
AıUrALYA EsıtAF vE sAı|ATKARLAR oDAtARt 8iRLiĞı
THE ANTALYA UNlON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

:2020-M/01-140- lo18
: Koronavirüs Tedbirleri Hk_

Sayı

Konu

Fabrikalar Mh. Hasan Tah5in cd. No:33 07090 ANTALYA

reli +go 242 334 5656 , Faks: +90 242 334 5659

20/10/2020

oDALARA 2o2ol140 sAYıtı GENEtGE

llgi: TESK'in '1 9/1 0/2020 tarih ve 2020/161 sayılı genelgesi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon u'n un ilgi genelgesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh met Ğ

Genel Sek

Ek: ilgi genelge (2 sayfa)

I

Bayram DAL
Birlik Başkan V.

www.aa 5ob,o İ9.ıİ
ae5ob@aesob.org.tr



tr,f DE R{ŞroNL.Aİ
Tiirkiye Şoiijıjer ve

(İoıtobilcile. Fede.ai},öıü
Tii.kire Bı}Jialla. re Bayileı

Fedeİasyoıı
Tıı,kiye V.detri Eiya

sfu ıeıL..la!ı Fed.rasyous
aiırklye -{ğaç IşleIı Esn.f!e

saı.lkfu 1.o Fede.asyonı
Iiilkiye (.hecıLe].

Kiıa.tha!eciler. Biifecileı
Fede.asyonu

I.n kiye Elekt.ik. Elektıonik!e
Benzef led Tekıisyenle,i

E$]af !. siütla.lart
Fede.a.yoD!

Tiilkiye Teİzile..
§oıt'ek§yoı.ül.r ve ğiyu!

sana*ir]aİ Eedğasyoıu
Titrtiye Berbğrler !e

Kuaföıl.ı
FedeıasyoDo

ltukiye Berbe,leı \ e
küalörleı

FederasyoDo
Tlırkiye Lokaİracılaı.

KeLaPcila!. Pas!acild !e
f .l]ıct].ı Fedef asyooo

Tıüire L-$ı!D Ayakkabıctla,
FedĞ.asyon

T.ıtiye Fiinr.iı.İ
Fede.asyoıs

Tiı h}.. tia 9.Pirr. Besi.ile'
El !e Er L:.iııileİ Esİaf\e
sıDarka1 l.ı ae.leI a!).oıu

Tinkıye Sebzecilel.
\,1eı,ec;ier

se§aj P.zal.ılaı Esıaf fe
saıaikiirlaı t Fedeİasyo§u

ESN_Aİ \T
S.ANATIi{Rl-{R

(]DA]-ARI BIRLıf,Lf RI
.A.l.ıa . Adiyarıaı .
-\iyoı.Ağı.Aıas_vi

.-\*ara.^Anta]ya.-A._!din.
Bi jikesi!.Bi]ecik.Bnrgöl

.Bitlir.Bolu.B§dui.Bl.,sa
.Ç aıakkale.{'a,*ut.Çoİ!ı
.Deıizıi.Diyartrakı'.Edilne
.El.zig.Eru ilıĞ.*.Elalun

.Eskir.hn,.Gazi.nteP

.G,res.üı.ciiııiişhane
.Hakl.aıi.liatıy.lrparta
.Ic.1.Isl.dlrul.i5İa,rbıı
(Brl. \lad Eştı).izıi.

.Kaı s.}in!tilıoı..lkyre!i
.KirkIıı.li.Kirrehtr.Kocaeli

.tionya.[iılah_ra.Malalya
.\{a.isa .K.]uaraş.\r.İdi]ı

.Girenlr.Giünilrhaıe
.Hakl..i.Hatay.hParıa
.lce].Isl.nbıl.i.laıbül
(Bjl \lad, Eiya).izı!r

