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AİUTALYA ES AF VE SAİ|ATİGRLAR ODAIARİ BİRLİĞİ
THE ANTALYA UN|ON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

zolg-ı,ıııol-az-814
valilik kararları

Genel Se

11/0] /2o19

oDAIARA 2019163 sAYıtı GENELGE

llgi: Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün O3/O7/2019 tarihli ve E.2O19O7O312024437048
sayılıyazısı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; suçu önlemek amacıyla, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerinden "Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya
konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane,
bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; kahvehane ve kıraathaneler (4O

metrekareden büyük olanlar) ve sinemalar, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa
olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerınin,
video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonları,
lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler'de ekte özellikleri bulunan kamera sistemlerinin kullanılması
gerektiği;

Ayrıca hırsızlık malı eşyanın ikinci el piyasada dolaşımının önlenmesi amacıyla; hurda ve

elektronik eşyaların ikinci el olarak alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde alışveriş

esnasında, ekte bulunan 'İkinci El Eşya Alım-Satım Formu" nun doldurulması gerektiği

belirtilmektedir.

Bilgilerinizive ilgili esnaf ve sa natk6rlarımıza duyuruIması h ususu nda gereğini rica ederiz.

Me lŞ DAĞ a

r Birlik
DERE

aşkanı

Ek: Kepez İlçe Emniyet Müdürluğü'nün yazısı, (13 syf.)

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd. No:33 07090 ANTALYA

reli +go 242 334 5656 , Fak: +90 242 334 5659
www. ae5o b. org.tr
aesob@aesob.org,tr
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KEPEZ KAYMAKAML]ĞI

İlçe Emniyet Müdürlüğü

17 65865,7 -647 7 7 -(63 19 6)-E.20 |901 03 12024437 048
valilik kararları

03.0,7.2019

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BİRrİĞiNE

llgi : İl Emniyet Müdıirlüğünün 29.05.2019 taıihve 46914323.'7409.(62197) 506212019 yazısı.

İlgi sayıh yazı ile Antalya Valiliğinin 30.11.2012 tarihli ve 2012122430 karar sayılı yazı|arı gereği;
Antalya il sınırlan içerisinde Kamu Güvenliği ve Kamu Düzeninin Korunması Amacıyla Urnuma Açık
İstirahat Ve Eğlence Yerlerine Kamera Takılmasına Dair Karar ve 30.11.20t2 tarihli ve 20\2122430 karar
sayılı Antalya il sınırları içerisinde Kamu Güvenliği ve Kamu Düzeninin Korunması Amacıyla Hırsızlık
Olaylarından Elde Edilen Elektronik Eşyalar İle Maddi Değeri Yüksek Hurda Malzemelerin Alım ve Satım
B i lgilerini Bulundurmaya 1lişkin Kararları gereği;

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 6/b maddesinde "şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki
her çeşit ticaret ve sanat amacl güden iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafindan ömeğine uygun "işleticilere
ait veya yasal temsilcileri Kimlik Bildirim Belgesi (Form-l) doldurarak ve iş yerine ait belgelerle birlikte
1774 Sayılı Kimlik Bildirim sistemine giriş şifresi almak için bağlı bulunduğu Polis Merkez
Amirliğine@üzenleyici İşlemler Büro) başvuruda bulunması gerektiği;

Antalya Valilik Kararları tebliğlerin yapılabilmesi için birliğinize bağlı ve diğer esnaf odaları ile
paylaşılarak yazılı veya iletişim araçları ile gerekli tebligatln yapılması; Tebliğ ve Tebellüğ Belgelerini
almak için bağlı bulunduğu Polis Merkez Amirliğine@üzenleyici İşlemler Büro) başvuruda buIunması
gerektiği hususunu;

Rica ederim.

Serdar GULER
İlçe Emniyet Müdür V.

4. Sınıf Emniyet Müdürü

F.-Lı{ZAL|

Ek : VALİLİK KARARLARI.Iif

Bu belgenin aslı,50?0 saylll Elektronjk Imza Kanunu gereğince 8üvenli
Evrak doğrulama h$pi//eimza.egm.gov.tr adresinden 20190703 l202

elektronik imza ile imzalanmüşiır
4437048 kodu ile yapılabilir

Adres :Ba.ış Mah, Sakarya Buıvarı No:65/A-8 Kepe/ANTALYA
T 

ebfonlFax| 242 34444,7 s lzqz zıscıse
e_posta iE-Mail: l5795l@Polnel.intra

Ayrıntllı Bilgi : ABDURRAHiM KAYA
Unvanü : Polis Memuru

Elektronik Ağ ] www.antalya.pol.tr
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T.c.
ANTALYA VALiLiĞİ
Il Emniyet Müdrirlüğü

