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Mehm etl Şı DAĞ
Genel Sekr er

Ek: Antalya Valiliği'nin yazısı (3 syf.)

Sayı

Kon u

11/08/2020

oDALARA 2o2o,/1 15 SAYıLı GEttEIGE

llgi: Antalya Valiliği'nin 10/08/2020 tarih ve E.23051 sayılıyazısı.

Antalya Valiliği'nin ilgi yazısında; COV|D-19 tedbirleri kapsamında ilimizde bizzat vali,

kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeIi,

köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimIeri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve
özel kolluk kuwetlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından
"sAĞLlK iÇiıı rıe niıviz iÇiN'mottosu ile 11 Ağustos Sah Günü;

Konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, Pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe,

restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber
/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası
toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, parVpiknik alanları, lu napark/tematik parklar

ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde genel

deneti mlerin gerçekleştirileceği belirtil mektedir.

Bu kapsamda; gerçekleştirilecek olan denetimler ile ilgili esnaf ve sanatk5 rlarım ızın

bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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Konu ; Covid19 Tedbirleri Kapsamında

l l Ağustos 2020 Denetimleri

Ek: Yazı Ömeği (2 Sayfa)

Dağınm:

Gereği:

Antalya Ticaret ve Saıayi Odası
Başkaılığına
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanlığına
Antalya Ticaret Borsasına
Antalya Zira* Odası Başkanlığına
Antalya Şoftirler Ve Otomobilciler Odası
Başkanlığına
Antalya Muhtallar Derneğine

Ersin YAZICI
Vali

Biği:
Antalya Özel Kalem Müdürlüğtine

ÇoK ACELE
10/08/2020

ANTALYA ESNAF VE SANATK.ARLAR ODAtAzu BiRLiĞi BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığı İlleı idaresi Genel Müdürlüğünün l0.08.2020 tarihli ve 89780865-
153-E.l2956 sayı.lı yazısı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Ekli yazı ile,
içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan

temizlik, maske ve mesafe kuıallarınln yanı sıra, tüm iş kollaıı ve yaşam alanları için
belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz
ettiği belirtilmiştir.

Ekli yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda, gereğinin yapılarak, uygulamada
herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

*Bu belge elektİonik imzal|dür. iıİzall sıtetinin l.lfil görmek için fuıPs.,//wlDw.e-icisle|i.gov ır/EvrakDogrulama 
^dresir,egirerek (M?b9so-/nskMx-nR3lr5-8o?X91,1-kiLr:IEem) kodıııu yazluz,

cazi B!{!an Bayıidır Mü. No:2 07030 MufaDaş AnıalF
Te]elon No: ea2)2a3 97 93 Fal(sNo:(242)248 9] 95

c_Postj: 0?!2zii§]ği@jcislği,qov,t Lilmet Adt,csj: htt)|/*!1v.s])hlva.qov.ü/

BiI8i için: snbman ÇAuŞKAN
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I0/08n02oSayı : 89780865- |53-E.|Z956
Konu : Covid-i9 Tedbirleri Kapsamında

t ı Ağustos 2020 Denetimleri
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Tclcfon No: (3l])422 42 E] Dalüilii 428] - 42Ei Fak No: 0ı2ll7 9] 86

€-Postai §.ğ@i9|§!9!iJ§y-1! inıc.ttd Adrcsi: lı(os/^hs.id§lği.!o!.ı,nıI§idares;

Antalya Valiliğine

İlgi: l0.08.2020 tarihli ve l2924 slyılı Genelgemiz.

. - 'i." . ji]:']]li.l I

Covid-19 sa[gınının görütdüğü andan itibarğn, Sağltk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun öneriIeri, Sayın Cumhurbaşkantmızın talimatları doğrultusunda
sa lgın ın/bu laşmanın toplum sağ[ığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyiıll izolasyonu ternin, mesafeyi kbruttıa,ve,yayı lım hızını kbnlrot altında tutma amacıyla'' ' ' '.]'

birİok tedbir kara!İ aİınaİak uyguİamaya geçiriİmiştir.

