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llgi: Antalya Valiliği'nin 17 /03/2021 tarih ve 9639 sayılı yazısı.

Antalya Valiliği'nin ilgi yazısında; 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan İllerin

belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba
ayrıldığı ve vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin
katılımını esas alan bir yaklaşımı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştirilerek uygulamaya
koyulduğu, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağ|anması amacıy|a denetim faaliyetlerinin
ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınması
gerektiği belirtilmektedi r,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,
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Genel Sekre Birlik Baskan V

Ek: İlgi Yazı (6 sayfa)
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|,7.03.202ISayı :E-87674903-249-9639
Konu ;Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri

DAĞITIM YERLERINE

İlgi I a) 02,03.202l tarihli ve 87674903-249-7275 sıyılı yazımız.
6) 04.03.2021 taı,ihli ve 87674903-249,7726 sayılı yazımız.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mırt 202l tarihinden itibaren, koronavirüs
(covid_]9) salgınıyla mücıdele tçdbir ve kurallarının illerin igerisinde bulunduğu risk grubuna (diişük,

orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girildiği ilgi (a) yızımız ile
duyurulduğu bildirilmişti.

Kontrollü normalleşme sürecinde düşük risk gruplarındaki illerde vaka ve hasta saytlafının tekrar
yükselmesinin önlenmesi ve ytlksek risk gnıbundaki i[[eıde ise alınan tedbirlerle vaka sayılarının
düşürülmesi amacıyla ilgi (b) yazımızla sürekli, kesintisiz, planlr ve diğer sektörlerin kah|ımını esas a]an

biryaklaşımı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştiri[eı,ek uygulamaya konulduğu belirtilınişti.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının illerve ülke genelindeki seyri 15 Mırt 2021tarihinde

Sayın Cuınhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlend irilm iŞ

olup, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiYetle takiP
ediİmesi ve uygulamada sorun yışanan elanİartla gerekti tedbirlerin alınmısına ilişkin lÇişleri Bakanlığı

İller İdaresi Genel Müdurltığınün t6.03.202l İarihli ve 4762 sayılı Genelgesi yazlmız ekinde gönderilmiştir.

Bu kapsamda ekli Genelgede maddeler halinde belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin

a[ınarak, ilgİli kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal

verilmemesi hususunda;
Bilgileı,ini ve gereğini rica ederim.

Ersin YAZICl
VaIi

Ek:
1- Gaıelge (4 Sayfa)
2- İl Baz|ı Denetim Pçısoneli Sayısı (l Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Antalya Cumhuriyet BaşsavcıIüğına
Antalya Büyükşelıir BeIediye Başkanlığına
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliğine

Bilgi:
vali yaıdııncılarına
Antalya Özel Kalenr Müdürlüğüne

B(l l)€lgc. Rhvenji çl,jkİr{ııük ım7a ile İııZalalllnıştrı,

Doğllama Kodu: EHDsmf_IKgMMq_?7B6c; _mlcat s_ıixgHzde D og,lü.nıLinki hııDs: /h|191!,ılırkfue, eov,,r/icis leri,e bvs

Bilgiiçin; Filiz SAKIZ
Uznrdı

Telefon No|

Gazi Bulv-n Bay!İdürMtrh, No:2 07030 Muratpaşa Anıalya
Telefolı Nol (242)24] 97 93 Fnks No: (242)24E 0] 95

c-Posta: 07v;isietia)icisleri.pov,tr İ|ılcrneı Aücsi: hı!ıJ@yll!!ulyı8a$l
Kep Adrgsi: icisteribakanligi@h§0l.kep.ıf 

1 trffi

P001/007



VALlLlK YAZl |ŞLERl ilD Fax;02422445629 17 ılar 2021 11:09 P002/00i

'l 9 ttçe Kaynıakamlığına
Antalya İI Jandaıma Komutanlığına
Anıalya il Emniyel Müdürtüğüne
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına
Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Antalya Aite, Çalışma ve Sosyal Hianetleı
i ı Mtidtırtııgune
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya Gençlik ve Spor Il Müdürlüğüne
Antalya Defterdarlığıııa
Anıalya Vergi Dairesi Başkanlığına
Antalya il Kültür ve Turizm .Müdürlüğüne
Antalya İl Mitli Eğitim Müdürlüğüne
Antalya İl Mü{tüıüğüne
Antalya ll Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Antalya Ticaı,et İt Müdialüğune
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Vı. Bölge
Müdürlüğüne
Antalya l l2 Acil Çğı Merkezi
Müdürlüğüne
Antalya İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne
Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğüne
Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığına
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Antalya Ziraat Odası Başkanlığına
Seııis Araçları Esnaf Odası Başkanlığına
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Bi iği Başkanlığına

