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DURUM TESPİTİ
COVID-19 pandemisi Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler ışığında tüm parametreler dikkate alınmak
suretiyle değerlendirildiğinde, Türkiye’de son günlerdeki vaka sayısı artışı nedeniyle salgının hala
kontrol altına alınamadığı bilinmektedir.
İstanbul (ve Türkiye) genelinde yaşanan bu artış aslında birdenbire gelişmemiştir. Aksine Ağustos sonu
– Eylül ortası dönemde İstanbul’da salgında ilk kıpırdamanın başladığı, bulaş hızının Eylül sonunda
belirgin biçimde ivmelendiği ve Eylül son haftasında toplam 1927 yeni hasta sayısına ulaştığı, ancak bu
dönemlerde fiziki hareketi kısıtlayıcı bir önlem alınmadığı için artış hızının katlanarak 19- 25 Ekim
haftasında 4924’a ulaştığı görülebilir (Şekil 1).

Şekil 1. İstanbul İlinde Salgın Eğrisi

Dünya Sağlık Örgütü pandemi dönemindeki açılma koşullarını,
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kesin kriter: en az 14 gün boyunca test sayısının artmasına rağmen olgu sayısının azalması veya
sabit test sayısına rağmen pozitiflik oranının azalması,
güçlendirici kriter: en az 14 gün boyunca ölümlerin azalması ve sağlık çalışanı enfeksiyonlarının
azalması

olarak tanımlamıştır. Her iki kriter de şu anda yeni bir kapanmanın gündeme getirilmesi gerektiğini
açıkça ortaya koymaktadır.
İBB Bilimsel Danışma Kurulu vaka sayısının özellikle İstanbul’daki artışından endişe duymaktadır. Sağlık
Bakanlığı salgının yaklaşık 7.ayında İstanbul’daki vaka sayısının toplam vaka sayısının %40’ı olduğu
belirtilmiştir. Bu nedenle epidemiyolojik veriler ışığında ‘yeniden kapanma’ uygulamasına geçilmesinin
öneminin altını çizmekte yarar görülmektedir. Bu dönem şeffaf veri paylaşımının en kritik olduğu bir
dönemdir. İstanbul için ayrı bir plan yapılmalıdır ve bu plan yapılırken de yerel yönetimler ile birlikte
sivil toplum kuruluşlarının öneri ve katkılarının alınması gerekir.

SALGIN KONTROLÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER / YAKLAŞIMLAR

