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KARAR NO         : 82 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

18/07/2020 tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin 

iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

K A R A R 

 

 

 Dünyada ve Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi halen devam etmektedir. Koronavirüs (Covid-19) 
salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne 
kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve birçok ilave tedbirler alınmıştır.  

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş 

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler 

çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Söz konusu rehberde yer alan 

“Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında 

kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı yeni düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde; 

 

1. COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile daha önce izin 

verilmeyen ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşı yapılmasına artık 

izin verilmesine, ancak tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından 

maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına, 

 

2. İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 07.05.2020 tarih 36 no'lu kararının 2.maddesi 

uyarınca, “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı 

makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine ” ibaresinin iptaline ve bahsi 

geçen rehberde yer verilen “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması 

Gereken Önlemler” başlığına eklenen yeni düzenlemelerin uygulanmasına, 

 

3. Ayrıca, ilgili rehberde bulunan “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” 

cümlesinin, “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde 

içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, işleyişi 

kolaylaştırmak amacıyla hem ortak alanların, hem de yeme içme alanları gibi 

özellikli alanların kullanımında ve gıda maddelerinin paketlenmesi gibi konularda 

yapılan güncellemelerin takip edilerek uygulanmasına, 

 

4. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yukarıda bahsi geçen 

düzenlemeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak güncellemelerin hizmet veren tüm 



işyerleri tarafından düzenli olarak takip edilmesine ve güncellemelerin 

uygulanmasına, 

 

5. Valilik/Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca yapılan denetimler sırasında söz 

konusu rehberin güncel halinin göz önünde bulundurularak denetimlerin 

yapılmasına, 

  

Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 

cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 

 Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 
 

 

 

BAŞKAN 

 

                                           Fuat GÜREL 

Vali 

 
 

 

 

 

        ÜYE                                                        ÜYE                                        ÜYE 

 

 Rafet VERGİLİ                                    Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                                   İl Sağlık Müdürü            Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

 
 

 

 

 

            ÜYE                                                      ÜYE                                     ÜYE 

 

     Nevzat AKBAŞ                                    Çetin AYVALIK             Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    

  İl Milli Eğitim Müdürü                           İl Tarım ve Orman Md.           Serbest Tabip   
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                                                                    Ecz.Recep YILDIZ 

                                                                          Serbest Eczacı 

 

 

 
 


