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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

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 

düzenlemelerin yapıldığı İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih ve 89780865-153-E.11703 sayılı 

Genelgesi ile bildirilmiştir. 

  

Bu çerçevede;  

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 06.05.2020 tarih ve 2020/29 nolu “Berber/Güzellik 

Salonu-Güzellik Merkezi/Kuaförlerin Açılması Hakkında” konulu kararın 11. maddesinde yer alan 

“Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal 

tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.” maddesi İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih 

ve 89780865-153-E.11703 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, 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 kullanılmasına. 

 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında 

Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 06.05.2020 tarih ve 2020/29 nolu “Berber/Güzellik Salonu-Güzellik 

Merkezi/Kuaförlerin Açılması Hakkında” konulu kararın 12. maddesinin “Bayan kuaförleri ve 

güzellik Merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine 

verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.”  Kaldırılmasına ve ilgili rehbere 

uygun hareket edilmesine,  

 

Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da 

“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 yapılan güncellemeye uyulmasına, 

 

 Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin başta Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediye 

Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı, Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası,  

Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli 

tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz 

tarafından konunun takip edilmesine,  

 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 



davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.   


