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İçişleri Bakanlığınca 04.03.2021 Perşembe gününden itibaren yeni
ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği
başlatılmış ve yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları
belirlenmiştir. Buna göre;
1. Bugüne kadar mülki idare amirlerinin koordinasyonunda sahada
daha çok kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının
azami seviyede destek (personel* araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak
ve bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek
suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacaktır.
2. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim
müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü*
defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu
personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek ve bu
ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin
başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması
sağlanacaktır.
3. Daha önce çalışma esasları belirlenen İl/İlçe Salgın Denetim
Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle
Denetim Ekiplerine belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği
uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı
gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve
dinamik denetim modeli uygulanacaktır.
3.a İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt
odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi
oluşturulacak ve "Oda Denetim Ekibi" olarak İSDEM bünyesine dahil
edilecektir. Meslek odaları denetim ekipleri hafta en az bir kez il/ilçe
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sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik
faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde
işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM'e haftalık olarak
raporlayacaklardır.
3.b Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev
yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla
il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum
yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında
öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı
uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde
bulunulacaktır.
4. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri
ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade
edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların
görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecektir.
5. Çok yüksek risk grubu dışındaki illerimizde % 50 kapasite
sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yeme-içme
yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane. çay bahçesi. dernek lokalleri, bilardo
salonu, internet kafe vb. işyerleri ile nikah/düğün salonlarının, mevcut
yerleşimin oturma düzeni planına uygun olup olmadığı, masalar arası
mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları
başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet
gösterip göstermediğinin haftada en az bir kez olacak şekilde
denetlenmesi sağlanacaktır.
6. Çok yüksek risk grubu dışındaki illerimizde kişi başına ayrılacak
asgari metrekare şartı ve sınırlandırılmış katılımcı sayısı (azami 300 kişi) ile
sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından
düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan
her türlü etkinliklerinde; belirlenen kurallar ile kısıtlamalara uygunluğun
denetlenmesi için mümkün olduğunca en az bir kamu personelinin
görevlendirilmesi sağlanacak ve kurallara uyulmadığı tespit edilen
etkinliklerle ilgili tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulanması için
gerekli bildirimde bulunulacaktır.

7. Konaklama tesislerine dair Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi
sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine
dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de
devam edilecektir.
Denetim faaliyetleri sırasında kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür,
kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla
karşılaşılması halinde faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari
işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.
8. 4 Mart 2021 tarihinden sonra da salgınla mücadelede alınan
tedbirlerin denetlenmesine yönelik çalışmalarda denetimin sürekliliği,
planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesi ilkelerine uygun olarak
hareket edilecektir.
Aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü
ve özellikle il ve ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine
katılımı hususları da ihmal edilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız ile esnaf ve sanatkarlarımıza
duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V.

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

