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İlgi

:a)28/04/2021 tarihli ve E.419353 sayılı yazımız.
b)29/04/2021 tarihli ve E.421200 sayılı yazımız.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve
hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş, bu çerçevede
26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021
Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma kararı alınmıştır.
27/4/2021 tarihli ve 89780865-153-7576 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı ile tam gün sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan
üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmuşlardır.
Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde optisyenlik müesseseleri, işitme
cihazı merkezleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezlerinin 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecekleri mütalaası ilgi (a) ve (b) sayılı yazılarımızla belirtilmiş idi.
Ancak bulaşın engellenmesi hususunda sahada yaşanan sorunlar nedeni ile optisyenlik
müesseseleri ve işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinin muafiyetinin kaldırılması zorunlu hale
gelmiştir.
Bu minvalde Optisyenlik Müessesleri ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezlerinin tam
kapanma süresince ilgili mevzuata uygun olarak kapalı tutulması, ilgi (b) sayılı yazımızda belirtilen diğer
müesseslerin ise muafiyetinin devam edeceği konusunda, gerekli işlem ve bilgilendirmelerin yapılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Tolga KARAKAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
Ek:
1-İlgi (b) sayılı yazı (1Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: S3k0ZW56Z1AxQ3NRRG83M0FyZW56
Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

Söğütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon No: (0 312) 218 30 00 Faks No: (0 312) 218 34 60
e-Posta: halkla.iliskiler@titck.gov.tr İnternet Adresi: https://www.titck.gov.tr
Kep Adresi: titck@hs01.kep.tr
1|1

Bilgi İçin: Mustafa KAŞ
Eğitim Uzmanı