.K..s.Ki!ladoıı.Ka],set i
.Ki.klıı.lı.Kiı relıu.Kocaeli

.liorya.(iirahyı.N!.laf ya
.\taı;a .K-N'laİaş.}lardnı

.Mığl..Muş.N.vşe§iİ
.)iiğde.o!d..Rize.sakı! j".
.s.ır!ı.snıl.sııop.sil,as

.Tek;dağ.Tokal.T! ıbzon

.TlDceli.Ş.ılthulin. Lşak

.\-an.1-o2c.t .Zoncııdak
.A}.Jaıay.Baybun.K.ıaı]aı
.].iitr*İale.Ba.ııaı.şf ıak

.Bıİiı.-\dı]ıan.]ğd;
.Y.lo!a.K.r.btıt.Ki!ir

.os!ırani}'e.Diizce

TE sK. yoıeiiciıği dr alt
builndarıibfuğı rtgı

gözeüıırde}3P{fur
ll.ı|r.k,.ti\ jççiılğ1.

irtraiDa eelo b.ğnn!' 1 3

ıresleki Feüleı ışoı. 6.] Bı,lltr.
]00s oda..r9l ııesle\ dalıyla

iıılie di]ze_rfrder. yaİl.|di ih
ılil_von ii]"ğe s.hip eı biiyiik

sı\,i] toPlüllr k.Nnı dDr

T,trRK|\,f
E§iNA}i V E SAı ı* A'i'§i.{R LARi KON l;E D E lüA§l'öl\ { ]

TEŞKiLAT VE İLGiLi KURULUŞLAR ırÜ»ÜnrÜĞÜ

Sayı :

Konu :

8497 0893 -421.02-E.29 1 l l 6,7

Koronavirüs Tedbirleri Hk.
19.10.2020

Ilgi : Içişleri Bakanlığının l8/l0/2020 iarlh ve 17174 sayılı Genelgesi.

Bilindiği üzere, Koronavirüs salgınının etkileri Ve Vaka artlşlarl tüm Dünyada halen
devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salglnln seyrinde bir yükselme yaŞandlğl,
birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirler
al!ndlğl görülmektedir.

Ülkemizde de salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve haslallğln yayılım hızını kontrol
alttnda tutma amaclyla; hayatın her alanlna yönelik uyulmasl gereken ek kurallara Ve önlemler
belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Bu doğrultuda; Koronavirüs salgınıyla mücadeiede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı
ile birlikte değerlendirilerek Sayın cumhurbaşkan ım ızın lalimatlarl üzerine aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

Buna göre:

19 Ekim pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağlda belirtilen
7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapllacaktlr.

19 Ekim
pazartesi

Umuma açık istirahat Ve eğIence yerleri baŞta olmak üzere

fe, restoran gibi yeme içme mekdnları

20 Ekim

Salı

Şehir içi Ve şehirler arasl yolcu taşlmaclllğl yapllan her türl

oplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil)

ile havaliman ı/gar/otogar gibi yerler

2'! Ekim

Çarşamba

organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işç
llştlrlIan fabrika, işletme Vb. yerler ilepersonel servisleri

22Ekim
Perşembe

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan

işiler
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EtkinIiği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliyJtlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanln uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgi|i kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe

müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarlarl ile meslek odalarlnln temSilcilerinden oluşacak

şekilde belirlenecektir.

Diğer taraftan, vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen .esaslar doğrultusunda

Umumi Hığıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzlssıhha
kurulları kararlarının ivedilikle allnmasl, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, allnan kararlara uymayanlara umumi

Hıfzıssıhha KanununJn ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi Ve konusu suç teşkil

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza (anununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemler başlatllacaktlr.

Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarlm ıza

duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica edeıiz.

23 Ekim

Cuma

AVM'ler, cami Ve mescitler, haIl sahalar/spor tesisleri

24 Ekim

cumartesi

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri
kamuya açık alanlar (cadde,sokak, park ve bahçeler, piknik

alanlarü,pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim

Pazar
BerBerber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/saIon ve

elektronik oyun yerleri, düğün Ve/Veya nik6h salonlarl,
lunapark/tematik parklar

İ e-imzalıdır

Çetin DEMiRKAZIK
Genel Seketer V.

İ, e-imzalıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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