Yukarıda tanımlanan hali ile COVID-19 pandemisinin İstanbul ilindeki yayılım şekli ve hızı acil
uygulanması gereken önlemler zincirinin tanımlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Epidemiyoloji bilimi
açısından gelinen noktada pandemi ile mücadele açısından iki seçenek bulunmaktadır:
1. Seçenek: Halihazırda virüs bulaşmış kişilerin sayısı ve bulaştırıcı ortamların çokluğu dikkate
alındığında salgının yayılım hızında düşme ve bulaştırıcılığı radikal bir şekilde kontrol etme
amacı ile tanımlı bir süre (bulaştırıcılığın sürdüğü süre göz önüne alınarak 2-3 hafta) yaygın
kapanma, sonrasında güçlü takip (filyasyon) ve kontrollü açılma.
2. Seçenek: Sınırlı ölçekte kısıtlamalar uygulayarak bulaştırıcılığa en fazla neden olan yerleri ve
en çok etkilenecek kesimleri önceliyerek kısmi kapanma tedbirlerinin alınması, açık kalan
alanların sıkı kontrolü, risk gruplarına yaygın test, ulaşılabilir test ve yayılım hızının anlaşılması
için verilerde şeffaflık.
Gelinen bu noktada özellikle İstanbul İlinde ve vaka sayısının çok olduğu salgının kontrol alınamadığı
yerlerde kısıtlama uygulamaları yapılmalı, yapılacak kısıtlama uygulamalarında merkezi yönetimin ve
merkez teşkilatı olan kurumlar sadece karar ve yetki aşamasının değil, kısıtlamalardan etkilenecek
toplum kesimleri ve iş kollarına desteğin de kendi sorumluluklarında olduğu gerçeği ile hareket
etmelidir. Kısıtlama özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük kesimler ve kırılgan grupları (yoksul, yaşlı,
çocuk, kadın, azınlık, mülteci), önceliğe alan ekonomik ve sosyal destek paketleri ile birlikte devreye
sokulmalıdır.
Bu açıdan aşağıda Bilimsel Danışma Kurulumuz tarafından hem genel önlemlerde hem de kapanma açılma planlarında sunulan salgın kontrol adımları merkezi yönetim, merkez teşkilatı olan kurumlar ve
yerel yönetimlere önerileri içermekte olup bu uygulamalardan etkilenecek toplum kesimleri ve iş
kollarına desteğin devlet kurumlarınca sağlanması gerekmektedir.
18 Mayıs 2020 tarihinde İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun kamuoyuna sunduğu “İstanbul İçin Yeniden
Açılmanın Aşamaları” başlıklı raporu değerlendirildiğinde (https://koronavirus.ibb.istanbul/wpcontent/uploads/2020/05/Yeniden-Acilma-Raporu-18-Mayis-SON.pdf), Türkiye’nin yeniden ilk
aşamaya döndüğü görülmektedir (Tablo 1). Hastane kapasiteleri ve sağlık çalışanlarının çalışma yükleri
dikkate alındığında bu dönemdeki artış hızını bir ölçüde kontrol altına alabilmek amacıyla iş hayatı ve
sosyal yaşama kısıtlama getirilmeli ve hızlıca 2 ya da 3 haftalık bir kapanma uygulamasına geçilmelidir.
Bu kapanma, toplumsal hareketliliğin güçlü bir biçimde kısıtlanması, toplumun temel ihtiyaçları olan
sağlık, gıda, kısmen ulaşım hizmetleri hariç tüm faaliyetlerin durdurulması şeklinde olmalıdır (Tablo 2).

Önlemler ile ilgili karar alırken, ulusal düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de önlemlerin
alınması gerekliliği unutulmamalıdır. Aşamaların planlanması ve hayata geçişi sürecinde
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toplumu temsil eden tüm kurum ve kuruluşların mümkün olduğu kadar sürece dahil edilmesi
gerekir. Özellikle yerel yönetimlere bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Kamuya
açık işyerlerinde fiziksel mesafe ve hijyen önlemlerine ne ölçüde uyulduğu zabıta tarafından
yaygın ve düzenli olarak denetlenmeli, önlemleri uygulamayan işletmelere mülki amirlerce
cezai işlemler uygulanmalıdır. Bu sürecin etkin yönetimi ancak yerel devlet otoritelerinin yerel
yönetimlerle işbirliği ve ortak çalışması ile sağlanabilir.
Tablo1. Açılma aşamalarının genel özellikleri

YENİDEN AÇILMA
İÇİN TEMEL
TANIMLAR
Aşamaların
koşulları

Genel Özellikler

GENEL ÖNLEMLER

Aşama 1
Başlangıç aşaması

Aşama 2
Temkinli aşama

Aşama 3
Tetikte aşama

Aşama 4
Yeni normal dönem

1.Aşama açılım için
salgın kontrol altına
alınmış ve yayılım
yavaşlamış olmalıdır.
Bu aşamanın ölçütü
yayılma ölçütü (R0) ile
belirlenir. R0 en fazla
1 veya 1’den küçük
olmalıdır (R0 ≤1).
Bu durum bir
hastanın en fazla bir
kişiyi enfekte ettiğini
göstermektedir.
Eğer bu değer 2 ise
“her 1 hasta 2 kişiyi
enfekte ediyor”
anlamını
taşımaktadır.

2.Aşama aşağıdaki 4
kriterin aynı anda
gerçekleşmesi durumu
için geçerlidir:
1. 14 gün boyunca
yeni olgu sayısında
azalma olması
2. Tüm COVID-19
belirtisi olanlara ve
temaslılarına test
uygulanması
3. Sağlık sisteminin
tüm hastalara
bakım
sağlayabilmesi
4. Temaslı
taramasının yeterli
kapasitede
yürütülebilmesi

3.Aşama,
2.Aşamadaki 4
koşulun da 8-16 hafta
boyunca
sürdürülebilmesi
durumunda
geçerlidir.