: 46914323.7 409.(62197).1 5 ş 6 L /20|g
: Valiiik Kararlan

DAĞmMDAKİ YERLERE

: a) 30111/2012 tüh ve 2012/22430 saylı Valilik Karan,
b) 30/11/2012 tarih ve 2012/224l l ..yl, Vulilit raruİİ

Sayı
Konu

l1gi

2J.ıosızoıı

Aİla]Ia. ili sınırlan içeıisinde kaııu güvenliğ ve kamu düzeninin korunması amacıvlaumuma açık istirahat yerlerine kamera tahlması ve iknci el "a;.ilk;;;;ı., li;ffi;ö;i;yiksek hurda ma.lzemelerin alım_ ve sahm bilgilerini tuiunOrrrmayan işyeri süiplerine paracezası uygulanmasına daiı 20|2 yı|ında uı,iun vuıiiıı. rcururl;" y;;;;r;'';:;Ş;#;gönderilniş olup,
Aradan uzun zaman geçmesi ve yen i işletmelerin aglması nedeni ile Alınan Vali likKararl anndaki hususIar dikkate a]ınarak karar gereği ilgililere gerekli tebligatın yapılması, bukararlara uyulmaması durumunda ..532

6 saylı Kabüatler Kanunun 32.maddesinde öngönilenidari para cezası uygulaıır'' hükmü geregı nce geıekli cezanın uygulanac ağının bildirilmesini,alınacak önlemlerin tekar gözden geçiril mesi hususunu;
Rica ederim.

Ali Taskın AN
Vali a.

vali yardımcısı

Fiigi:
Ilçe KaymakamIıklan

] Konraaİl ANTALVA-4634 r.lcran:o2a22rlso64.4634
El.ktronik.^ğ:w9w., aıva.Dot.ll

^ynlııl], 
bil8i içiıl iİtibaı ] NuliGtjNoOR

Kuşkalağı Mah.543 sok No
Avğ FcT |0 J05 313 07 05
l 5 

'a.üanOlva. 
Do l İİ. F.l$]02{2 2_}8 3l 49

EK
l -Valilik Kaıadan (2012 /?243 0)
2-Valilik Kararlan (20 |2/2243 1)

DAĞITiM:
Gereği:

Çocuk Şube Müdürlügü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü
IIçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri
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Sayı : 52792614-000-E.296l
Konu : ValiIik Karaılaı,ı

T.C.
Kt Pl..Z KAYMAKAl\VlLIĞl
İIçc. Yazı İşleıi Miidaiılilğü

KEPEZ iLÇE EMNıYtjT iVlÜDÜRt.Üöü

-.9ö+,Drnnllid€ri
_şf,f(L!

25/06n019

.!

ı

. . .Antalya Valiliği il F.nıniyet lvl üdürlüğü'niin l0106120l9 tarihli ı,e 28050 sayıtı yazısı
ekinde alıııan, Anlalya İli içerisindc kanıu giivenliği ve kamu cltizeniniı korııınıası aınac,yla
tıııııııııa açık istirahat yeıleıine kaıııeıa takılıııasl vc ikinci eI elektıoıik eşyaIar iIe maddi
değcı,i yiiksek lıurda ıııalzeıııejerin alıı.ıı ve satııı bilgileıini bıılundıırnıa5,n11 ilyeri sahiplcrine
pafa cezasl uygıı laıııııas ına daiı 20l2 yıllnda alınan 30ll ll2012 taril.ı ve 20l2l22430 sayılı
vc30ll|/2012/ tarilı ve20l2l2243l sayılı ValiIik Kaıaıları ilişikte gönderilnı işıir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sedat Sırrı ARISOY
Muratpaşa Kayınakamı
Kepcz Kaynıakaın V.

Ek: Yazı Örneği ( ]0 sa1.1))

Dağıtınr:

Kepez IJelediye I}aşkan lığına
Kepez Ilçe Janclarıııa Konıtıtanlığı
Kcpez İlçc Etnııiyct Miidtirlüğij

8! ovraİ,n 5o7!.l zA j]o tm2a|an
0 s.yl|| Kanun 0olo0lnco

,..,l....1200,-.

