerlerin kurulu olduğıı/faaliyetto bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacaktır.

2. Deıetim faaliyetierinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuıuluşlarının, yeı,el

yönetimlerin ve meslek odalaılndan azami seviyede destek (personel, araç, rnalzeme vb.) alınacaktrr. İlgi (ç)
Genelgemizle beleiliyeIer, il özel idareleri, kımudaki iş güvenliğİ uzmanları ve gıda denetmenlerinden
teşekt<ül ettiriien ekiplerin de akiifolarak görev yapınalan sağlanacaktrr.

3. Satıada denetim faaIiyetleri yürüten ekiplerin çalışmalaıına günün belirli saatlerinde valiler, vali
yardımcıları, kaymakamtar, il/itçe müdürleri tarafından nezıret edilec€k ve kamuoyundaki denetinr

faaliyetlerinin görünürlüğüne öneıı veıilecektir.

4. Denetinıleıde başta ticaret §aDayi odası, esnaf odası, ziraat odısı ve şofiirler odasr gibi meslek
kuruluşlan olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının lıatılımrna önem verilerek bu kurumların r€hberIİk
€dici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edjlecekür.

5. Denetim ekiplerinde sahada yapılacak d€netimlerde rehber|ik edici ve vataıdaşlanmlz ile işyerlerini
kurallara uymaya/sorumlu davranmaya dave' eden bir yak|aşım sergilenecektir. Denetimlerde ilgi (c)
Genelgemiz ile kademelendiıilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıı'a, da[ıa önceki
Genelgelerimiz ile getiı.ilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çahşma Rehberinde

belirtenen kurallar sıkı şıkıya ta.kip edilecek kurallara aykrrılıkIarda ısı'ar, tekerı'ür, kuralların esaslı ihIaIi

gibi suiistimal eılici tutum ve davıanışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina

edilmeyecektir.

6. Hafta boyunca icrı edi|ecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli
o1duğunun vatan daşlafımıza hattrlatılmasr için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam

edilecektir,

7, Denetim ça]ışmalau sonucunda yüriitülen faaliyetiere dair veriler İSDEM'e anlık olarak giıilecektiı'.

Vati ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğtultusunda Umumi Hıfassıhha Kaıruırunun

27 ncive 72 nci maddeleri uyarınca İldlçe Umumj Hıfzıssıhha Kuıul]arı kararlarrnrıı ivedi|ikle allnmast,

uygulamada heı.lıaııgi biı,aksaklığa meyda"n veı,ilmemesi ve mağduriyete ııedeıı olunmaması, alınaıı
kİİaı.laıa uymayanlaı,a Umumj Hıfzıssıhha Kanunulun itgili maddeleri gereğiııce idari işJem tesis edilmesi

ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunuıun l95 inci ınaddesj kapsamında gerekli

adli işlemlerin başlatılması hususunda;

P004/005

Brr bol8ç, ghvğrıIi elcktto]rik İlza ile imza|lrrr(14ttf,
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Dağıüm:

Gereğ:
8İ İLVALLİĞNE
BAĞLI KURULUŞLARA
MERKEZBİRİMLERNE

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakaıhğına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlrğına
Ticaret Bakanhğına
Kültür ve Tur.izın Bakanlığma
Milli Eğitinı Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Ulaştırma ve A§apı Bakanlığına

Brı bclgc, g(ıvenli clğkrİoııjk iüıza ile imta'ilEn§tır,

Doğİulama Kodu: sRKd+l-dcpPg,/-18Alh;-soyt"Q-tbşı"+"o DoglrlıfiaLir*j İİp§!fuü.Jgkğ&a9llaIçllkLteblg

Kavakhdere Mahalıesi, At titrk Bulvan, No: ı9l Ç9tıkayrAnkar8 06680

Telcfo!ı No: (] 12)422 42 83 Dahili| 428] - 4285 Fala No| (3l2)4ı7 93 E6

e-Po§ta: §h@!.çi§.!Pj.gQ!E lüıemcl Adre§i: httD§i//ww$,, içisleri, Pov,trlil leİidaresi

Kep Adresi: icislcribakan|igi@is0l.kep.tr 
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VRLlLiK YAZl lSLER| |ıD Fax:02422445629

Bilgi ve geı eğni önemle arz verica ederim.


