
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 05.05.2021                                                                       KARAR NO: 2021/25 

 

   İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 05.05.2021 günü 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. 

maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ünal ÇAKICI başkanlığında toplanmış olup; 

 

İlgi:  a) 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelge kapsamında alınan 2021/18 sayılı İlçe 

Hıfzıssıhha Kurul Kararı. 

İlgi:  b) 04.05.2021 tarih ve 7873 sayılı Genelge kapsamında alınan 2021/22 sayılı İlçe 

Hıfzıssıhha Kurul Kararı. 

 

 İçişleri Bakanlığı internet adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmında “Optisyenlik 

müesseseleri kısıtlamalara tabi midir?” sorusuna verilen cevapta; 

 

      Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 

optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir. 

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve 

tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması 

amacıyla Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması 

sağlanacaktır. 

 

 “Nöbetçi optisyenlik müessesinin çalışanları; Kaymakamlık nöbet listesi ile birlikte “çalışma 

izni görev belgesi” formunu manuel olarak düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk 

kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı kalmak 

kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.” İbaresi yer almaktadır. 

 

 Nöbetçi Optisyen listesi yazımız ekinde sunulmuştur. 

 

 İlgi (b) kararla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 pazartesi günü saat 

05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 10.00-17.00 saatleri arasında 

çalışabilecek zincir ve süpermarketlerde satılabilecek ürünler düzenlenmiştir. Bahse konu olan 

yazıda tam kapanma süreci boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek işyerleri 

sayılırken ‘’fırın’’ ibaresi sehven yazılmış olup fırın türü işyerleri için ilgi (a) kararda getirilen 

hükümler geçerli olup fırınların çalışma sürelerine ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu 

değildir. 

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tahsis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına;  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 



EK: Nöbetçi Optisyen Listesi 