9

Ban§ \lah sirıil.\"Büılınn \bi5 \
1Cl.f. No:(2.İ2)_]iJ,]ı ll fıks\n t ]-] _. ,j.ı .r ] l 0 l
r-Posü: lğ]c,..'.ı icisleri,lo!.ü ı.l.mü n dti l lıtn \r\{ kcüüzro( u

l}ilti i§.: s(nta DlRl

2 5 -0r-

gıc..k(VzYqNv-LdX;a:,-cl:i]::G-in].lslii.ı-rj)5eHTFa:kodiııurıuııız--



ANTALYA YALİLİĞiNDEN

ANTALYA iL sItiIRLARI İÇERisiNDE KAMU GÜYENLİĞi VE KAMU DÜZENiNİNKoRU]\ıvLA.sI AMAcI,LA uMunıe açı« isrinarrar vp neiixö-ı:iaiüiıjiıjııi'
KAMERA TAKIrııasışa Daİn KARAR

Karar Tarihi ,3Q.l İ.nUZ

Karar Sayrsı, ZOızı 22\ 3ö

Amaç:

Maddo.l- Bu kararla:

ilimiz sınırlaıı içerisinde faaliye1 göstelen genel kolluğun denetiıne tabi umııııa açık istirahatve eğlence yerlerinde hırslzhk, yankesiciJik, kapkaç, gasp olaylrıyla birlikte aıı.oı ;çım;no"n ı.uynuı,ı,kavga, kargaşa, yaralama ve öjümle sonuçia,ıan olayların 
-vuku 

bulduğu, bu durumun daVatandaŞIaltmlzın can ve mal güvenJiğini tehlikeye düşiirdüğıi anlaşıImıştır, il ;a.,*; ı,"" r"'ıruİu.ı".i
uyarlnca suÇ iŞlenmesiniıı önlenmesi, kamu düzen ve güveniiğinin sağlannıası içiıı gereken tedbirleıinahnması, huzur ve güvenlik ile kişi dokun uImazlığıııİtasarrıİfa miitealiik emniyetiİ'ka.u 

"s"rıigirİnsağlanması amacıyla önleyici hizmet görevi üstJengcek olan iş yer|erine güvenlik kaınera sistenininkurulumu i]e il geneiinde umuma aÇık yerJerde ."ydan, gel"".k ruçların önlenmesi ve aydınlatılınası
amaçIanmaktadür.

Kapsam:

Dayanak:

Madde-3 Bu kırar;

a) 5442 Sayılı il İdaresi Kanunun l 1. Maddesinin (A) ve (C) bentleri ile 66ı Maddesi,

b) 5326 Sayılı Kabahatleı, Kanunun 4. Maddesjniıı ]. bendi ve ]2. Maddesiııe göre hazırianmıştır



l{ıddG4 .

a) Bu kaıar kapsan,ıında bulunan işl,erJeri kamera sistenıi ku]ianacaktır.b) cüvenlik kamera sistemi işyenirunı ruv cinişzii«ıŞLARrNl, (Varsa işyeri otoparkını)değişik açılardan görecek şekiide kon uş tandır,lu"ut,o, 
- -

c) cüvenlik kameralar, yeteıli çözüntırltık, gece gcıııışlıı ve kesintis izkayıt yapabi}ıneözelliğinde olacaktır.
Bu amaçla kameranın teknik özel|ikJerl;

ı İşyeri giriş/çıkış için; (en az) 420 TY line gece görüşlü,o iŞyeri dıŞarısı (dış mekan) için; (en az) s+Öıv iin" g."" görüşlü teknik özel|iklerde,o En az (l l) günJ<ayıt yapabilecek teknik kapasitede oIınasını sağlar.d) CüvenIik kamerası takılan yeriere. herkesin g,ı*uiı.."ji şı.;ıoe işyerinin 24 saat esasına göregüvenlik kameraiarı ile izlendiği uyarı levhası konuIur_e) Güvenlik kamera]annın aıih ve saat ayarlar] .rtlata glln"el olacaktır.Q Cihazlarda arşiv görüntüler.ine taıı: v" saat giriıeıek *İily"" rıuş,ıuulı,nesi sağlanacak,
. istenmesi halinde giivenlik kuvvetlerine görİntü kayıtları veriı.g) Güvenlik kamerası konuşiandırma işlenıirı ıu tr.u,,ni"ıııg turihinden itibaren (3) üç ayiçerisinde tamamIanır.

Cezai Hükümler:

Mıdde-iBu karar kapsamında bulunan işyeri sahip]erinden 4'iiılcü maddede beiirtilen hüküınleı.eriayet etmeyenleıe 5326 Sayılı Kabahat]er Kanunun ;z'n"; ."ai".ina" öngöfülen idari para cezasıuygulanır.

