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ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BiRLiĞiNE

Ülketurizmininlokomotifiolanilimizde,aşağıdabelirtilenhususlardaetkinönlemlerin
alınarak, izlenmesi gerekli görülmektedir,

Bu çerçevedeı
İtimize gcüen misafirlerin en iyi şekilde karşılanması vc ağırlanması;

.İlimizegelenmisafirlerinkarşılanmasındanrığurlanmasınakadarturistlerlemuhatapo]an,il]<

intibailesoninribaıyaratanbaşıaprofesyonelturistrehberleriolmal<üzereturizm
sektöründ9çalışantiinrpersonelinsektördeüstlendikterigörevvesoıumlulukbilinciyie

: 64 59 6323 -323,E, 5 l 06 1 7

: Turizmde yoğrın sezon öncesi alınması

gerekli tedbirler

hizmet sunmaları,

Turistik Tesislerde Nitetikli Personel Çalrştırılması:

.BaŞtakonaklamatesisleriolmaküzeretümturistikişletmelerdeziyaretçilerelrizmetvereı]
görevıiıerin ug,rııkı, oıaruı,Şncı dil bilen kişilerden seçilmesi, hi:rlet]::].l^]Yl,:iY:: ""

nezaket kura]la"nu ur*un" İu,*tleri rahatsız etmeden, onlaıa yol göstericı ve guvel]

. tliiff:İı::ll'JJ#*H:::neıin kııık, kıyafet ve görünümıerinin temiz, müşteriıere karşı

;;;İ;;r.,, da olumlu olırıasına itina gösterilmesi,

Kryı ve Sahil Şeridi Kullanımı:

oBakanlığımızln29.08.2012tarihve2012109sayılıGenelgesiileValiliğimizin20.|1.2012

tarihve13789sayllır.v,_,.SahilŞeridiKullanımı,iyazısıgereğince;kıyıvesahil
şeıidinde halkın kullanııııri;;;;; ,;;u]u_uıur,,r,tuıa,rrlması ve kamuya açık kullanıma

iıııkin verecek aır"nı"-"Lrin ;İ"";, bakımından gerekli tedbirPggrffPJ_"*,Hln
dereöince E-lmza ile

imİalaĞı6ı Tasdik olunur,

J{.0!,ızo§
ile imzalanınıştır

Not:5070 say llı Elcktroı1 ik lıııza kanunu i Lru bclge clekıronik imza
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Kaymakamlıkların ilgili turizm örgütü ile işbirliği yaparak, kıyı bandında hizmet veıen

nırizm işletmelerinde çalışan perso;li kıylların herkesin eşitlik ve serbestlikle krıllanımına

açık olduğu yönünde eğitime tabi tutması,

Çevreyi ve Müşteriyi Rahatsız Eden Yöntemlere Yapflrım:

' Valiliğimizin 13.0'7.201,2 tarih ve 8775 sayılı "Çevreyi ve Müşteriyi Rahatsız Eden

Yöntemlere Yaptırım" Genelgesi gereğince; çevreyı ve miişteriyi rahatsız eden yöntemlere

başvuran araç, işyeri v, l,işİerin" tespiti amacıyla Kaymakamların takdiri doğrultusunda

oluşturı.ılan denetim ekiplj tarafindan, fiilleri kanıtlayacak görüntiileyici araçlardaı] da

yararlanarak yıl bolıı denetimler yapılması, bu kapsamda; aldıkları komisyon karşılığında

turistleri otel, pansiyon ," ^uİrjuru 
göttiren kişiler (hanutçular) ile gezintiYe ve alıŞveriŞe

çıkmış turistlerin satıcılar tarafından ralıatsız edilmelerinin önlenmesi,

Ulaşımda Güvenliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasr:

