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ilge tllzrssrhha Meclisi 0210712020 tarihinde saat 14:00 de Kaymakam Ersin EMIROCLU
bagkanlrfrnda aga[rda isim ve unvanlarr yazrlr i.iyelerin igtiraki ile igipleri Bakanlrflrn n 30/0612020 tarih vc
89780865-153-8. 10498 sayrk "Covid-19 Tedbirleri Kapsamrnda Denetimler Hk." Genelgesinin
uygulanmasrna y6nelik konulan ve bu dofirultuda gerekli kararlarr almak 0zere ola$aniistii toplandr.

Covid t9 salgrnrnrn goriildii$ii andan itibaren salgtnrn kamu diizeni agrsrndan

olugturdufu riski yiinetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesaleyi koruma ve

salgrnrn/bulagmanrn yayrlrm hrzrnr kontrol altrnda tutma amacryla birgok tedbir kararr

alrnarak uygulamaya gegirilmigtir.

lgerisinde bulundufumuz kontrollii sosyal hayat d6neminde, salgrnla miicadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallartnln yanl stra her bir laaliyet alanr/ig

kolu ir;in alrnmasr gereken iinlemler ay ay belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde

faal iyetlerin siirdtirii lmesi saglanmaktadlr.

Bu amagla trerber/kuaftir/giizellik mcrkczi, ahgveriq merkezleri, ticari taksiler,
przar yerleri, sosyete pazarlarr, gehiriqi ve lehirlerarast toplu ulagrm, camiler,
lokanta, restoran, kafe, kahvehane, klreathane, kafeterya, krr trahgesi, Say bahqesi,

sahil bantlan, park/piknik alanlart vb. ycrlcr, dcrnek lokalleri, yiizme havuzu,
hamam, sauna, kaphca, SPA ve spor merkezleri, dii[iin ve nikah yaprlan yerler,
internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diler kiiltiirel
aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymalarr gereken kurallar ve ahnmasr gereken dnlemler
belirlenerek Genelgeleri ile tiim Valiliklerimize gdnderilmiqtir.

llayatrn her alanr igin gegerli olan temizlik, maske ve mesale kurallarrnrn yanr srra her

faaliyet alanrna ycinelik belirlenen kural ve esaslara gerek iqletmeler gerekse vatandaqlarrmrz

larafrndan riayet edilmesi salgrnla miicadele agrsrndan biiyiik 6nem tatlmaktadrr.

Bu gergevede;

l.Yukarrda belirtilen ipyerleri ile mekanlartn dilzenli olarak denetlenmesi.

2. Denetirn planlamasrnrn her bir iqyeri ya da mekAntn ayda en az bir kez denetlenecek gekilde yaptlmasr,

3.Denetim ekiplerinin her bir ig kolu ya da mekAnrn uzmanltk bilgisi gdz ciniinde

buh"rndurularak ilgili kamu kurum ve kLrruluqlan (kolluk, yerel y0netimier, ilge

miidiirliikleri vb.) ile meslek odalarrnLn temsilcilerinden olugacak qekilde belirlenmesine (ilge Jandarma
Komutanhgrnca, ilgc Emniyct MiidiirliiEiince, Silifke Bclcdiyc BaSkaohgrnca, ilgc Sa$rk Miidiirliigii ilqe
Tarrm ye Orman Miidiirliifii, ilge Turizm Biirosu, Esnat ve Sanatkirlar Odasr t]aqkanh$r ve Ticaret ve

Sanayi Odasr IlaSkanh[r persoaellerinden denetim komisyonu oluSturuhnast)

adresinden I baod80 I -b7 ca-421c-8c3 8 -6d2d,12re688 kodu ile erisebilirsiniz.

gore giivenli elektronik imza ile imzalanmlstlr.



4.Gereksiz rniikerrerlilin ve koordinasyonsuzlufun dnlenmesi amacryla, Covid-19
tedbirleri kapsamrnda denetimlerin iigiincti maddede belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili
kurumlarla koordinasyon igerisinde gergekleqtirilmesi,

5.Ozellikle akqam saatlerinden itibaren yo[unlagan ve eglence mekinlarrna
d6niipebilecek yeme igme yerleri ile igin do[asr gerefii giiniin belli saatlerinde yolunluk
yaqanan igletmeler ile toplu taqrma araglarrnda yo[unluk saatlerinde denetimlerin arttrrrlmasr,

6. Valiliklerce il genelinde yaprlan denetimlerin sonuglannrn icmal edilerek ve Ek
I 9'daki denetim tablosuna iglenerek o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine her ayrn I 'i ve
l5'inde grinderilmesi)ilgemizde Yaprlacak denetim sonuqlarrnrn Kaymakamhk Yazr iqleri
Miidii rliiIiine bildi rilmesi.

7. Vatandaglarrn kurallara uymayan igletmeleri 155, 156 ve l12 numaralarrnr arayarak
ihbar edebileceklerine yiinelik bilgilendirilmeleri, buna iligkin anonslann yaprlmasrnrn
satlanmast, aynca bu kapsamda yaprlacak ihbarlara gecikmeksizin mtidahale edilmesi igin
tiim kolluk birimlerinin uyarrlmasr, gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasrnda (genel kolluk
birimleri, yerel yrinetimler, il sa$lrk mildiirl0!t, il tarrm ve orman miidiirltigii, il mi.iftiiliili.i
vb. kamu kurum ve kuruluglart ile ilgili meslek odalarr) koordinasyonun eksiksiz gekilde saplanmasr,

Tedbirlere uyrnayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 nci maddesi
gerefiince idari para cezasr verilmesi, aykrrrhlrn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri
gerefince iglcm yaprlmasr, konusu sug tegkil eden davranrqlara iliqkin Ti.irk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasr vc uygulamada herhangi bir
aksakh[a meydan verilmemesi hususlarrnda; Bilgilerinizi ve gere!ini 6nemle arz ve rica ederim.

Oy birli[i ile karar verildi.

B.$ehir Bel .Silifkc
Koord.gb.Md.

Dr. I-las
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