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ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
 
   Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 05.03.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında ĠçiĢleri 
Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 05.03.2021 tarih ve 3977 sayılı “Haftalık Tematik 
Denetimler” genelgesi  gündemi ile toplanarak;  

 
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, 

salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski 
yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir 
kararı alınarak uygulamaya geçirilmeye baĢlanmıĢtır.  

 
Bu doğrultuda; ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünce mevcut denetim yapısının 

daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modeli hayata geçirildiği 
bildirilmiĢtir.  Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde denetimin sürekliliği, planlı 
icrası ve konu bazlı/tematik Ģekilde 7/24 esasına göre süreklilik taĢıyacak Ģekilde uygulanması ve 
kapsamdaki tüm alanların ihmal edilmeden denetlenmesi çerçevesinde; 

 
1. Ġlimiz bazında salgın ile ilgili yeni olumsuzlukların ve vaka artıĢlarının yaĢanmaması için 

denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalıĢmaların haftalık bir program dahilinde icra edilmesi, 
denetim programları oluĢturulurken hiçbir alanın denetim dıĢı kalmasına müsade edilmeksizin 
haftalık konu/faaliyet bazlı planlamaların yapılmasına, 

 
2. Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren aĢağıdaki tabloda gösterildiği 

Ģekilde bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesine,  
 
 

6 Mart Cumartesi 
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile 
kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık 
yerler 

7 Mart Pazar Otel ve konaklama tesisleri 

8 Mart Pazartesi 
ġehir içi ve Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapılan her türlü toplu ulaĢım 
araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler, 

9 Mart Salı Berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj 
salonları, 



 
10 Mart 

ÇarĢamba 

Ġnternet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik 
parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri, 

11 Mart 
PerĢembe 

Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor 
tesisleri ile cami ve mescitler, 

12 Mart Cuma AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemiĢçiler 

 
3. Kurulma/faaliyette bulunma günleri farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete 

pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesine, 
 
4. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının, 

yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) 
alınmasına, belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iĢ güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden 
teĢekkül ettirilen ekiplerin de denetimlerde aktif olarak görev yapmalarının sağlanmasına, 

 
 
5. Denetimlerde baĢta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve Ģoförler odası gibi 

meslek kuruluĢları olmak üzere sivil toplum kuruluĢlarının katılımının sağlanmasına, 
 
6. Denetimlerde daha önce alınmıĢ olan Hıfzıssııhha Kurul Kararlarına ve Sağlık Bakanlığı 

Salgın Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberinde belirlenen kurallara uyuma bakılmasına, kurallara karĢı 
olan  ihlallerde gerekli idari iĢlemin tesis edilmesine,  

 
7. Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha 

önemli olduğunun vatandaĢlarımıza hatırlatılması amacıyla Belediyeler aracılığı ile  halka yönelik 
anons ve duyuruların yapılmasına, 

 
8. Denetim çalıĢmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair verilerin ĠSDEM sistemine  

anlık olarak girilmesine, 
 
 
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem 
yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 
 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Başkan              Üye         Üye 
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