. İlimiz dahilindeki karayollarında trafik kazası meydana gelmesinin öıılenmesi, insanlarımızın

ve konukların yuşu,u hukl,,n,n korunması, yol kullanıcılarlnın rahat, huzur ve güveıı

içerisiı-ıde seyahat edebilmeleri ve ekonomik l<ayıplarının önlenmesi amacıyla, Il Emniyet

Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 13, Bötge Müdürlüğü, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme *t_,,g, vi. noıg" Müdürlüğü, İı riı,ıttır ve Turizm Müdürlüğii,

TÜRSAB, AKT.B * a"*Ç" i.rlzm şofoileri Deıneği,nin iştiıaki ile 08.05,2012 tarih ve

60982 sayılı Valiliğin_ıiz oira, lı" oluşturulun 
,,Trafik Güvenliği Değerlendiırne Kurulu"

kararlarına titizlikle uyulması,
. otogar, istasyon ve havaaüaniarı gibi ulaşım noktalarına, şelıir merkezine ve turistik yerlere

nasıl ulaşılabileceği (fiyat, uzaklıİ< vb, detaylar)a) konusunda bilgi panolarının hazırlanara]<,

kolayhkla görülebilecek yerlere asılması,

.otogar,istasyonvehavauıunıu,,,otoban,lar,müzeveörenyerleri,akaryakıtistasyonlarl,

umuma açık din'lenme 
'",İ", 

o",O ve bahçeler ile, hayvanat bahçeleri, plaj, tuvalet gibi

yerlerintemizlik,tertıp,"dii,"ni.,"itinagösterilmesi,şehrinuygunyerlerinemodern
ruvaletler yapılması, . ^__;_ " ııAr;h i o,

' Tuı,istik yöreleri, belli ulaşım akslarını, deniz,. hava ve kara terminallerini gösterır

yönlendirme levhalarının yeterli ve uluslararası standartlara uygun olmasının sağlanması,

' Taksi şoforlerinin yol,uluıjun fazla ucretalmasının ve korsan taksiciliğin önlenmesi,

ı Şehir içi ve şehirlerarası 

'lİuş,, 
u,uçlu,ının, yolcrıluk yapanlara en konforlu yolcrıluk

lıizmetini vermesi, fiyat tarifeleı-ine uymalarının sağlanması, :Ui"''*'i:1: 
süreli-vrc içkili

aıaçkullanmala.,,onı"n.",i,t,yufetıerinintemizVebaklmholması,ayı.ıcaticariaraçların
üzerindekireklamamaçlıyuz,uesemboıüerdeııdikkatçekcrekkazalarasebebiyetverebilecek
nitelikte olanların kaldırılması,

' T.ufrla laortaollerinin aıtırılması, hız sınırlarına uyrılmasının sağlanması,

. iklim şartları nedeniyle ;;;;i;; şehir içi yoliur,,.,, kaldırımların ve su, elektrik, telefon

kaııalizasyon r., ,,o, ",rr"r, 
i"i,i.uıur,ylu iigili bakım ve onanmiarın yoğrın sezondaıı öııce

yapılınası,
u gelcğ elcktı,onik imza i]

Not] 5070 Sn

Evlak Doğr,rlanı a Kodu IQQ IGCFRRNtJUNY lFJNGF EvrakTakip Adrcsi

Adres; Deıriz Mahalles i Anaiaü-talar Caddesi No: 3l - Mura

242\24,7 
,76 

60 Belgc (0 242) 248 78 ?0

eb sitcs]: www.antal 8ov.t.
E-Posta: an tb.goV.tİ

Ll

ııik İn,ıza kanun i bu belılı Elektro
, h(orlb(lcedogrutal a,kültur gov l'
tpaşa / ANT,+LYn ıeı: üo