Yürürlük:

Madde-6Bu kara.r yayımı taıihinde yürürliiğe girer.

Yürütme:

Madde-7-Bu kıırarı Antalya Va]i]iği yüıütür,

@4
Dr. A IPARMAK

llt/ANTALyAKu§ı.v.ılMih j4] sok No ] Konl,a3
Avc! FcT : 0 50J 3 l E 07 o5- 462i
!55Aanı.ıya.r,o1.1..

T.lcfon.(,2,ı2 2;? 
'o 

6ı- 462a
aıcıtooir Aİ tllvıv ınl.ıve !q!.!!

A}, ılllı brgi için;dibol N cUNcOR
F.ks:0 2ı2 2]8:tl .1o

ve Esaslar:



;:f :+:İ*,ryffi}H 
jiil,Ti'Ji.ii;ilil;ill;f 

T::*,:önıenmesi,kamudüzen
İ:PP]|-]:C:n,n, ,u.u.*fu ."tı"rılı. ;;;;#-İlması, huzur.ve güvenlik ile kisi
tinleYici koliuk yetkisi mahaııin ;;' ;ü*ıi;1,,İİİL..'_Ş'l';einin sağlanması vearasındadır. vuJu!. {ıtuIKı amırınin ödev ve görevleri

BASIN DUYURUSU

Umuma açık istirahat ve eğleııce işyerierinde genel kollukça denetim ve kontrolaitında tutuimakla birlikte , olay vukuunda suç ve suçluların tespiti ve yakalanmast, canve mal gıivenli ğinin koıurunası amac ıyla haü hazır ruhsaflı ve yeniruhsatlandırı|a cak alanı 40 metrekareni n llzerinde bulunan e, oyun
möfel

şişi,ç__ır,ıi tesiş." edilmesI vetibaren 3 -,(üç) *.ay_ _içgllşğ$e

1.) kahvehane ve dernek lol
ı ş vpc Ğıni#ii:irKf:'i 

işyerlerinde kamera sistemı, Drş K] s M I VE

9:i:"* şeki.Ide konusi;"J, #1T 
İsYeri otoparlo,, ) d;ğidik ;;;;#

ıs.uru_lacak kameraların:
a.) j:r,,iljii:r"lışı lİin; (en az) 420 TV Line gece göniş özellikti
b.) 

Jıffilfffi:,#:: *"Uur'için; (en az) 540TV Line gece göniş
En az (10) gün kayıt yapma teknik kapasiteye sahip olması.

2.)

3.)

Sistemlerin kurulumu.. iIe. ilgi.li yukanda sırajanan 
.husus]ann muhataplannaduyurulnıasını, belitiIen su.e içe".isl.,tl"l;;'sisteminin 

kurulması, yukandabelirtilen tedbir ve yasakiara ,ryuy.u. kişi vezveya soruıriu,lar hakkında fii]ieıi ayn birsuç teşkil etmiyorsa 5442,sayılı h İOu..ri-K;;;;'rm lI_ Maddesinin c) bendiniatfen, 5326 sayılı KabahatH fuy"r"*l).'ü.İl].' *ereğince öngönilen id)n puru
İİllİ,uİ|İ'''nmaslna, 

Valilik Makar,r*"j,İjı.zOı2 tarihli oıurlanyıa karar

Kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunulur.

ASAYIŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



ANTALYA VALİLiĞiNDEN
ANTALYA iL SINIRLARI iÇaTPPIly_U Gü\DNLİĞi \.E KAMU DüZENiNiNKoRuNMAsI AMAcIyLA HIRsIzıii oiaviİİüİvD_AN ELDE eniıpıçELEKTRoNIK Esr*+i 1E_dDpi"ffi Ö;Ü'rrxsnx run»oMarzrııtırnİ ıv or ı nr v r s o iı n'öı"ı. öiİİifr ı r r. r*, ünıu a }ı

Karar Tarihi,P..ı.l /. ızolz

Karar Sayısı : 2012/.2?Q3l

Amaç
Madde -1 -

Kapsam

a) ll,ırsızlık malı eşyaıın ikinci eJ piyasada satışınt önjeyerek hırsıziık malı eşyanınbir menfaat 1emini acısından 
:*rİ] {;1İ;,ıu,ui'*lİİİ-*'r'" önüne geçilmek

. . suretiyle kamu güvenİipinjn sağIanması ve kamu Oiiz-en;nin korurıması,bJ Gelçek]eşen hırsızlık olayürırun 
"y;;;;;""'iupı,"ı;ü.r;n tespitj veyakai anması, çalınan mal zem el".in 

"lae "a;l 
m]r'# ."g'"]r-*,,c) Suçun işIenmesjnden e]de edjlen Er*,"l"','ı"r.,J'ri,iİiŞ'. ortadan kaybolmasınıönleyerek suç deliilerinin karartı-ji,"i" 

""ı."-"'ri, illüurrn,,"ı,tuar.