Bı! belsc, 8i'ı!,ğrli elekıt(ınik im,,l:ı ülc jm2,1üüı!şt]r,

Doğulama Kod0| FHD5nf_ ]Kg}tMq_??Bec.ı _ıilcats_ı ı «gaz dADog,;,aınaLiı1..i: hoDs:/Alüwv_ıürkiw,gov,E/icislerü_ebys

Gazi Bııtvaİt BayrDdtİ Mah, No:2 07030 Muratpaşa Antalya

Telefon No: (242)243 9? 9J Fıks No: (242)248 93 95

e_Posta: O?vaziisieri@icisleri.cov.tf lnıernet Adr€§i: htE://www antelVa,qov,E/

Kep Adıtsi: icistefibakriligi@ko ı.kqr.tf 
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16.03.202|Sayı :Z-89780865-1534762
Konu ;Dinamik Denotim Modeli Faaliyetleri

DAĞITIM YERLERİNE

Ilgi I a) 02.03,202l taıih|i v€ 35 t4 sayılı Genelgemiz,
b) 03.03.202l tarih|i ve 3695 sayılı Genclgemiz.

Cumhurbaşkanlğı Kıbinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, koıonaviriis
(covid-l9) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallatının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (diişük,
orta, yüksek, çok yüksek) göre beliılendiği kontrollü normalleşme süreclne girildiği itgi (a) Genelgemiz
ile duyunılmuştur.

Kontrollü norınalleşme sürecinde düşük risk gruplarındaki illerde vaka ve hasta sayılarının tekrar
yüksetmesinin önlennıesi ve yüksek risk grubundaki iIlerde ise alınan tedbirlerle vaka sayılarının
düşüfülmesi amacryla itgi (b) Genelgemizle süı,ekli, kesintisiz, planh ve diğer sektörlerin kıtılımını esas

alan biı, yaklaşım ı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

Bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınsa da aziz mil.Ielimizin yüksek bir duyaı,lıhk gösterdiği ve

bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakerca yaklaşımını sürdürdüğü bu süreçte İIlİlçe SıIgın Denetim
Merkezi (isDEM) verilerinegöre kontrollü normalleşme dönernini igeren 'l- 

l 5 Maıt dönemi ile önceki l 5

gitnlük dönemin kıyaslandığında ihbar sıy arında o/o 66'lık, re'sen yaprlan denetimlerdc ise 7o 155'Iik
bir ırtış yaşandtğı görülmektedir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu kontfollü normaIleşme

döneminde dinamik denetim modeline uygun şekilde denetimlerin karırlılıkla icra edilmesİ ve kurallara

uyma konusunda toplumsıl duyarlılığı en üst seviyeye taşıyacık h€r türl{i çalışmaya ağırlık verilmesi son

derece önem taşımaktadır.
Salgınla nıücadelede alınaıı tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tırihinde

Sayın Cjmhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Cumhurbışkanlığı Kıbinesinde değerlendirilmiş olup

salgınla müoadelİde kaİıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetterinin ciddiyetle takiP edilmesi

ve iıygulamıda sorun yaşanın ılınlarda gerekti tedbirterin alınmasını kırar verilmiştir.
Bu kapsamda;
1. ıum il ve İlçelerimizde Vali ve Kayın akam ların koordinesinde 17 Mart 2021 ÇarŞambı günü il

bazlı dağılımı EKl;de gösteı.ildiği şekilde toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve

kuıuluşlİrından gorevleıİdiı.iteıı denetim personeli ile belediye/il özel idaıesi denetim ek.ipleri ve oda denetim

ekipleriyle bir|ikie) katı|ımıyla gün boyu süıecek yoğunlaştınlmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacaknr.

2.'Ilgi (b) Genelgemİzle getiriien haftalık tematlk denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuına
gıınıınaeıiıdtar.n y"nl bi. nunuı,k bir prograın dahilinde devam edilmesi gerekmektedir.
- Teınatik haftaİık denetim faaliyetlerinde kolluk kuwetlerinin yanı sıı,a tüm kımu kurum ve

kııruluşıannü, yerel yöuetimlerİn ve meslek odalırrndan ızımi seviyede destek (personel, araç,

malzeme vb.) aiınaçak ve belediyeler, il özel idareleri, kımudı görev yapan iş güvenliği uzmanlan ve gıda

denetmenlerinden teşekkül ettiiilen ekiplerin de aktif olafak görev yaPmaları sağlanacakür,