Geçeı
ya.ktb

KEP Adı,es
talya@k
i:antaly akultuı,tuıi zıı@hS0l,kcp.tr /i:2ı}*i7a

e in,ıza]anırrı

Bilst icin,Arife cÖ](ÇE- Mulıyc lşçisi



' Engelsiz turizmle ilgili olarak, otogar, havaalanı gibi ulaşım ııoktaları ile mevcut yol,

kaldırım, yaya geçidi, "o;;; ;"u;' atunl",, spor_ulanları ve benzeri sosyal yapılaıda

engellilerin erişimine ,r*,n nu', getirilmesinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin

alınmasr,

' korsan otoparkçılığın önlenmesi,

İnşaat Faaliyetleri:

.KültürveTurizmBakanlığıtarafındanyayınlanan,'inşaatFaaliyetleriGenelgesi''gereğince;

inşaat faaliyetle,i"i" gü*l'ü, ;;,;;;," o""* kirliliği.yaratma:, *d,":iyt" 
:::eki 

yıllarda

bazı otel rezervasyonların,;,;;;;; ilişkin o1rımsuz]uklara neden olduğu ve yoğun turıSt

şikiyetlerinin yaşandığl aiı.t"i" lır.^."ı., turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı ilçe,

belde ve köylerde, konaklama tesisleri, plaj, yüzme havuzu, lokanta, eğlence yerleri

yakınında, ayrıca tur ","çü;;;,, 
yoğun olarak geçiş yaptlğ1 güzergihlar üzerinde gürü'ltii,

çirkin görünüm u. n"r."r,irr",.. |,ti "ı.rnr* 
etkisi olan inşai nakliyat, hafriyat, harçlı

inşaat ile benzeri faaliyetl";;'r il;; _ 15 Ekim tarihleri arasında izin verilmemesi ve bu

1.orrau a.n.'i*leı,in aksatılma<lan sürdürülmesi,

Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi

.Boğulmaolaylarınınasgariseviyeyeindirilebilmesi-vecangiivenliğininsağlanabilmesi

maksadıyla başta sahil l",l'l"i olmak üzere boğulma olaylarının sıklıkla yaşandığı

mahallerde gereı<ti onlemli.i.-uı,nuuiı*.ri için Valiliğimizce 04.05.2015 tarih ve 2015/l

saylh "Suda Boğulma Ol"vİ""; İ*agesi yayınlanmış", SO, konusu Genelge gereğince;

suda boğulma olaylarının hiç yaşanmamasl ,"1u ": 
aza indiı,ilebilmesi için başta sahil

kıyısındaki ilç. ı.uy.uı.u.ı,iil.]} u.]"i,reler olmak üzere tiim birimlerin koordine içinde

çalışmaları, Genelgede belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi ve soı-umlı!

brılundukları alanlarda gerekcn tüm tedbir ve önlemled alma]arı,

Turistik Tesislerin Denetlenmesi:

.22'I|.z{I|tarihve12076sayılıValiliğimizGenelgesiileKaymakamlıklarsorumluluğunda

"Güvenlik Denetim ı<o,i,vo"ıu"" olultuıutmuş ve tiim konaklama tesisIeri, havuzlar dihil

olmak üzere güvenlik *l"İ.ı,c,ro" 2010 yılı Kasım ayından itibaren denetlenmeYe

başlanmıştır, T",i" ;;;,k;'leİ"inin yogunlaştığı bugünlerde söz konusu, Genelge

doğrultusunda;özellikle,.o"..,'u,..uı,,uıliidu."ı.,denbelgelikonaklamatesislerindeve
diğer konaklamu ",i,l",i,O" 

denetimlerin hızlandırılması, SPA, hamam ve sauna

. İT::Şİ'Jli:ff,1.'İ}TjHllHffih",],,:ilTe 
ve eElence tesislerinin fıyat, kalite ve

temizlik yönünden sürekti' denetiminin sağlanması, müşteriye sunulan her ürünün fiyatının

iörneğin balık, et,,"""",;,;;;;İ;;;;İl:::::":i, y", ul,u,,n,n ve btı yerlerdei<i fiyaı