4.Aşama aşının
bulunması veya
toplum
bağışıklığının
kazanılması
durumudur.

Seçilmiş küçük
işyerleri açılabilir,
küçük (10 kişiden az)
ölçekli toplantılara
izin verilir.

Daha fazla sayıda işyeri
açılır, daha fazla sayıda
kişinin toplanmasına
izin verilir.

Toplanma açısından
daha fazla rahatlama
sağlanır, tüm işyerleri
açılabilir.

-Hassas/riskli gruplarda (65 yaş üstü, KOAH, hipertansiyon, hemodiyaliz, bağışıklık sistemini
baskılayan tedavi alan hasta grupları) aşağıdaki koruma önlemleri alınmalıdır:
• Pnömokok ve grip aşıları yapılmalıdır.
• Sağlık hizmetlerinde öncelik verilmesi, mümkünse telesağlık hizmetlerden
yararlanmaları sağlanmalıdır.
• Riskli durumlarda teste ulaşma kolaylaştırılmalıdır.
-Fiziksel mesafe kuralı (en az 1,5-2 m) uygulanmalıdır.
-Kişisel hijyen (el hijyeni: su ve sabunla 20 saniye yıkamak/alkol bazlı el dezenfektanı
kullanmak; solunum hijyeni: tek kullanımlık mendil kullanılması, olmadığı koşullarda kol
dirseğine hapşırmak/öksürmek; maske kullanımı v.d.) kuralları sürdürülmelidir.
-Temizlik kuralları (Su ve deterjanla genel temizliğin yapılması ve sık dokunulan yerlerin uygun
dezenfektan ile dezenfeksiyonu) uygulanmalıdır.
-Çalışanların kontrolü (ateş, hastalık belirtisi ve işe devamsızlık takibi) sağlanmalıdır.

Tablo 2. İstanbul için işyerleri ve faaliyetler açısından öneriler

İSTANBUL (İBB) İÇİN ACİL EYLEM PLANI (1 KASIM 2020)

İşyeri /Faaliyet / Kurum
TEMEL HİZMET NİTELİĞİ
OLMAYAN İŞYERLERİ
Lokantalar 1

1
2

.

Öneri

• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü ile ilgili kurallara
uymak koşulu ile açık kalabilir.
• Her 10 m2’de 1 masa olacak şekilde kapasite sınırlandırılmalıdır.
• Servis hizmeti 11.00-19.00 ile sınırlandırılmalı, 19.00-22.00 arası sadece paket
servisi verilmeli ve 22.00’de kapatılmalıdır.

Barlar ve eğlence alanları

Kapatılmalıdır.

Salon, spa ve diğer kişisel
bakım merkezleri
Mağazalar

Kapatılmalıdır.

Alışveriş Merkezleri 2

İBB Bilimsel Danışma Kurulu

• Mağazaların kapısı açık alana açılıyorsa açık kalabilir.
• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü ile ilgili kurallara
uymak koşulu ile;
• Kapasite sınırlandırması 10 m2’ye göre yapılmalı, içeride bulunması gereken
maksimum kişi sayısı belirlenerek mağazaların kapılarına görünecek şekilde
asılmalıdır.
• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Mağazaların kapısı açık alana açılıyorsa açık kalabilir.
• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Spor/fitness salonları

Kapatılmalıdır.

Sinema, tiyatro ve kapalı
alan eğlenceleri
Büyük açık alan
konserleri, spor
müsabakaları
Büyük kapalı alan
konserleri, spor
aktiviteleri
Berber, kuaför, güzellik
salonu vb. 3
TOPLANMA ALANLARI

Kapatılmalıdır.
Kapatılmalıdır.
Kapatılmalıdır.
Kapatılmalıdır.