Kııvaklrdefe Mahotlc§i, Aııtüİk Bıılvoİl, No: t9 t ÇıOkaya/Aııks,a 06680 ğilgi için: Hüseyin HANCIoÖLU

iei*iın ııo: ı ı ızx22 42 83 D.hili: 4283 _;r8l Fad No; (3 ı 2)4l ? 93 86 Avıupa Bi,liği l.1zmanı

"-po"o, 
*uÖi"ı"ı".i.oor,, ıntcmct Adrcsi: httDs:'www,icislcİi,gov,lr/illcridsresi

Kep Adresi: İcisicribaıoılligi@hs0l,kcP.tr l



VALlLlK YAZl |§LERl t|D Fax:02422445529 '17 tlar 2021 11:10 P004/007

Vıtiler, vıli yardımcıIın, kaymakamlar, iYilçe müdürleri tarafından denetim faaliyetlerine sahada

bizzat nezaret çdilecek ve d€netim faaliyetlednin görünürlüğüne önem verileçektir.
Yeme_içme yerleri ile şehir içi toplu ulışım arıçlannı yönelik denetinılerin haftanın her gününü

kapsayacak şekilde sürdürülmesi gereken 20-26 Mart hıftalık konu bazlı temıtik genel denetim
faaliyetinde günler itibariyle denedenecek alanlaı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TARIH AÇIKLAMA
20

Mırt Cuma
Yem€.içrne y€rleri, şehjr içi toplu ulaşım araçlaıı,

Dttğ{n vdvcya njkİh sslorJaı, lüüüü]ark^ğ»atik parklaİ,

2l
Mart
cumırtesi

yeme.içmç ycrler! şchir içi toplu ıılarım arzçItrt,

cadde, sokak, naydan, sahil bond, 8ibi ycİleİdg rncsafe ve.iaske
tlenaiııi AVM'l€r, maİkğl.r, baklallar,
rnanavlaj. İA§.plar. luİuymişçihr.

11

Mart Pazır

Ycmc-igİ,e yerlcrl, şeh,r içi toplıı ııli§tn aradğ!
ohl ve korrklüna E'sisleri kayak oıflleri vc le§islcri,

Şclıirteraf§ yotğj hşüna!ülüğı yap,la1 Er ıılrlii oplu ulaş,m araçlan

i]e hava] jınan/garldogaİ sibi yerld.

23
Mart
pızartesi

Yemçioıc ycrl :ri, şehİ içi toplu ıılaşım aııçlaı,
okullar o,eınekhanc vc kanljnl.İ dalr]L} *ui servisl..j araÇlaİı,

z4
Mart §alı

Yeme-ionc ycrIerı, şchiİ içi toplu ulaşlm aİaçları.

lDtsmet kafclğ/sülonlnİ], garıy.& ı,ddaa ıe milli pıyarıgo bayilui.

Beİbo.1eİ/kuaföder/$Deİlik mert,aleri. lııntırıla, sııııalal, masqj

salorılan-

25
Mart
Çırşımba

Yemğiçm€ yğiefi, şhir ıçi toplu \r]4ım araçlarl.

or€nnize §ana),i böl8etği. fahika ve orotim t€sislerl

Ha]ı 9halar/§pr te§islği ile catni vc ınescitler.

26
Mart
Perşembe

Yemc-içm€ ycİleri, şçhir içi ıoplu ulışım ıraçları.

Kahv*ıane. klrsı!ıhane. kf/çay b{hçcsi, dcıTıck loküli 8ibi umurna

açık _veİle.

Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farkhlık gösteren pazaryeri/semt pazarr, §osyete

pazan gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanaoaktır.- 
3.hehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kuralları uymaya/sorumlu davranmaya davet

eden bir yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallaı,a aykırılıklaıda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali

gibi suiistimıl eılici tutİm ve davranışlarla karşılaşıIması hatinde ise gerekli idarİ iş[em tesİsinden imtina

ed ilmeyecektir.
Denetim çalışmaları sonucunda yüı.ütüIeı faaliyetlere dair veriler İSDEM'e anlık olarak girilecek ve

sonuçlar İsDEM yaztllmı tiz€riııden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecekir.

