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İlgi : a) 23/03/2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgemiz.
b) 26/03/2020 tarihli ve 5899 sayılı Genelgemiz.
c) 27/03/2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgemiz.
ç) 28/03/2020 tarihli ve 6009 sayılı Genelgemiz.
d) 31/03/2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgemiz.
e) 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz.
f) 04/04/2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelgemiz.
g) 17/04/2020 tarihli ve 6954 sayılı Genelgemiz.
ğ) 23/04/2020 tarihli ve 7158 sayılı Genelgemiz.
h) 06/05/2020 tarihli ve 7647 sayılı Genelgemiz.
ı) 08/05/2020 tarihli ve 7785 sayılı Genelgemiz.
i) 11/05/2020 tarihli ve 7809 sayılı Genelgemiz.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal
izolasyonu temin ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere
toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkilemektedir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak etaplar halinde uygulanmaya başlanılan
“Normalleşme Planı”nda öngörülen takvime göre, Covid19 aşısının bulunacağı tarihe kadar
her sektörün salgının bulaşma ve yayılım hızını en alt seviyede tutacak tedbirleri alarak
faaliyetlerini sürdüreceği yeni bir aşamaya hazırlık/geçiş aşamasında bulunmaktayız.
Bu kapsamda berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler,
pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş/çıkış
kısıtlaması olan illerimizden giriş/çıkışlarda uyulması gereken kurallar ve alınması
gereken önlemler belirlenerek Bakanlık Genelgelerimizle tüm Valiliklerimize gönderilmiştir.
Öte yandan hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşım, park, bahçe, cadde ve
sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerimizde kısıtlama sonrasında
market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı,
sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu görülmektedir.
Bu doğrultuda ilgi Genelgelerimizde belirtilen hususlara (uyulması gereken kurallar ve
alınması gereken önlemlere) ilişkin 15 Mayıs 2020 Cuma ve 21 Mayıs Perşembe günü
tüm illerimizde eş zamanlı denetim yapılması kararlaştırılmıştır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(AXSlXL-9wLqqk-Lid70+-qDWWag-QNkEy78c) kodunu yazınız.
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Bu denetimlerde sosyal mesafe kurallarına ilave olarak;
I Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri için;
İlgi (ı) Genelgede belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ve
Ek1’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi;
· Randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma,
· Müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama,
· Çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları,
· Hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi,
· Tek kullanımlık ürünlerin kullanılması,
· İzin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) uygulamalara
uyma,
II Alışveriş Merkezleri için;
İlgi (j) Genelgede belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ve
Ek2’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi;
· AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısına dair;
Hesaba katılacak alanların doğru belirlenmesi, müşterilere duyurulması, belirlenen sayının
üzerinde müşteri kabul edilmemesi,
· Belirlenen temizlik/hijyen kurallarına riayet,
· Ortam havalandırmasına ilişkin kurallara uyma,
· AVM’deki iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyulması,
· AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlere riayet,
III Ticari Taksiler için;
İlgi (a) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak ve Ek3’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin
gerçekleştirilmesi;
· Ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi,
· Şoförlerin ve müşterilerin maske kullanması,
· Müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulması ve
ikram edilmesi,
· Aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırına uyulması,
·

Her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin
dezenfekte edilmesi,

· Temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı,
IV Pazar Yerleri için;
İlgi (c), (d) ve (g) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak ve Ek4’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin
gerçekleştirilmesi;
· Pazarcı esnafı ve müşteriler için getirilen maske kullanma zorunluluğu,
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
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· Pazar tezgahları arasında bırakılması gereken mesafe,
· Pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına riayet,
· Pazar yerleri çevresinde gerekli fiziki tedbirlerin alınması,
· Ürünlerin müşteriye sunulma kuralları,
V Şehir içi ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım için;
İlgi (b), (ç), (e), (f) ve (h) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar
dikkate alınarak ve Ek5’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin
gerçekleştirilmesi;
· Şehir girişçıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu
illerden transit geçiş için gerekli olan “seyahat izin belgesi” olmaksızın özel araçla veya
toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmeme,
· Bu konuda alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı,
· İl girişçıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı,
· Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup
uyulmadığı,
· Şehirlerarası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi
düzenlenip düzenlenmediği,
Hususları başta olmak üzere, ilgi Genelgelerimizle ortaya konulan tedbirlere/önlemlere
ilişkin tüm hususların sahadaki uygulanmasının sektöre göre ilgili birim/kurum ve meslek
odalarının temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak denetim grupları ile detaylı şekilde
kontrol edilmesi gerekmektedir. Denetimlerde kullanılacak formlar ekte gönderilmiştir.
Valilerimizce; konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel
kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili
meslek odaları) koordinasyon aşamalarının eksiksiz şekilde sağlanarak uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Ek:
1 Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri
Denetim Formu
2 Alışveriş Merkezleri Denetim Formu
3 Ticari Taksiler Denetim Formu
4 Pazar Yerleri Denetim Formu
5 Şehirlerarası ve Toplu Ulaşım
Denetim Formu
Dağıtım:
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE

Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA
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