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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865-153-E.8772
Konu : 5 Haziran 2020 Denetimleri

ÇOK ACELE
04/06/2020

İlgi : a) 27/03/2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgemiz.
b) 31/03/2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgemiz.
c) 17/04/2020 tarihli ve 6954 sayılı Genelgemiz.
ç) 06/05/2020 tarihli ve 7647 sayılı Genelgemiz.
d) 08/05/2020 tarihli ve 7785 sayılı Genelgemiz.
e) 11/05/2020 tarihli ve 7809 sayılı Genelgemiz.
f) 14/05/2020 tarihli ve 8003 sayılı Genelgemiz.
g) 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelgemiz.
ğ) 30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemiz.
h) 30/05/2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgemiz.
ı) 01/06/2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgemiz.
i) 02/06/2020 tarihli ve 8591 sayılı Genelgemiz.
j) 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgemiz.
k) 03/06/2020 tarihli ve 8737 sayılı Genelgemiz.

Kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok
tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen aşamada, salgınla mücadelede halkımızın desteği ile büyük yol kat edilmesi
sonucunda; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok
alanda kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar
yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler/açık alanlar, lokanta,
restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları,
park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca,
masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve
alınması gereken önlemler belirlenerek ilgi Genelgelerimizle tüm Valiliklerimize
gönderilmiştir.
Bu doğrultuda bahse konu Genelgelerimizde belirtilen hususlara (uyulması gereken
kurallar ve alınması gereken önlemlere) ilişkin 5 Haziran 2020 Cuma günü tüm illerimizde
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Valiliklerimizin yönetim ve koordinasyonunda eş zamanlı denetimler yapılacaktır.
Bu kapsamda;
I Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri için;
İlgi (ç) 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 (e) ve (k) Genelgelerde 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, 11
III Ticari Taksiler için;
İlgi (d) Genelgede belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ve Ek
3’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/Sosyete Pazarları için;
İlgi (a),(b),(c),(ğ),(i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak ve Ek4 ve EK12’de yer alan Denetim Formları kullanılarak gerekli denetimlerin
gerçekleştirilmesi;
·
Pazarcı esnafı ve müşteriler için getirilen maske kullanma zorunluluğu,
·
Pazar tezgâhları arasında bırakılması gereken mesafe,
·
Pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına riayet,
·
Pazar yerleri çevresinde gerekli fiziki tedbirlerin alınması,
·
Ürünlerin müşteriye sunulma kuralları,
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V Şehiriçi ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım için;
İlgi (h), (ı), (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak ve Ek5’de yer alan Denetim Formu kullanılarak gerekli denetimlerin
gerçekleştirilmesi;
·
Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup
uyulmadığı,
·
Şehirlerarası toplu ulaşımda vatandaşların biletleme işlemlerinin HES kodu ile
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

Şehirlerarası toplu ulaşımda 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi
sahibi olup olmadığı,

18 yaş altındaki çocuklar ve gençlerin seyahatlerinde veli/vasilerinin yanında
bulunup bulunmadığı,
VI Kahvehane/Kıraathaneler için;
İlgi (ğ) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, Ek6’da yer alan Denetim
Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi,

Saat 22:00’dan sonra kapalı olup olmadıkları,

Bulaşma riskini artıran şans oyunlarının (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.)
oynanmaması kuralına uyulup uyulmadığı,

Masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenip düzenlenmediği,
VII Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme
Havuzları için;
İlgi (ğ) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, Ek7’de yer alan Denetim Formu
kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi,

“İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı,

Günü birlik hamam, sauna, buhar odaları ile jakuzilerde çalışanlar dâhil 4
metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenip belirlenmediği,

Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenip
belirlenmediği,

Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı,
VIII Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler için;
İlgi (ğ) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek8’de yer alan Denetim Formu
kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi,

Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenip düzenlenmediği,

Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanların (fiili olarak görev yaptıkları süre
boyunca) maske veya yüz koruyucu siperlik kullanıp kullanmadıkları,

Temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını yapılıp yapılmadığı,

Faaliyetlerine ilişkin kısıtlama devam eden gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane,
taverna, disko ve benzeri içkili yerlerin kapalı olup olmadığı,
IX Spor Merkezleri/Tesisleri vb. Yerler için;
İlgi (ğ) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde, Ek9’de yer alan Denetim Formu
kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi,

İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı,
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İlgili federasyonun izni alınmadan müsabaka, maç, antrenman yapılıp yapılmadığı,

Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde
faaliyet verilip verilmediği,
XSahil Bantları, Plajlar, Park/Piknik Alanları vb. Yerler için;
İlgi (ğ) ve (i) Genelgelerde belirtilen kurallar çerçevesinde Ek10’da yer alan Denetim
Formu kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi

Şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak ve plajların çalışanlar
dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde kullanılması yönünde gerekli düzenlemelerin
yapılıp yapılmadığı,

Cankurtaranların kurallara uyup uymadığı,

Belirli girişleri olan park/piknik alanları/mesire yerlerine girişlerde ateş ölçümü
yapılıp yapılmadığı,

Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunup
bulunmadığı,

Yerleşim yerleri içinde bulunan alanlarda mangal yakılıp yakılmadığı,
XI Camiler ve Cuma Namazı Kılınan Alanlar için,
İlgi (g ) Genelgede belirtilen kurallar çerçevesinde E k 11’de yer alan Denetim Formu
kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi

Mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı,

Abdesthane ve lavaboların açık olup olmadığı,

Cemaatin maske ve kişisel seccade kullanıp kullanmadığı,

Diğer hijyen ve havalandırma kurallarına uyulup uyulmadığı,
XII Konaklama Tesisleri için,
İlgi (j) Genelgede belirtilen kurallar çerçevesinde E k 12’de yer alan Denetim Formu
kullanılarak gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi

“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanıp hazırlanmadığı,

“Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının belirlenip belirlenmediği,

Misafirlere, çalışanlara yönelik temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı,

Ortak kullanım alanlarına (Yeme içme yerleri, yüzme havuzları, plajlar, kaplıcalar,
hamam sauna, SPA, spor salonları vb.) yönelik belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı,
hususları başta olmak üzere, ilgili Genelgelerimizle ortaya konulan tedbirlere 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.
Valilerimiz/Kaymakamlarımızca 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) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
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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 Şehiriçi Toplu Ulaşım Denetim Formu
6 Kahvehane/Kıraathane Denetim Formu
7 Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme Havuzları Denetim
Formu
8 Lokanta, Restoran, Kafe vb. Yerler Denetim Formu
9 Spor Merkezleri/Tesisleri Denetim Formu
10 Sahil Bantları, Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri Denetim Formu
11 Camiler/Açık Alanlar Denetim Formu
12 Konaklama Tesisleri Denetim Formu
Dağıtım:
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
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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