
D O S Y A

İlgi : Valilik Makamının 14.05.2020 tarihli onayı.

       İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.05.2020 tarihli emirleri
doğrultusunda 15 Mayıs 2020 Cuma ve 21 Mayıs 2020 Perşembe günlerinde ilimizde eş
zamanlı yapılacak denetimlere ilişkin Valilik onayı ve denetim formları ekte gönderilmiştir.
        Söz konusu denetimlerin kurulacak komisyon marifetiyle yapılmasını ve denetim
sonuçlarının Valiliğimize gönderilmesini rica ederim.

Süleyman DENİZ
Vali a. 

Vali Yardımcısı
Ek:
1 İlgi onay
2 Talimat yazısı ve denetim formları

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Kaymakamlıklara
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığı 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanlığına 
Mersin Şoförler Odası Başkanlığına 

14/05/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 26002637-249-E.12076 14/05/2020
Konu : 1521 Mayıs 2020 Denetimleri

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(iApnI9-mHXL7u-fpFuEN-TqRUS+-VR3L8WLe) kodunu yazınız.

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No:



T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı   : 26002637-242- 12067 

Konu : Denetim Görevlendirmesi 
 
 

VALİLİK MAKAMINA 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlünün 14.05.2020 tarihli emirleri 
doğrultusunda, 15 Mayıs 2020 Cuma ve 21 Mayıs 2020 Perşembe günlerinde tüm ilde eş 
zamanlı yapılacak denetimlerin; 

-AVM denetimleri il genelinde İl Sağlık Müdürlüğünce, 
-Şehirlerarası ve Toplu Ulaşım denetimleri merkezdeki 4 ilçenin İl Emniyet 

Müdürlüğünce, diğer ilçelerin kendi bünyelerinde kuracakları komisyon marifetiyle, 
-Berber/Kuaför/Güzellik Merkezleri, Pazar Yerleri, Ticari Taksi denetimleri 13 ilçe 

kaymakamlığınca kurulacak komisyon marifetiyle yapılmasını, olurlarınıza arz ederim. 

Süleyman DENİZ 
Vali Yardımcısı 

OLUR 
14/05/2020 

 
Ali İhsan SU 

Vali 

 

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin Telefon No: (324)238 25 54 
Faks No: (324)238 81 12 e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: mersin.gov.tr 

Bilgi için: sonay UNLUER 
Şef 
Telefon No: 

 



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.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 89780865-153-E.8003 14/05/2020
Konu : 1521 Mayıs 2020 Denetimleri

*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.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:

 



      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
girerek(AXSlXL-9wLqqk-Lid70+-qDWWag-QNkEy78c) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



·         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: Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞINA

*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.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



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

*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.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM'ler Genelgede yer alan açılış/kapanış saatlerine 

( 10.00-22.00)riayet ediyor mu?

2 Çalışan, yönetici, müşteriler maske kullanımı 

hususuna riayet ediyor mu?

3 Güvenlik görevlileri (fiili olarak görev yaptıkları süre 

boyunca) maske ile birlikte gözlük ya da yüz 

koruyucu/siperlik kullanıyor mu?

4 AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor mu?

(Ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi 

sayısı açıklama alanına yazılacaktır.)

5 Kişilerin avm'lerde maksimum 3 saat kalabileceği, 

sosyal mesafe kuralına  riayet etmeleri gerektiğine 

dair afiş,sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli 

uyarılar yapılıyor mu?

6 Oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak 

alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme 

alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar 

kaldırıldı mı?

7 AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-

içme katı vb. alanlar ile danışma, iş yeri girişi, ödeme 

noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı 

edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre 

aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizildi mi?

8 Oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, 

sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve 

iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin 

uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde 

bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin 

faaliyetlerine izin veriliyor mu?

9 AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin 

yapılmasına müsaade ediliyor mu?

10 Berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri 

Bakanlığının Genelgesinde yer verilen koltuk sayısı, 

bekleyen müşteri sayısı, dezenfeksiyon/sterilizasyon, 

yiyecek-içeçek ikramının kaldırılması vb. hususlara 

riayet ediyor mu?

11 Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına en 

az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemeleri 

yapılmış mı?

12 Dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı mı?

13 Oto yıkama ile  vale hizmeti veriliyor mu?

14 Mescit kullanımına izin veriliyor mu?

EK-1 GENEL ESASLAR 



Toplam 

Alan

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM'de faaliyet yürüten her bir iş yerinde m² ve kişi 

sayısı kuralına uyuluyor mu?

2 AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul 

edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes tarafından 

görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart 

şeklinde ve AVM’lerin internet sayfalarında) 

asıldı/paylaşıldı mı?

3 AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için 

aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren 

pankart, afiş veya tabela asıldı mı?

