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İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 24.07.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER  

Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

 

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 17.07.2020 tarih ve 11703 sayılı 

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

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kurallar ve tedbirler çerçevesinde 

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığının 10.07.2020 tarih ve 1177 sayılı 

yazısı ile söz konusu  rehberde yer alan “Berberler/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve 

Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı 

düzenlemeler yapıldığı bildirilmiştir. 

 

Bu kapsamda; 

 

1-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.05.2020 tarih ve 89780865-

153-E.7647 sayılı “Berberler/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması Genelgesi” ne istinaden 

07.05.2020 tarih ve 2020/19 nolu İl Hıfzıssıhha Kararının (j) bendinde “berberlerde 

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

makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” kararı alınmıştır.Sektörden gelen talepler 

doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir.Değerlendirme 

sonucunda COVİD-19 ‘un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme, ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinesi 

kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe 

korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olmasına, 

 

2- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVİD-19 Kapsamında 

Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu rehbere istinaden 

07.05.2020 tarih ve 2020/19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının (k) bendinde yer alan bayan 

kuaförleri ve güzellik merkezlerinde  cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici 

süreliğine verilmeyecek” ibaresinin kaldırılmasına, 

 

3-Benzer şekilde “Marketler 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 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi”nde yapılan güncellemenin uygulanmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


