Sayı : E-35889452-002.242
Konu : İşyeri Çalışma Saatleri
ODALARIMIZA ( 2021 / 50 ) SAYILI GENELGE
İlgi
: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 03.03.2021 tarihli ve
E-77137367-84970893-421.02-E.65/37 sayılı yazısı.
Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (ilgi) 2021/37 sayılı genelgesinde ;
Hatırlanacağı üzere, vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1
Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de;
uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi
kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiş;
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta,
yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda
uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmış ve düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan
illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay
bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde
hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmişti.
Bu doğrultuda yayımlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 81 il valiliğine gönderdiği
3 Mart 2021 tarihli genelge ile daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal,
market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış
saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak
belirlenmiştir.
Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci
maddeleri uyarınca İl/İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacaktır. Denilmektedir.
Bilgilerinizi ve bağlı esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda;
Gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden e653d548-c816-4994-b475-476a72dd40e5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Anafartalar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 06250 Ulus- ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) - Fax: (0312) 310 91 61
www.ankesob.org.tr - email: ankesob@ankesob.org.tr

