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Sayı : 35889452-002.242
Konu : Koronavirüs Tedbirleri

ODALARIMIZA (2020/215) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’ nın
19.10.2020 tarih ve 84970893-421.02-E.294/167 sayılı genelgesinde; İçişleri Bakanlığının
18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesi (İlgi) verilerek:

“Bilindiği üzere, Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen
devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok
Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirler alındığı
görülmektedir.

Ülkemizde de salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla; hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallara ve önlemler
belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Bu doğrultuda; Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile
birlikte değerlendirilerek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

Buna göre:
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı

konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacaktır.
19 Ekim

Pazartesi
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe,

restoran gibi yeme içme mekânları

20 Ekim Salı
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu

ulaşım araçları (okul servisleri dâhil)
ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim
Çarşamba

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan
fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Ekim
Perşembe

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan
kişiler

23 Ekim
Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim
Cumartesi

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya
açık alanlar (cadde,sokak, park ve bahçeler, piknik alanları,pazaryerleri,
sahiller vb.)

25 Ekim
Pazar

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve
elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik
parklar

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 947d8b2c-94bf-4771-a16c-eadbf8a442fe kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe
müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde
belirlenecektir.

Diğer taraftan, Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.”

Denilerek: “Genelgenin esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması” istenilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği için rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN

Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili
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