Madde 2 ) Bu karar: İ] sınır]alı içerisinde meydana gelen (evden-işyerinden-otodaıı-açıktan-depodan ) hırsızlık oiayları lie iıgili iapl ı;'u*örlun.a, çalınan (cep tejefonu-
*H',?.T*|}İrİnf.::.;r:' çaıar-DiD i,i,llcÖ'İ"İ",izyon iıe buzdolabı, çamaşır
ı,r.a^ .ır.,il"rirfffi; ;) 

türü elektıonik vebeyaz eşyalaı ile maddi değeıi y"kr;k.;];

i:h",şiı#ril"'1,,i"ff hİ{.;;:;}iil::ŞL',HT, 
jYJYi:Hffi:r;Tf 

İ#
Dayanak
Madde 3 ) Bu karar 5442 saylı il İdaresi Kanunun i l, Maddesinin AJ Vc C) benl]eri,

;İ:,H[,["o"atldr 
Kanununun q ]',I"da.ri"ir'l.}.ro, * 32 Maddelerine dayanıiarak

Tanımlır
Madde 4 ) Bu kararda geçen;

ıkınci EI Eşya: kullanıimış veya kullanılmaııış, ilk satış işıemi dışında satışa sunuianher nirlü e]ektronik ve beyaz eşyayı.

., o"uruİHİ] 
El PiYasa: Öncede. satışı yapilmış olan eşyanın a]rcı ve satıcı arasında yapılan

Elurda Malzeme: kullanım öııriinü tamamlaınış malzeme veya eşyayı ku.llanılabilirdurumda jken hırsızlanarak ku]]anılmaz hale n.ır.il.r'".r'r' 
'-'

Elektronik EŞYa: Buzdolabı. çu.uş,İ maninesi. bıııaşk nıakinesi vb. ev aleıjerinin.e]ektronik eşya, cep telefonu. biigisayar, -onitri., ?"Ç."i.^t_"si, CD çalar, DVD çalar,LCD teler,.izyon vb. eşyaların tiimü,



Genel Hükümler ve Esaslar
Madde 5

eşya satımı yapılmayacaliır.
Ek-l de taızim edilen form bir yı.l siire ile saklanacaktır,

cezai Hükümler

YürürIük
Madde 7 ) Bu karaı yayımı tari.lıinde } ürürlüğe girer.

Yürütme
Madite 8 ) Bu kararı Antalya Valiliği yürtitür.

Dr. A

c)

d)

sülgç_e. eşy4 alıırı ye 
_

Madde 6 ) 5. Maddenin ul - b] - c) - d) benıIerinde alınan kararlara riayet eımeyenişyeri süiplerine ve isletmecileıne sıze' ,";;L';a;;.r Kanunuııun 32. Maddesindeöngönilen idari para cezası uygu.laıur.

Kuşıat"ğ, Mıh.5{]
Av.a FcT . 0 5oJ 3

soj(. No.J
l8 0, 05_ Atmı|lı bil8| ıçılı iıilraı

F,'.3: 0 2.1.?

N oUNcoR
::ıR ]ı .19

KonyaalürAN-l^t-)'A
1624 ftl./o o 24? 2_17 J0 6.]-.{624

Elc}lloılik Aü \!\sv,anıaı!a.Dol.ıl

b)

kıiçıik şahıslaİdan yanlarında vasileri



İl İOaresi Kanunu nll:T*r' uyarlnca, suç işJenmesinin önlenmesi, kamudüzen ve gıivenliğinin korunması iç;n g...t"n' *aO,.'"r.,n alınması, huzur vegüvenlik ile kisi dokunulmazlığ,;;; ?;;il;'"i',it.uııiı. emniyetin, kamu
ffill lİi'H#İ'.'ffi:i J,;:f *i*; P 

ı*"i.tıii, j,, 
uı,uı ı,, .,, il,rri,ffii]

Hırsız]ık malı esı
esyantn bir menfaat ,;rlTr ri"İ 

el PiYasada satlş]nı önjeyerek hırsızlık malı

9;!,',11,, ;;;;ş, - T: _şi[ilHT', .u, #l:j r.ir"mj;tr,nş
J" }ff 'J; jİ::İ;:ın jT;[*j?J,,,xTş*;*11ıı.i u,ö., *JI'iJil,,,
is]enmesinden eıde edi ıen 