4 AVM yönetimi, aynı anda içeride bulunabilecek 

müşteri sayısını kontrol etmek üzere AVM’ye giriş-

çıkışı yönetecek bir sistem kuruldu mu?

5 Giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu 

önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az 

bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek 

bir şekilde zemin işaretlemesi yapıldı mı?

6  AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı 

temasını engellemek adına müşterilerin mümkün 

olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması 

sağlanıyor mu? 

EK-2 AVM ve AVM İÇİNDEKİ İŞ YERLERİNDE BULUNABİLECEK MÜŞTERİ 

SAYISI

Alana Düşen Toplam 

Aktif 

Müşteri/Ziyaretçi 

Sayısı

AVM'nin Toplam Aktif Müşteri Kabul Edebileceği Alan (m² 

olarak yazılacaktır.)



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el 

antiseptiği bulunduruluyor mu?

2 Dezenfektan tüneli vb. uygulamaların kullanımına 

müsaade ediliyor mu?

3 AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride 

bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, 

tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan 

yüzeyler üç saatte bir temizleniyor mu?

4 AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş 

yerlerinin zeminleri,sık dokunulan yüzeyler (kapı 

kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) günlük 

olarak temizleniyor mu?

5 Lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde dezenfektan 

kullanılıyor mu?

6 Tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske 

kullanımına ilişkin afişler asıldı mı?

7 Tuvaletlerde bulunan el kurutma makinelerinin 

kullanımı önlenerek bunların yerini tek kullanımlık 

kağıt havlu aldı mı?

8 Sıvı sabun üniteleri elle teması önlemek üzere 

fotoselli ünitelere dönüştürüldü mü? 

9 Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas 

etmeden açılabilmesi için gereken sistem kuruldu 

mu?

10 İş yerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve 

diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan maddelerle 

siliniyor mu?

11 İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma 

tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı vb.) her 

müşteriden sonra temizleniyor mu?

12 Ortak kullanıma sunulan, hasta ve özel gereksinimi

olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli

sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası

usulünce temizleniyor mu?

13 ATM noktası/alanlarına el dezenfektanı konuldu mu?

14 ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asıldı mı? 

15 ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı 

temizleniyor mu?

EK-3 TEMİZLİK ve HİJYEN KURALLARI 



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM’lerin havalandırma sistemleri %100 dış ortam 

havası ile mi çalışıyor?

2 AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri 

çalıştırılıyor mu?

3 AVM içerisinde klima sistemi kullanılıyor mu?

4 Havalandırma işlemi geceleri de sürdürülüyor mu?

5 Klima santrallerinin periyodik bakım süreleri 

kısaltıldı mı? 

6 Kirli hava çıkışının olduğu yerlerde insan geçişine 

müsaade ediliyor mu?

EK-4 ORTAM HAVALANDIRMASINA İLİŞKİN KURALLAR



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 İş yeri girişlerinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) 

el antiseptiği bulunduruluyor mu? 

2 İş yeri m²/müşteri sayısı kuralının uygulanması 

esnasında fazla müşteri girişini engellemek üzere 

gerekli materyallerin kullanılması suretiyle müşteri 

girişi engelleniyor mu?

3 İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe 

kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre 

mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesi yapıldı mı?

4 Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini 

çıkarmamaları ve kabinleri en fazla 10 dakika 

kullanmaları yönünde gerekli uyarılar yapılıyor mu?

5 Kabin temizliği ve havanlandırma kuralına riayet 

ediliyor mu?

6 İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme 

kabinleri bir dolu bir boş kabin kuralına göre 

kullanılıyor mu?

7 Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması 

işlemine izin veriliyor mu?

8 Deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler 

tarafından kullanılmasına izin veriliyor mu?

9 Kasa önünde sıra bekleyen/bekleyecek müşterilerin 

aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 

işaretlemesi yapıldı mı?

10 Ödemelerde temassız kart kullanımına öncelik 

veriliyor mu?

EK-5 AVM'DEKİ İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA KURALLARI



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM yönetimince, COVİD-19 tedbirleri kapsamında 

iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit 

değerlendirmesi yapıldı/yaptırıldı mı?

2 Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu 

malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından sağlanıyor 

mu?

3 COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı 

olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün 

çalıştırılmaması esasına riayet ediliyor mu?

4 İş yerleri tarafından çalışan personelin ateş, öksürük, 

burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları 

gösterip/göstermediği kontrol ediliyor mu?

5 COVİD-19 ve bu virüs ile mücadelede dikkat 

edilmesi gereken konulara ilişkin gerekli eğitimler 

veriliyor mu?