İbadethaneler

• Riski yüksek olduğu halde katı fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik kuralları
uygulanmak ve seccadeler arası fiziksel mesafe korunmak suretiyle açık
kalabilir.
• Camiler %50 doluluk ile sınırlandırılmalıdır.
• İbadet için gerekli eşyalar (seccade, tespih) kişiler tarafından temin edilmelidir.
• Hassas/riskli gruplar alınmamalıdır.
• Abdest alınan mekanlar kapalı olmalıdır.
• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Kütüphaneler

• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü ile ilgili kurallara ve
doluluk oranının azaltılması koşulu ile açık kalabilir.
• Oturma düzeni en az 1,5-2,0 m fiziksel mesafe sağlanacak ve karşı karşıya
oturulmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın COVID19 ile ilgili yönergeleri uygulanmalıdır.
Sağlık Bakanlığı’nın COVID19- AVM ve AVM İşyerlerinde Alınacak Önlemler Yönergesi uygulanmalıdır.
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• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
Ören yerleri /açık hava
müzeleri
Müzeler/Saraylar

• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü ile ilgili kurallara ve
doluluk oranının azaltılması koşulu ile açık kalabilir.
• Ortak kapalı alanlar (yeme-içme alanları) açılmamalıdır.
• Tuvalet dezenfeksiyonunun kontrollü ve sürekli yapılması gereklidir.
Kapatılmalıdır.

BİREYSEL VE KİTLESEL TOPLANMALAR
Semt pazarları 4

• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü ile ilgili kurallara ve
doluluk oranının azaltılması koşulu ile açık kalabilir.
• Yüksek sesle satış yapılması engellenmelidir.

Spor: Oyunlar, turnuvalar, Kapatılmalıdır.
yarışmalar, ligler
Spor: Antrenmanlar
• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, çalışanların kontrolü koşulları ile açık
kalabilir.
• Sadece bireysel antrenmanlara izin verilmelidir.
• Ortak kapalı alanlar (yeme-içme alanları) açılmamalıdır.
İş dünyası: ürün fuarı,
kongre, toplantı,
workshop vb
Eğlence: büyük konserler,
festivaller, karnavallar,
gösterileri
Siyasi: Mitingler
Küçük toplantılar
Büyük sosyal toplantılar
(düğün, cenaze vb)
Hastane ziyaretleri
Yaşlı bakım merkezleri
/huzurevleri ziyaretleri

Kapatılmalıdır.
Kapatılmalıdır.
Kapatılmalıdır.
• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, varsa çalışanların kontrolü koşulları ile
yapılabilir.
• 10 kişiden fazla olmamak kaydıyla en fazla 1 saat olarak yapılabilir.
• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, varsa çalışanların kontrolü koşulları ile
yapılabilir.
• Kişi ve zaman sınırlandırılması koşulu ile yapılabilir.
Ziyaret yasak olmalıdır.
Ziyaret yasak olmalıdır.

TURİZM, KONAKLAMA
Otel, pansiyonlar,
misafirhaneler

• Fiziksel mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması ve doluluk oranının
azaltılması koşulu ile açık kalabilir.

ULAŞIM
Otobüsler

4

• Gereklilik nedeniyle açık olmalıdır, ancak riski yüksektir.
• Esnek mesai saatleri uygulanarak yoğunluk azaltılmalıdır.
• Kişisel hijyen kuralları uygulanmalıdır, maskesiz yolcu alınmamalıdır.
• %50 yolcu kapasite uygulaması yapılmalıdır.
• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Araç içi temizlik-dezenfeksiyon uygulamaları yapılmalıdır.

İlçe belediyelerinin zabıta denetimleri sıkılaştırılmalıdır.
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Metro /raylı sistem

Havalimanları ve uçaklar
Taksi, dolmuş (oturma
kapasitesi >10 olan
taşıtlar) 5
Deniz ulaşımı: Feribotlar
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• İlave ulaşım araçları temin ederek riskli/yoğun bölgelere destek olunmalıdır.
• Gereklilik nedeniyle açık olmalıdır, ancak riski yüksektir.
• Esnek mesai saatleri uygulanarak yoğunluk azaltılmalıdır.
• Girişlerde ateş ölçümü yapılmalıdır.
• Kişisel hijyen kuralları uygulanmalıdır, maskesiz yolcu alınmamalıdır.
• %50 yolcu kapasite uygulaması yapılmalıdır.
• Havalandırma sistemi %100 taze hava sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Araç içi temizlik-dezenfeksiyon uygulamaları yapılmalıdır.
• Kişisel hijyen kuralları uygulanmalıdır, maskesiz yolcu alınmamalıdır.
• Şoförlerin maske takması zorunlu olmalıdır.
• Kişisel hijyen kuralları uygulanmalıdır.
• Araç içindeki temizlik kurallarına uyulmalıdır.
• Doluluk oranı dikkate alınmalıdır.
• Ateş ölçüm alanlarının kurulması ve her yolcunun ateşinin ölçülmesi gereklidir.
• Temizlik kurallarının sıklıkla uygulanması sağlanmalıdır.

