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Ayrıntılı bilgi için: Özge İpek İncedoğan - Yazı İşleri Personeli   

 

 

 ODALARA 38 SAYILI GENELGE 

  

 

İLGİ : İzmir Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi’ nin  14.04.2021 tarih, E-98348008-

952.03.03.05-16376 sayılı yazısı.  

 

 

İl Salgın Denetim Merkezi’ nin “Kısmi Kapanma Tedbirleri”  hakkındaki ilgi yazısı 

Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.  

 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.   

 

 

 

 

  

            Serkan CEYLAN                                                   İbrahim BAYRAM   

            Genel Sekreter                                  Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

EK : İlgi yazı 
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