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ilge Hrfzrssrhha Kurutu, 07.07.2020 tarihinde saat l8:30'da Kaymakam Ersin EMIROGLU
bagkanlrlrnda igigleri Bakanhfirnrn 07.07.2020 tarihli ve 10887 sayrlr
"Covid-19 Tedbirleri Kapsamrnda Denetimler" konulu Genelgesinin uygulanmasrna ydnelik konularr
ve bu dofirultuda gerekli kararlan almak iizere olaganiistii toplandr.

Covid-19 salgrnrnrn gdriildiifil andan itibaren salgrnrn kamu dtzeni agrsrndan olugturdulu riski
ydnetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgrnrnbulagmanrn yayrhm hrzrm kontrol
altrnda tutma amacryla birgok tedbir kararr ahnarak uygulamaya gegirilmigtir.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat d6neminde, salgrnla miicadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrmn yanl srra her bir faaliyet alanr/ig kolu igin ahnmasr
gereken 6nlemler ay ayrt belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde faaliyetlerin siirdiinilmesi
saIlanmaktadrr.

igigleri Bakanh Pnn 14.05.2020 tarihli ve 8003 sayrl, 04.06.2020 tarihli ve 8772 sayi4
30.06.2020 tarihli ve 10498 sayrh, 06.07.2020 tarihli ve 10829 sayrh Genelgeleriyle kontrollii sosyal
hayat ddneminde Koronavirr.is Bilim Kurulu tarafindan belirlenerek yayrmlanan rehberlerde yer alan
kurallara ve ahnmasr gereken dnlemlere iligkin sorumluluklarrn yerine getirilip getirilmedi!inin diizenli
olarak denetlenmesi amacryla 8l il Valiligi talimatlandrnlmrgtr.

Hayatrn her alanr igin geEerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallannln yanl srra her faaliyet
alanrna ydnelik belirlenen kural ve esaslara gerek igletmeler gerekse vatandaglanmrz tarafindan riayet
edilmesi salgrnla miicadele agrsrndan bt.iytik cinem tagtmaktadrr.

Bu gergevede igigteri Bakantrlrnrn sdz konusu Genelgelerinde her bir igyeri/faaliyet alanr igin
ahnmasr gereken dnlemler belirlenmig olan; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarlarr, gehir igi ve
gehirlerarasr toplu ulagrm araglan, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, krraathane, kafeterya, krr
bahgesi, gay bahgesi, sahil bantlan, demek lokalleri, diilrin ve nikah yaprlan yerler, intemet kafe/salon ve

elektronik oyun yerleri, berber/kuafiir/giizellik merkezi, ahgverig merkezleri, park/piknik alanlan vb.
yerler, yi.izme havuzu, hamam, sauna, kaphca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve di[er kiiltiirel
aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklannrn ilimiz genelinde

1.8 Temmuz 2020 Qarqamba giinii genelge Ek-l'de yer alan "Denetimlerde G<iz Ontinde
Bulundurulacak Hususlar" dofrultusunda denetimlerinin yaprlmast,

2.Jandarma ve Emniyet birimlerince bagta gehir igi ya da gehirlerarasr toplu ulagtm araglan olmak
tizere vatandaglanmrzln toplu olarak bulundulr:/bulunabilece[i halka agrk park, bahge, meydan, cadde,

sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar igin belirlenmig di[er kurallann denetimine
ycinelik gerekli planlama ve hazrrhklarrn yaprlmasr,

3.Denetim ekiplerinin her bir ig kolu ya da_ uzmanhk bilgisi g<iz dniinde bulundurularak
ilgili kamu kurum ve kuruluglan (kolluk, netimler, il/il9e miidiirliikleri vb.) ile meslek odalarrnrn

lcilerinden olu$acak gekilde belir

4/+1,



4.Gereksiz mtikerrerlilin ve koordinasyonsuzlulun 6nlenmesi amacryla, Covid-l9 tedbirleri
kapsamrnda denetimlerin iigiincti maddede belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili kurumlarla
koordinasyon igerisinde gergeklegtirilmesi,

5. ilgemiz genelinde yaprlan denetimlerin sonuglannrn icmal edilerek 9 T emmuz 2020
Pergembe giinii saat 10.00'a kadar genelge Ek-20rdeki denetim tablosuna iglenerek Kaymakamhk
Yazr iEleri Miidiirttiliine sunulmast,

Bu dolrultuda Kaymakamhkga Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler
arasrnda (genel kolluk birimleri, yerel yd,netimler, il salhk miidiirliigii, il tanm ve orman miidiirlii[ii, il
miiftiiliig.i vb. kamu kurum ve kuruluqlan ile ilgili meslek odalan) koordinasyonun eksiksiz gekilde
sa!lanmasr,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfztssthha Kanununun 282 nci maddesi gerefince idari
para cezasr verilmesi, aykrnhlrn durumuna gcire Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iglem yaprlmasr,

konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli
adli iglemlerin baglatrlmasr ve uygulamada herhangi bir aksakh!a meydan verilmemesi hususlan;

Oy birli[iyle kabul edilmiqtir.
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