Deniz ulaşımı: şehir içi
• Yüksek riske sahiptir, ancak gereklilik nedeniyle açık olması gerekir.
ulaşım, vapur ve motorlar • Doluluk oranı dikkate alınmalıdır.
• Ateş ölçüm alanlarının kurulması ve her yolcunun ateşinin ölçülmesi gereklidir.
• Aracı olan kişilerin araçlarının içinde kalması ile salonlardaki yolcu yoğunluğu
azaltılabilir.
• Temizlik kurallarının sıklıkla uygulanması sağlanmalıdır.
• Yoğun hatlarda bekleme salonlarının fiziksel mesafeye uygun şekilde
düzenlenmesi gereklidir.
• %50 kapasiteyle ve diğer önlemlerin katı bir biçimde uygulanmasıyla açılabilir.
AÇIKHAVA ALANLARI
Parklar, yürüyüş yolları,
açık alanlar

• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik, varsa çalışanların kontrolü koşulları ile
açık kalabilir.
• Park girişinde ve çeşitli yerlerinde uyulması gereken kurallar ile ilgili
bilgilendirici görseller bulunmalıdır.
• Eve en yakın parka gidilmelidir.
• Park kalabalık ise girilmemeli, eve dönülmeli, günün tenha olan başka bir
saatinde yeniden gidilmelidir.
• Hafta sonları mümkünse parka gidilmemelidir.
• Hasta iken parka gidilmemelidir.

Parklardaki spor aletleri

• Fiziksel mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması koşulu ile açık kalabilir.
• Spor aletlerinin COVID19 ilişkili güvenli kullanımına yönelik kurallar ile ilgili
bilgilendirici görseller bulunmalıdır.
• Günlük temizlik yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır.

Koşu parkurları

• Fiziksel mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması koşulu ile açık kalabilir.
• Günlük temizlik yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır.
Kapalı
Kapalı
Kapalı
• Park çevrelerinde yönlendirici/ bilgilendirici görseller bulundurmalıdır.
• Toplu oyunlara izin verilmemelidir.
• Fiziksel mesafe, kişisel hijyen, temizlik kuralları uygulanmalıdır.

Açık havuzlar
Kapalı havuzlar
Plajlar
Oyun alanları, açık
dinlenme yerleri

5

Sağlık Bakanlığı’nın COVID19- Ticari Taksiler ve Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler Yönergesi’ne uyulmalıdır.
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• Her bir çocuk için kullanım 2 saat ile sınırlandırılmalıdır.
• Günlük temizlik yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır.
OKULLAR VE KREŞLER
Kreş, okul öncesi
kurumlar

• Risk yüksek olmasına rağmen, iş hayatının başlamış olması nedeniyle kreşler
açık kalabilir.
• Genel temizlik kuralları, oyun alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu solunum
ve cilt irritasyonuna neden olmayacak şekilde yapılmalıdır.
• Çocuk park alanları için temizlik kurallarına uyulmalıdır.
• Yeme-içme sırasında tek kullanımlık malzemeler ile servis yapılması gereklidir.

İlkokullar
Orta öğretim (lise dahil)
Temaslı okul sporları
Temas olmayan okul
sporları
Yaz kampları
Yüksek öğrenim
Yurtlar
Kurslar (İSMEK vb)

• Önerilen tüm önlemlere rağmen vaka sayısında artış görünüyorsa kapatılmalı.
• Kapalı
• Kapalı
• Kapalı
• Kapalı
• Kapalı
• Kapalı
• Kapalı