İOr"İ*'r* yabancı dilleı,de de hazırlanmasının sağlanınas1,

oı: 5070 say ılı E]ektroırik iınZa kiinunu g i bu bclg c elek troıik iınza ile iııızalaınııştıı,

Evmk Doğlu lanra Kodü :QQ]cc fRRNu l]NYJFJNGF EvmkTakiP Ad.esi: lrtıPJ/bclgcdoaru
N

LYA Tel: (0
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. işletmelerde meydana gelebilecek |<azalarn en aza indirilmesi için gerekli önlemleı'iı'ı

alınması ve bu konuda gerek personelin ve gerekse turistlerin bilgilendirilmelerinin detaylı

olarak yapılması,
. İşletmelerin çalışma sürelerine ve kimlik Bildirme kanunu'na uygun harcket etmeleri,
. Herkesin yiyip içtiği ve kı"ıllandığı maddelerin satıldığı ve muhafaza edildiğı yerlerin teıniz

ve sağlık kur-allarına uygun ohnası, satılan ınalların üzerİnde ürünün fiyatını, üretim ve son

kı_ıllanma tarihini gösteren ctiketin bulundrırulmasının sağlanması, yüksek iicretle mal

satılmasının önlenmesi,

' Tesislerin çifte rezervasyon yapmamaları konusunda uyarılması,

Çevrc ve Görüntü KirIiliğinin Önlenmcsi:

ı "Çevresel Gürü]tünün Değe rlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelİği" gereğince yapılan

denetimler kapsamında, Bakanlığımızdan ve Belediyelerden belgeli içkili 1okanta ve eğlence

yerlerinin, çevreyi rahatsız edici yüksek sesli müzik yaylnl yapmaslnın önlenmesi ve buna

yönelik denetimlerin artırılması,
. Deniz ve çevre kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesisi bulunan işletmelerin sistemlerini

aralıksız çalıştırılmalarının sağlanması,
o Gürültü ve görüntii kiıliliğine, trafik sıklşıklığıııa yol açtığı görülen toplu ulaşım duraklarında

gerel<li düzenlemelerin yapılması,
. sahillerde ve plajlarda deniz bisikleti, jet ski v.b gibi spor amaçlı kullanılan deniz araçlarının

yarattlğI gürültü Ve hayati tehlike aı,z eden kazaları önleyici tedbirlerin alınması,
. ,'Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmelİğİ" ve Kültiir ve Turİzm Bakanlığı'nın

|4.o2.2ol2 tarih ve 2012/o2 sayllı Genelgesi gereğince; ttiketicilerin, atık pilleri, evsel

atıklafdan ayrılabilir şekilde toplayarak ilgili kuıuluşlara teslim etmeleri için yönlendirilmes i,

. ,'Atık Yağların Kontrolü Yönetıneliği" ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 31.08.20l0 tarih

ve 2010/09 sayılı Genelgesi gereğince; işletnıelerin atık yağlarının toplanması, mevzuata

rıygun bir şekılde imhası ve değerlendirilmesi konusunda yönlendirilmeIeri,
ı ,'Aııbalaj Atık]arının kontrol yönetmeliği" gereğince; çöplerin sokağa bırakılmasından,

toplanması ve imhasına kadar temizlik ve çevre açısından gerekli önlemlerin alınması, korsan

çöp ve kAğıt toplayan kişiler hakkında gereğinin yapılması, temizlik kampanyaları

diizenlenmesi,
. cadde ve sokaklarda başıboş gezen, sahipsiz kedi ve köpekleı,in denetim altına alınması,

Gıda Güvenliği ve Kaçak-Sahte Alkol Sunumunun Önlenmesi:

