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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 23.07.2020 Perşembe günü, Vali Vekili Sayın Mustafa
ANTEPLİOĞLU başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığımızın 06/05/2020 tarihli ve E.7647 sayılı Genelgesi ve l Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 07.05.2020 tarihli ve 2020/5-2 sayılı kararının 11. maddesinde yer
alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek,
ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden gelen
talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda
COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması
sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal
tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak
yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında
Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden aynı
rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler”
başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj
hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz
kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır.
Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında
da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi
olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye
1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak
amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.
Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın
17/07/2020 tarihli ve 11703 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması
uygun görülmüştür.
Bu Kapsamda;
1) Berberlerde; jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmasına izin verilmesine, tıraş yapılırken 1
metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun
olduğuna,
2) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde/salonlarında, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı
makyaj hizmetlerinin verilebilmesine,
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3) Berber, Kuaför, Güzellik Merkezi ve Salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan; “Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler”e ve
“Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” e uygun olarak
faaliyetlerini sürdürmelerine,
4) Market ve süpermarketlerin çalışanlar dâhil 4 metrekareye 1 kişiyi geçmeyecek şekilde
müşteri kabul edebilmelerine,
5) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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