"şyun,n' 

-rui, 
ı,,; ,}:il"ili1.,İ.r,]"1Tril, j,:,X;öıleyerek suç delillerinin tu.u,t,l,nu.,n,İ;.,ülİ;j, amacıyla,

İ.r*],r;",.r,t-';,'.fi Ht.ffiİT.i,İ,'jT.ffffİ-i§yennden-otodan-açıktan-
bi ı gi sayar- fo to g,uı iuı.i n", i - öo' i.i..- ö'şü' Tlil:iEY "i 

J, şir;İ;r"ii;buzdolabı, çamaslr makinesi, UJuş,lİ ,u#r.j ,J.., tıjni e]ektronik ve beyazeŞYalar ile maddi değeri yiiksek oian n*a" rrrır.relerin ikinci el esya ai,msaitm Ist yapan isyerlerinde, malzeme ,.r* ,. ,il,reme sattn alan bilgilerinibulundurmayan i syeri sahipıerin;;;i;;;'iiu,-, 
ouru cezas ı uygulanır.

Yukanda sıralanan hısus]ann muhataplanna duyurulmasını, kendi]erinegönderilen ve ikinci e, eşya a]ım satım 1rirrr* doldurrnayan kişi velyeyasorumlular hak,,,nda fiilleri ayrı ui, ,ri'"izui'.'# yorsa 5442sayıIı İl İdaresiKanunu'nun 11, Maddesinı1 ci iiJlaı;i'"?"", 
'rru 

sayılı KabahatlerKanu.nunun 32. Maddesi gereğince ongörui." id;J',Valiiik Makamrnınıoı|iı1,oıii.rıii 
"?r.ı"";.H..'.T:#,11#ııYgulanmasına'

BASIN DUYURUSU

Kamuolunun ve ilgililerin bilgisine sunulur.

ASAYIS şıjıE ıaÜorrnrÜĞÜ



TEBLiĞ VE TEBELLÜĞ TUTANAĞI

Vaiilik makamırun 30.11.2012 tarih ve B.O5.1,EGM,4.o7.7409.(62197)./2243112012
sajılı oiurjaı ile ilimiz sınırlan içerisinde faaliyet gösteren genel kolluğun denetimine tabiikinci el alım ve sahm yapan işyerlerinde, oiay 

"*tu"rai 
,rç 

"; ;;;i;ı;];,}-r"
ryk{anmaı, can ve mal gıivenüğinin korunması 

'u^u"ryı| 
ikinci el alım ve ;;;;-ffi;""taızim etmeleri ve gelen kolluk kuı,vetlerine bu b"lg"niniblaz editmesinin uygun-;ilG,

ıı İdaresi kanıııu hükümlerince, suç islenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve
şıyeı;gının .korunması için geıeken tedbirierin alınması, huzur ve güvenlik iie kisidokunulmazlığnn, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğniı ,.ğĞ;;;;;;ı.;j;
kolluk yetkisi uyannca;

*__.""İ]:1]_+_TaIı 
eşyarun ikinci eI. piyasada satısııı önJeyerek fursızlık ma]ı esyaıın birmenlaat temlnl açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek ,*"tig" tu,,uguverıtiğnin sağanması ve kamu düzeninin io-*urr, gerçeklğ ı.,""ri* 

- 

oiuvı"ro,aydıniatılması, süphelilerin tespiti ve yakalanması, çalınaıi malzemelerin elde 
"aiı."rını,sığlamaı, suçun işlenmesinden elde ediien esyanın satılmak suıetiyle ortadan kaybolmasmı

önleyerek suç delillerinin karartılmasının önleıımesi amacıyla,

. .il şını{an içerisinde meydana. gelen (evden-isyerinden-otodan-açıktan-depodan-
yarıkesicilik vb.) hıısızlık olavlan ile lqıii yapılan arasiırmalarda ç"h.; İ;; 

"ıi"i"*bilgisayaı-fotoğaf makinesi-CD çalar-DVD'çalar-LCD televizyon il" ;;"iu;,,';;;;;
makinesi, bulEık makinesi vb.) tiini elektroııik ve beyaz eşyalar ile maddi değeri v,il.lrt 

"İ*hurda malzemelerin ikinci el esya alıın sahm işi 
-yapan 

isyerleriı de, milzei" satan ve
malzeme satın alan bilgilerini bulı,ındurmayan işyeı- sitıipıerıne ve ışıetmeıerıne ij." p*^
cezası uygulanır.

