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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ilgi genelgesinde; Çin Halk
Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan, birçok ülkeye yayılan ve küresel bir nitelik kazanan
coronavirüs (COVID-19) hastalığı yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz
geliştirilememiş olması nedeniyle, insan sağlığına yöneIik önemli bir tehdit olarak kabul
ed ilmekted ir.

Ulkemizde de vaka tespıtlerinin resmi makamlarca açıklanması üzerine Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında coronavirüs top antı5ı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda
Pandemi olarak nitelendirilen coronavirüs (COVID-19) salgınından vata ndaşla rım ızı korumak ve
salg ın ın yayılmasın ı engellemek amacıyla bir d izi önlemler alınması kararlaştırılmış ve bu kararlar
ilgili Bakanlarca açıklan mıştır.

Yine bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve İçişlerı Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler
sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten;

Pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16.03.2020 Pazartesi günü
saat 10.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına,

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli
lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile
salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb,),

her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi,
dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor
merkezlerinin faaliyetlerinin 16.03.2020 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle geçici bir
süreliğine durdurulmasına karar verilmış ve söz konusu Geneıgeler İçişIeri Bakanlığınca 81 İl

Valiliğine gönderilmiştir.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymaka m la r tarafından İllİlçe
Belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli tedbirlerin ivediIikle alınması ve kolluk birimleri tarafından
konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı
verilmiştir. Denilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgiii genelgeler kapsamında faaliyetlerini sürdüren esnaf ve
sanatkarlarımıza gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederiz.