. Turizm sezonu ile birlikle alkollü içki tüketiminde artış olduğrı dikkate alınarak kaçak ve

sahte içki sunumunun önlenmesi ama)ly|al gerektiğinde emniyet güçleri ve vergi denetim

birimleri ile iş birliği halinde alkollü içki satış yerlerinin denetiııine öncelik verilmesi, ayrıca

içld tiıketiminin fazla olduğu başta konaklama tesisleri olmak iizere yat işletmelerinin ve

günübirlik gezi teknelerinin denetlenmesi, turistik işletmelerde kaçak içki tüketimi ve

sağIıksız gıda sunıımunuıı öırlenmesi için gerekli her türlü önlemlerin alınması,

Not: 5070 saylll Elcktrcınik İıııza kanunu gcrcği bu bcig e elektronik imza ile imzalanııııştıt

F!l^kl)ÖrfulalnaKodu'ootccIRRNuUNY.JFlNGFuvnkTakipAdİcsi:lrttp://belgedo8rulalna.kullurgovtr/
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242\ 24'7 16 60 Belge Ceçet (0 242) 248 18 70
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Geı,eğini arz ve rica ederim
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Ibrahim ACAR
İü Kü]tür ve Turizııı Müdiirii

Dağıtıın:

Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Antatya il Jandarma Komutanlığına

Sahi1 Giivenlik AntaIya Grup Komutanlığına

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Havalimanı Şube

Miidürlüğüne
Antalya İ1 Sağlık Müdürtüğüne

Kaı,ayoIları 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)ne

Antalya Çevre ve Şehircilik İı viıdtirııgtlne
Antalya İl Tarım ve Oıman Müdürlüğüne

Akseki Kaymakamlığına
Aksu Kayma[<amlığına
Aianya Kaymakamlığına
Demre (Kale) Kaymakamlığına
Döşemealtı Kaymakamlığına
Elınalı Kaymakamlığına
Fiııike Kayııakamlığına
Gazipaşa Kaymakamlığına
Giiııdoğmuş Kaymakamlığına
İbradı Kaymakamlığına
Kaş Kaymakamlığına
Kemer Kaymakamlığına
Kepez Kaymakamlığına
Koııyaaltı Kaymakamlığına
I(orkuteli Kaymakamlığına
Kumluca Kaymakaıılığına
Manavgat Kaymakamlığına
Mrıratpaşa Kaymakamlığına
Serık Kaymakamlığına
Aırtalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine

Bilgi:

Yatırım ve İşletmeler Genel Mtidürlüğiine

Noti 5070 sayllı Elektronik İııza kanLılru gereği bu be]gc elektronik imza ile irİzalann,ııştır

|. 1L n " n lj,, " Kod- ooIGCfRRNlJU\YJFJNGf Ev6k TJtip Adreİ hııp:, bel§cdogrula

nal"İ-b.nlİVul,rll";i Anafarıalar Caddesi No: 3] - Muraıpaşa ANTAL
242\ 24't '76 60 Belge Ceçer (0 242) 248 18 7O

web sitesi: www.antalya.ktb.goV.tr
E-Postı: cntc]Yc@ktb.gov tr
K FP Adrcsi : inıilyakulıunurizın@hs0l,kep,tr
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YA Tel: (0

Ayrıca, yukarıda belirtilen hususlarIa sınırh kalınmaksIzın, ilgili Kurumların yetki ve

sorumluluğunda yer alan konularda muhtemel aksaklıklara ilişkin gerckli önlemlerin

planlanması ve gerektiğinde uygulamaya konulması hayati önem taşımaktadır,



Akdeııız Turistik Otelciler İşletmeciler tsirliğine

Belek Turızm Yatırımcıları Birliği ne

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliğine
Lara Turizm Yatınmcıları Birliğine
Alanya Turistik İşletmeciler Derncğine

Prolesyonel Otel Yöneticileri Demeğine

Manavgat Sidc Turistik Otelciler Bir]iğinc

Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Deıneğine

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğine
Titreyengöl Sorgun Yatrımcılar Birliğine

Not:5070 sayllı Elek tronik iınza kanunu gcrcği bu be ]gc eIektroırik imza ilc iıızalanı]lıştır
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