Bu bağamda; 1ukanda sıralanan hususlann u)ııimaması durumunda 5442 sayıIı İl
İdaresi Kanunu'nun i1. Maddenin C) Bendini atfen, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.
Maddesi gereğnce öngörülen idari para cezası uygulanacağına ilişkin 30.1 1,2012 tarih ve
B,05. 1.EGM.4.07 .,/ 409.(62197).12243112012 sayıh "Ikinci El veya Hurda Eşya Alım ve
Sahmr" konuju Valilik Karan, işletıneciliğini
isirnli şahsm yaptığı

saylı adreste

sahibine tebliğ edilmis olup;
adı alhnda faaliyet gösteren işyeıi

IŞ bu tebliğ ve tebellüğ belgesi tarafimızdan taızim edilerek altı birlikte imza altına
alrnmıştır, .,...l..../20...

TEBLIGEDEN TEBELLÜĞ EDENİlAzURUN



TEBLiĞ vE TEBELLüĞ ıuraNaĞı

Vali,ik makamıırı 30-1|.2012 tarih Ve B.05.1.E GM.4.o.7.74og.(6219.7)./22430/2012saylı olurlan ile ilimiz sınırlan içerisind. ı""iiy"ag,;,'-"i* gene, kollugun denetimine tabiumuma açık istirahat ve eElence işyerleri"a", ""İ"v" rrt rnju ,uo ,. suçlulann tespiti veyakalaıması, can ve ma] oıaivenııginin ko-.,-u.,'u,,löu, ı,uu n"r,. ruhsatlr ve yeniruhsat|an dırılacak alanı +"o .,.r.İt^."rln ;;; r;T;ii;"rn .'Kahvehane, 
oyu n saton u,bar, birahane, meyhane. eazino, disko, dirk"t.k, ;;;;;; oieı, moteı, pansİyon ve derneklokallerinde" görüntülü kamera sistemi t"ri, 

";iü;;j;'r].r.au.ıo kurulmasının tebliğtarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisina. *-"-lrr."r, ,rgİo gö.''rarl*'', .]

l.) Umuma acık istirahat ve eğlence işyerlerinde kamera sistemi DiS K]SMI VE
i:Irrrfi_""HflÇrc§rNl 

(Varsa isyİri Ot"İ;;h;;;;asik açıüardan göıecek sekilde
2.) KuruIacak kameralann;
a.) Isyeri giriş/çıkısı için; (en az) 420TY Linegece gönis özellikli donarumlı.

o"".rrji}, 
IşYeri dısansı (dış mekan) ;çln; r.n"-İlio"iu ıin" gece göniş özeliikli

3.) En az ( 1 0) giin kayıt yapma teknik kapasiteye sahip oiması gerektiğ

Bu bağlamda;

sistemlerin kurulumu ile ilgili yukanda sıralanan hususlann ve belirtilen siirelçen sinde kaııera sisteminin kurul ması, belirtiien tedbir ve yasaklaıa uyulmaması durumunda5442 sayıIı Il Idaresi Kanunu' nun 1l. Maddenin c) bendini atfen 5326 sayıLı KabahatlerKanuıunun 32, Maddesi gereğnce öngörülen idari para cezası uygulanacağna iliskin30.11.2012 tarih ve B.05.1.EGM-4.\7.740g (62197).l2 2430/2012 saylr "Umuma Açıkİstirahat ve Eğlence Yerlerine Kamera Tak-ıIması'' konulu Valilik Karan. isletmeciliğini
isimli sahsın yaptığ

saylı adreste
faaliyet gösteren işyeri sahibine tebliğ edihıis ]i"r,

adı altında

Iş bu tebliğ ve tebeliüğ belgesi taıafimızdan taızim edilerek altı birlike imza altınaalınİnıshr. ...../..../2o...

