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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA

Konu : Birahane, bar, kafe bar işletmelerinin 
açılması ve yiyecek-içecek işletmelerin 
kapanış saatleri hk.

Sayın Başkanım,

Malumlarınız olduğu üzere, yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının 
önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü sosyal hayat 
ve normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda, genelge ile kapatılan birçok işyeri, işletme ve 
tesis, ilgili bakanlıklarca yayınlanan genelge ve protokollerde belirtilen önlemler ve tedbirler ile 
faaliyetlerine yeniden başlayabilmiştir. Tüm dünyada hızla yayılan COVID-19 virüsünün daha 
fazla yayılmasını önlemek ve sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek birincil 
odak noktası olsa da, bir yandan da bölgesel ekonomimize olan iktisadi etkisi göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kontrollü sosyal hayat kapsamında henüz para kazanmaya başlayan ve 
toparlanma sürecine giren; ancak 24:00'de faaliyetlerine son vermek zorunda kalan yeme-içme 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz, kapalı oldukları dönemden kaynaklı doğan borçlarını 
ödemekte ve zararlarını telafi edebilir hale gelmekte zorlanmaktadır. Sadece kısa bir yaz sezonu 
içinde ciro yapabilen, ancak 2020 yaz sezonundan beklentilerini sıfıra indirmiş işletmelerimizin, bu 
yaza dair muazzam miktarda ciro kaybı yaşayacakları aşikardır. Bu nedenle de kontrollü sosyal 
hayat kurallarına riayet etmek suretiyle işletmelerin kapanış saatlerinin en azından saat 
02:00'ye  kadar uzatılması  işletmelerimizin ayakta kalabilmesi adına büyük önem arz etmektedir. 

Öte yandan, COVID-19 pandemisine yönelik tedbirler kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi 
itibariyle kontrollü sosyal hayat ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte, daha önce genelge 
ile kapatılan birçok işyeri, işletme ve tesis, ilgili bakanlıklarca yayınlanan genelge ve 
protokollerde belirtilen önlemler ve tedbirler ile faaliyetlerine yeniden başlayabilmiştir. Ancak, 
17 Mart 2020 tarihinde genelge ile kapatılan, müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, 
kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu ve çay bahçelerinin, kontrollü sosyal 
hayat kapsamında faaliyetlerinin devamına izin verilmemektedir. Bu noktada önemle belirtmek 
gerekir ki, işyeri açma ruhsatında restoran-bar, cafe-bar yazan işletmeler bar vasfında olduğu 
halde açılmakta, denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadırlar. Ancak ruhsatında 
sadece "bar" yazan ve aynı nitelikteki işletme hiçbir şekilde açılışını yapamamaktadır.

Takdir edileceği üzere, herhangi bir işletmenin 17 marttan bu güne değin kapalı olmasının 
getirdiği ekonomik zarar yadsınamaz. Kaldı ki işletme sahiplerinin yanı sıra sektörde istihdam 
edilen servis ekibinden, organizasyoncusuna, ses ve ışıkçısından müzisyenine kadar bir çok 
çalışan da sadece sezonda çalışabildikleri düşünüldüğünde mağduriyetleri çok yüksek 
boyutlardadır. Alınacak tedbir ve önlemlerin, salgını dizginlemedeki rolünün büyüklüğü göz 
önüne alınarak, 17 mart itibariyle faaliyetlerine son verilen ve hala kapalı olan, eğlence 
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sektöründe faaliyet gösteren birahane, bar, disco vb. işletmelerimizin de kontrollü normalleşme 
süreci ile açılışa geçirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Sayın Başkanım, 

Pandemiden en çok nasibini alan ve en çok zarar gören turizm ve eğlence sektörü, bölgemizin 
ekonomisinde birincil geçim kaynağıdır. Bu nedenle de bölge ekonomimizin ayakta kalabilmesi 
ve bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına, 
yukarıda belirtilen hususlarda, turizm ve eğlence sektörüne ve üye işletmelerimize umut verecek 
yöntemlerle tarafınızca sağlanacak destekleriniz ve ilginizden ötürü teşekkürlerimi arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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