ı. »rışııt, orta ve yüksek risk grubundaki illerde %50 kapasite ile müşteı'i kabulüne izin verilen

yeme içme yerlerinin bir kısmında kapasite sınrrlamasına uygun şekiIde "otuım& düzeni plııı"
"hazlı.lun*adgr, ı11üşteriletin rahatlıkla görebileceği şekilde ilın edilmuliği ve fazlı ma§a ve koltuklann
nekırdan kaliiırıtmadığı gözlemIenmektedir.

kişi!eriır yerne, içm" ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesjz şekilde bir süre

bulunduiları yeme içme yerlerİnin denetim|erinde, ilgi (a) Geııelgemizle getirilen "otuınıa düzeni

pİon İrr,,ıurnıunıp hazırlanmadığı ve nrü§terilerin rüatlıkla göıebileceği yerlere asılıP asıImadığı ile HES

iodu kontrolü yapılarak müşterikabul edilnıesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenerek ve aykırı

durumların bir an ewel gidcrilmesi sağlanacaktır.

5. ilgi (a) Genelgeİııizle; sivil tJplum kuruluşları, kamu kuruınu niteliğindeki nreslek kuruluŞları ve

uurlu.,r, ti"st 
'krruüuşıaİı 

iıe birİikıer ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kuru1 dalıil kiŞilerin bir

u.uyu g"l,o".;n" neden olan her türlü "ikinlik1". 
ile nikah veya nikah meı,asimi şeklindeki düğün

",.g'".ıi^rv"^l""nın 
kişi ve alan sınırlamalartna uygun gerçekleştiı,ilip gerçekleştiı,ilmediğinin kontrolü

a.-ac,yıa letirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organ izasyonlara en ız bir denetim

;i;;;,*i görevlendiritmesl kuralının henüz yeterince uygulannıadığı da gözlenrlinmektedir,

Ksvakhder€ Mahallesi, Atahirk Büvaİ! No:lgl çankoya/Ankara 06680 Bilgi içini Hüse'in HANcloĞLL'

İJĞ?,n" İJİa+İj +İ ıİ ooı,,iıi, +İt: , İzsİ FaG uo: (3 ı z)ı ı 7 sı 86 Avrupa Birıiği uanan1

"_p"J, 
.rvai"ij.ı."*-n Internet AdrcsiI httD6://www,icisl€ri,eov,trlilleridaİ,si

Kop Adİesi: ici§leribakanligi@hsoı.k.P.,r 
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Bakan|ığımızca bu organizasyonları yapan kişi ya da kurumlarca gerekIi bildirimlerin elektronik
ortamda da yapılabilmesi amacıyla e-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bıkanlığı e-başvuru aIanına modül
eklemesi yapı[ınış olup bu tiir organizasyonları gerçekleştiıenler tarafından muhakkak bildirim yapılması ve
bu organizasyonlarda en az bir dçnetiın görevlisinin bulunmasr sağanmalıdıı,.

6. Kontrollü normalleşııe dönçmi ile birlikte şehir igi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk arttşı
yaşandığı görülmektedir. Özellikle mesai başlamı ve bitiş saatlerinde yaşanan/yaşanabiJecek olan
yoğunluklaı,ın halk sağlığı açısından oluştuı,duğu riski bertaraf etm ek/azaltmak için belediyelerce sefer
sayılarının artırılması da dahil her tğrlü tedbirin alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda toplu
ulaşım hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir-

Ayrıca toplu ulaşım aı,açlarıııa HE§ kodu kontrolü yapı lmaksızın ve maskesi bulunmayaıı kişilerin
şehir içi toplıı ulaşınr araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususuna denetim faaliyetIeri sııasında
bilhassa dikkat edilecektiı.

7, İIgi (b) Genelgemizde belirtildiği şekilde denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve
kuıuluşlarıyla biı,likte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyet|er.inden azami seviyede
istifade edilerek deneüm kapasitesinin yitkseltilmesi büyük önem taşmaktadlr.

Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve
gıda denetim ekibinin bir an ewel oluşturularak İSDEM'de yetkilendirilmesi ve sahadasürekli ve etkin
denetim yapılması sağlanmalıdır.

Bu hükümler doğrultusunda Vali ve Kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk
kuwetleri, yer€l yönetimleı,, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli pIanlama ve
koordinasyonun sağlanarak etkin şekiIde uygulanması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Ek: İl Bazlı Denetinı Personeli Sayısı

P005/00i

Dağıtım:

Gereği:

81 İl Valiliğine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuıııluşlara

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Adalet BakaJrlglna
Ai[e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakaırlığına

Çevre ve Şehircilik Bakaıılığına
Dışişleri Bakanlığına
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve §por Bakanlığııra
Haziııe ve Maliye Bakanlığına
Kültilr ve Turizm Bakanlrğına
MilIi Eğitinı Bakanlğına
Mi|li Savunnıa Bakanlığına
Sağlık BakanIığına
Sanayi ve Teknoloj i Bakanlığına
Tatım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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