6 Personel, dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin 

korunması ve maske takılması kuralına riayet ediyor 

mu? 

EK-6 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 AVM yönetimince, Koronavirüs Tedbirleri 

Sorumlusu/ Sorumluları belirlendi mi?

2 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumluları , her 

saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta 

olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetliyor mu?

3 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumluları, 

tespit edilen aksaklıklar ve varsa alınması gereken 

ilave tedbirler konusunda AVM yönetimi 

bilgilendiriliyor mu?

4 Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/ Sorumluları 

tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik 

tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir 

alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) 

gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile 

kayıt altına alınıyor mu?

5 AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik 

personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs 

kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler 

hakkında teorik/pratik eğitimler veriliyor mu?

EK-7 DENETİM ve EĞİTİM KURALLARI 



S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları Genelgede 
yer alan açılış/kapanış saatlerine (09.00-21.00) 
riayet ediyor mu?

2 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları randevu 
sistemiyle hizmet verilmesi hususuna riayet ediyor 
mu?3 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları  aynı anda 
ve yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesi 
kuralına riayet ediyor mu?
(Bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacak şekilde 
hizmet verebilecekleri hususuna 7647 sayılı 
Genelgede yer verilmiştir.)

4 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları 
randevularda kayma ya da hizmette gecikme olması 
vb. durumlarda iş yeri içinde en fazla 1 müşterinin 
beklemesine ilişkin kurala riayet ediyor mu?

5 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının aynı 
anda kabul edilebileceği  toplam müşteri sayısı 
(hizmet alan ve bekleyen müşteri sayısına yer 
verilmesi suretiyle), herkes tarafından görülebilecek 
bir şekilde iş yeri girişine asıldı mı?

6 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan 
personel ve müşteriler maske kullanımı kuralına 
riayet ediyor mu?

7 Berberler, kuaförler ve güzellik salonları; 
müşteriye yönelik işleme başlamadan önce 

müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm 
alanların yanı sıra  zemin ve sık dokunulan 
yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa 
yüzeyleri vb.) temizlenmesine ilişkin kurala riayet 
ediyor mu?8 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında 
çalışanlar; müşteriye yönelik hizmete başlamadan 
önce müşterinin görebileceği şekilde ellerini 
dezenfekte ediyor mu?

9 Steril eldiven kullanılması kuralına riayet ediliyor 
mu?
(7647 sayılı Genelgeye göre; her müşteri için ayrı 
eldiven kullanılması ve eldiven değişikliği 

10 Hizmet sunumu esnasında kullanılan tüm 
malzemeler için dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi 
uygulanıyor mu?

11 Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler 
esnasında kullanılan malzemeler (havlu, önlük vb.) 
tek kullanımlık ya da kişiye özel ürünlerden mi 
oluşuyor?

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonlarının Alması Gereken Tedbirler Hk.



12 Randevu aşamasında müşterilere isterlerse kişisel
havlu, tarak vb. malzemeleri yanlarında
getirebilecekleri hususu bildiriliyor mu?

13 Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılıyor mu?
14 Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt 

bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti veriliyor 
15 Berberler ve kuaförler "Ense Fırçası" kullanıyor 

mu?16 Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında 
yiyecek, içecek ikramı yapılıyor mu?



Pazar Yerlerinde Uyulması Gereken Tedbirler Hk. EK-1:Genel Esaslar 
 

S.NU. UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Pazar yerlerinde her bir satış yeri (tezgâh/sergi) 

arasında en az 3 metre mesafe bulunuyor mu? 

 

 

   

2 

Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar 

faaliyet yürütmesi hususu sağlanıyor mu? 

 

 

   

3 

Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına 

kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen 

giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir 

bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, 

kontrolsüz giriş çıkışlar engelleniyor mu? 

   

4 

Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışların aynı yerden 

yapılmaması sağlanıyor mu? 

   

5 

Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışların aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların 

karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için 

giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturuluyor mu? 

   

6 

Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 

2 katı vatandaş alınması hususuna riayet ediliyor 

mu? 

   

7 

Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan 

sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı 

sayıda vatandaşın bulunması hususuna riayet 

ediliyor mu? 

   

8 

Oluşturulan pazar giriş noktalarında bekleyecek 

vatandaşların beklemesi için bir koridor 

oluşturulması sağlanıyor mu?  

   

9 

Bu koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 

2 metre mesafe bırakılmasına riayet ediliyor mu? 

   

10 

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının 

engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam 

saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarına 

ilişkin önlemler alınıyor mu? 

   

11 

Pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu 

hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler 

ve kolluk araçlarından sürekli olarak anons ediliyor 

mu? 