İçerisinde bulrınduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan
teınizlik, maske ve mesafe kuraIlarının yant slra tüm iş kolları ve yaşam alanları için
belirlenen tedbirtere uyulmasl salgınıa mücadelenin başarıst açtsından büyük önem arz
etmektediı.

Farklı .ıarihlerde BakanLığımtzca yayımlanan genelgeler[e, Sağlık Bakanttğı SaIgın

çatışma ve Yönetim,Rehberi doğrultusunda haztrlanan formIar kullaırılarak sürekli[ik
taşıyacak şekilde denetimler yapıIması hususunda Valiliklerİmİz taIimatland trılm ıŞtır.

GeIinen aşamada, son günIerdeki Vaka saytlar1 da göz önünde bulunduculduğunda, hayatın

her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
. Bu çerçeveile, ilgi Genelgemiz ile tüm it ve ilçeterimizde, bizzat valiler, kaymakamlar,

belediye başkan[arı, itgili kamu krırum ve kuruluş[arıntn yÖneticileri ve personeli,
köy/malıalte muhtarlar(, meslek oda[arı, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil
güvenlik) Vğ özel 1ko[[uk.lgörevIilerinin (zabtta, özeI güvenlik vb.) katilım ıyla,o luşturuIan

ekiğleı. farafmdan "sAĞLlK İÇIN HEPiMİZ iÇiN" mottosu i[e 11 Ağustos Salı günü,

konaktama tdsistbrt, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazar[art;,lokanta, kafe,

restoran, kahvehanö, ktraathane, çay bahçesi, düğün ve nikdh yapılan yerIer,
berber/kuafiir/güzğ[[ik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve

şehirlerarası top[u ulaştm araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları,

. iı: napar[</tematik parklar ve bılumum yaşam alan ların t.(p taj lar, cadde ve sokaklar vb.)

kapsıiyacak şekilde gene1 denetimterin gerçekleştirilmesi kararlaştlrılmıştır,

Bu kbpsaüila;. Covid_ t9 salgınt ile mücadelede toplunıun bilinç düz,eyinin arttrılması,
üyelerinizİn belirlenen kııthllara uymaları hususunda bilgilendirilmeleri ve l I Ağustos 2020

*Bu belge €leküonik imzalıdır_ imzalı suretinin aslını gömrek için ,|ılıPs://,,,v,,.e-icislcrj..eouııl6,ralDogrılaııo adrcsine

girerek asTN iJ3 - PnI dl E-K5 68Yw- iTldlQ- j NIhDVwr ) kodunü yazljılz.

Bitgi için: Öıı6 F@\ ABAY
lçjşleiUa6,
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tarihinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetterinin etkinliğinin ve görünürlüğünun en üst

seviyeye çıkarılması amacıyla Birliğiniz/Federasyonunuz/Konfederasyonunuza bağ[ı iI ve

ilçe teşkilatlarmız taraftndan, gerçekleştiritecek denetimlere destek verilmesi ve aktifkatıtun
sağlanmast hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dağttm:
Gereği:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Kon federasyonu Başkanltğına

MuhtarIar Federasyonu

- 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birtiği
Başkanlığına

- Tiirkiye Şoforler ve Otolnobilciler
Federasyonu
Türkiye Ziraat Odaları Bir[iği
Başkanlığına

Bilgi:

81 İı valitiğine

* Bu belge eleklıonik imz.aldır, imzah suretin i^ a;l\nı.giırreklçır hlıps : l/wwy,.p,icis|eri.gov-ır/EvrakDogrulana ad'esin-.

gi."."t istılı,ıı -enldl F-K568Y!i-iT ldIQ- j N IhDVVI ) kodunu yazıruz

Bilgi kft ölnf Fan( AaAY
içi5l-i',!,"*,

T.lelon No:

KavaklldĞrc Müılt6i. A]:ltt* Butv..! No:19l Ç'nk,y,/fuü@ 06680

Telcfon No: 012)422 42 8] Dhili: a2sj - 4285 Fak Noi (] l2F l7 93 86

oıosıo, *V;a jği l:o,.t, inımct Adİc§i: htlrş/^46v,icislği,aovf,4lkiüft si

i 1.1 i: ].jl,

ıj