TEBLiĞ EDEN HAzIrRUN TEBELLÜĞEDEN
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Arr l AL Y A |ll}lNr YOT MUDURLÜĞÜ
kimlik Bildirim sistemi

17?4 SayılıKi,nıik BiüdiH:*İ"T"E;#, Y^:#*İ;İ*ırıaıı içindeki her çeşit ticaret vsanat amacI güden iŞ Yerlerinde ÇalıŞanlar ve or.ulu.a" le. ı-tiı ti*barındırmalar iIn;;;İ;l;;;r;..lu işleticisi ıarafındaıörneğine uygun '' iŞJeticilere ait veya yasal temsilciler; rimıır s;ıoirme, Belgesi ( Form - i ), Çalışanlara aiı Kimlik Bildirm,Belgesi { Form -2)" belgelerini Antilya Emniyet M,iaülıud't]rıik bild;rii sisiemine ;n,J.,i'"i',J.uy,.,n,n adres çubuğund:wruw'antalYakİmlikbildirim,Pol,tr 
'"Y" t si,z+s,iO. izo" j 

'rr-."l 
.i,".rnu .uyfu.,n"-*Jç'lrr* Ekrana gelen giri:sayfaslnrn sağ üst köŞesinde ver alan " B-aşvuru işı".ı..l1iu6ıiİüne girerek iş ye; bildir;m-;;igisi 

1 Form _ l ) dolduruluıDoldurduktan sowa'" BaŞuuru Yap" butonuna ba.".uı. İİı. oaru- işIemi yapılır. ı.t"nİ.'." .. yazdır,, ilebu formunbır ömeği Yazdırı|abilir, iŞ Yeri sahibi 
'.y. yrrui i"*ıİİJ}.İ".; kullanmak için gerekli şifre ve sözleşme memi almalüzere gerekli evraklarla birlikte bağlı urı,l.ai,l, ı"ıi. ırı"rk*io*;ıig; rcnıik ijiiair#'ö,iro*nu ,ti.".*, eder. Kim,ikBiIdirme Bürosu görevlileri internet üzerinden iunzim ea;ıen FönUM --l belgesinive ui.i;rc gr,iiı"" .vraklann kontrolünü

llİ,il §:.l-*' 
bir eksiktik veYa Yanlış uiıgii.. ,"...?J""iÖİı. .o.i"i,3;il;,",;;;}ö'iJ,n,,, u,r,r" imza karşıIığı

. Ayrıca iş yerine yeni giriş yapan ve iş.yerinden ayrıJanların çıkışlnırı 3 (üç) gün içinde bildirilmesi mecburidir. İs verisahübl VeYa sorumlusunun değismesi ııaıinae ae h.r;; ;i];];j;rri -.ri;r;.i;;/Lüib]öı rrspır rnirütsiırerinnt iş ,"ni sıris6r. rvri«ı.isifro-ffiıŞ'ö cEzAsI ,,G,LANA.AKı,IR.
şiFRE ALMAK içiN MüRA.AAT EDEc.* ior"'Ğio ,üzEL KişiLERDEN isTENlLEN BELGELERTüzel Kişiler için

A_ işLETT$EclNli/ KENDlsi VEYA oRTAKı,ARDAN BIRlslNİN ş|FRE ALMAK lçlN BAşVURMASl HALiNDE. 
5gTY:lly'_E, RIEI BAŞVuRU çıkrls, . VERGI LEVHAS|. ı ıuAKts ı sıcı_L GAzETES| oMyı rlııılx eoroxo jİdİ

B- lŞLETMEclNIN çAı-ıŞıııunnoeılııti
_ FORM_I |NTERNET BA§VURU oktısı 

e§ul MüdOf, Peİsonel MüdOr0, şefvs.) BiRlsiNl GÖREVLENDiRIuESi HAL|NDE
. DlLEKÇE (Şirkette çalışan y91|l1;619ryp6yazllacaktl.. ''-"''']larından bifini görev|endirdiğine dair) Açık|arna: Dilekçe işyerinjn bağıl oıduğu Poljs [/,|erkezi Amirliğine hitaben. |[/z,A slRKÜtERl.//a|çA!]EI§oılGAZEIE§|-QMYlr4 vE«)]!EyH 4ş!

Şahls Fiİmala.ı lçin
A. iŞLErMEclNiN KENDisl

. FoRM 1

Ş|FREjNTER
ALMAK lçlN aAşVURMAsl HALlNDE

ğ. iŞLETMEciNiN çALlşANLARoAN (MeŞulMüdü., Po.sonel Müdürü

NET BAŞVURU çıktlsl,
KlMtIK FoToKoPlsl

, ş9f vŞ.) BiRlNi GÖREVLEN olRMEsl HALlNoE

. VERG| LEVHAS|

. DiLEKÇE (Şirkette çalüşan yetkjli elemanlarından birinigörevlend'rd
. FoRM 1 ]NTERNEI

jğine dai
BAşVuRU çlktısı,

in bağll olduğu Polis MerkeziAmirıiğine hjtaben
klama: Di

'ekçe 
işyerin

ail Ve .yazllm

ıı
s/

oRNEK
P j 6G]rö ıü Em.,}tl Mud. İ

ef
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