 

 

 

 

 

  



EK-2: Temizlik ve Hijyen Kuralları 
 

1 

Pazarcı esnafı, ağız ve burnunu kapatacak şekilde 

maske kullanıyor mu? 

 

(7731 sayılı Genelge ile maske kullanımının ağız 

ve burnu kapatacak şekilde olması hususuna 

özellikle yer verilmiştir.) 

   

2 

Pazar yerinde bulunan müşteriler 

ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske 

kullanıyor mu? 

   

3 

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze 

ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, 

doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen 

koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışı 

yapılıyor mu? 

   

4 

Pazarcı esnafı, kişisel hijyen kurallarına uyması 

konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin 

alınması sağlanıyor mu? 

   

5 

Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, 

hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli 

tedbirler alınıyor mu? 

   

6 

Pazar yerleri/satış yerlerinde Belediyeler pazarcı 

esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı 

konusunda destek sağlıyor mu? 

   

 



 

Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri Hk.  
 

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 Ticari taksi durakları ve ticari taksiler haftada en az 

bir kere olmak üzere dezenfekte ediliyor mu? 

 

   

2 Araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili 

kurum, kuruluş veya odalar tarafından 

düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi 

gösteren belge araçta bulunduruluyor mu? 

 

   

3 Ticari taksi şoförleri aracın içinde maske kullanıyor 

mu? 

 

   

4 Ticari taksilerde gün içerisinde araca binecek her 

müşterinin kullanımına yetecek ölçüde dezenfektan 

veya 80 derecelik kolonya bulunduruluyor mu? 

 

   

5 Ticari taksilerde aynı anda üç kişiden fazla müşteri 

kabul edilmemesi kuralına uyuluyor mu? 

 

   

6 Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmemesi 

kuralına uyuluyor mu? 

 

   

7 Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik 

kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel 

temas edebileceği yerler siliniyor/dezenfekte 

ediliyor mu, araç içerisinin havalandırılması 

sağlanıyor mu? 

 

   

8 Taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen 

temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için 

gerekli çalışmalar yapılıyor mu? 

 

   

 



 

Toplu Taşımada Uyulması Gereken Kurallar Hk. 
 

S.NU UYGULAMA EVET HAYIR AÇIKLAMA 

Yolcu Sayısı ve Sosyal Mesafe Kuralı  

1 Şehir içi (servis araçları dahil) ve şehirlerarası 

çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında 

belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar 

yolcu kabul edilmesi kuralına uyuluyor mu ? 

 

   

2 Yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleri ile 

temasını engelleyecek şekilde mi ? 

 

   

İzin Kuralları 

1 Şehirlerarası otobüs seferlerinin 

gerçekleştirilmesinde Valilikten izin alınması 

kuralına uyuluyor mu ? 

 

   

2 Seyahat izin belgelerinin yalnızca; 

- Tedavi ihtiyacı nedeni ile doktor kararıyla 

sevk edilen, 

- Birinci derecede yakınları vefat eden veya 

ağır hastalığı olan, 

- Son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu 

yerde kalacak yeri bulunmayan 

vatandaşlarımıza verilebileceği kuralına 

uyuluyor mu ?  

 

   

Sağlık Kontrolleri  

1 Seyahatine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve 

personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacı ile 

otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları 

oluşturuldu mu ? 

 

   

2 Seyahat edecek yolcuların sağlık kontrolleri 

yapılıyor mu ? 

 

   

3 Otogarlarda görev yapan personel rutin aralıklarla 

sağlık kontrolünden geçiriliyor mu ? 

 

   

Bildirim Yükümlülüğü  

1 Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak 

vatandaşların telefonlarını, gidecekleri yerlerdeki 

adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki 

Valiliğe bildiriliyor mu ? 

 

   

2 Valiliklerce illerine gelecekleri bildirilen 

yolcuların il girişlerinde kontrolleri yapılıyor mu ? 

 

 

 

 

   



Denetim Tedbirleri  

 

1 Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis 

hizmetlerinin yasaklanması kuralına uyuluyor mu ? 

  

   

2 İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce 

yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınıyor 

mu ? 

   

3 Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler 

hijyen kuralları açısından denetleniyor mu ? 

 

   

4 Seyahat kısıtlaması uygulanan illerimizde toplu 

ulaşım aracı ile giriş-çıkışların yasaklanması 

kuralına uyuluyor mu ? (askerlik hizmetlerini 

tamamlayan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, 

yurtdışından geldikten sonra karantinaya alınan 

veya karantina süreleri biten vatandaşlarımızın 

toplu seyahatleri hariç olmak üzere) 

 

   

5 Başta otogarlar olmak üzere, yolcu 

taşınan/indirilip-bindirilen yerler ve ulaşım araçları 

denetleniyor mu ? 
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