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il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanhlr'mn. 06.05.2020 tarihli ve iller idaresi
Genel lvltidtirdi.igti ifadeli 8.7647 sayrh "Berber/Gtizellik Salonr.r/Kualbrlerin Agrlmast" konulu
genelgesi ile 06.05.2020 tarihli ve iller idaresi Genel MtdfiLrltifti ifadeli 8.7648 sayrh "65 Yag
ve Uze,ri ile 20 Yag Altr Vatandaglaril(igilerin Sokaga Qr,kma Krsrtlamast istisr:Last" konulu
genelgesinder yer alan hususlann yanl sra, il Koronaviriis .B:ilim Damgma Kurulunca <inerilen
hususlerla ilgili kararlan almak izere, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanuru'nun 26.
maddesine istinaden 07.05.2020 tarihinde gergeklegtirilerr olalaniistii goriigmede agagrdaki
kararlarr almrgtrr.
GTJNDEM:
Qin H.alk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baglayirak tiim dtinyayr tehdit etmeye
devam eden ve Dtnya Sa[hk Orgttii tarafindan PANDEM:I olarak nitelendirilen Koronaviriis
(Covid-I9) salgrundan iilkemizi ve vatandaglanmrzt lcorumak ve salgrmn yaytlmasmt
engellermek igin gereken tedbirlerin kararlagtrnlmast.

KAR:\R:
Iriziksel temas, hava yolu vb. yollarla gok hrzh bularpabilen ve enfekte olan insan saylsl
ttim Diinya'da hrzh gekilde ytikselen Koronaviriis (Co'vid-l9) salgrmmn, toplum sa[hgt
agrsrndan olugturdu[u riski ydnetebilmek amacryla sosyal hareketlilifii ve insanlar arast temasr
aza|tarak sor;yal izolasyonun mutlak gekilde sa!'lanmasr ha1l311 derecede <jnemi haizdir. Aksi
hallerde, viLriisiin yayrhmr htzlanarak, vaka saylsl 1y'e, tedavi gereksinimi artmakta;
vatandaglantmzln hayatlanm kaybetme riskinin yanl slra, toplum salhlr ve kamu di.izeninin
ciddi g ekilde bozulmasma sebep olunrrnaktadrr.

g<iriildii[ti andan itibaren Saiihk Bakanh[r ve Bilim Kurulu'nun
6nerilerri do!rultusunda bagta ilgili Bakanhklar olmak iiu:,ere kantu kurum ve kuruluglan
tarafindan biirgok tedbir karan ahnmtg ve uygularrmrqtrr.
lKoronLavirfis salgrmmn

igiglerii Bakanhlr'nrn yukarrda zikredilen genelgeleriiyle de, getirilen yeni diizenlemeler
Valilip;imizer bildirilerek,5442 sayrh il idaresi Kanunu'nttn 11/C maddesi ve 1593 sayrh
Umunri Hrfassrhha Kanunu'nun 21'. ve 72. maddeleri uyannca gerekli kararlann ahnmast
istenmigtir.

igigleri Bakanhlr genelgeleri ile il Kororraviriis tlilim Damgma Kurulunca
<inerilen hususlar kapsamrnda yaprlar delerlendirme sonucunda;
iS6z konusu

f.

\y

A

igiigleri Bakanhlr'mn yuJkarrda zikredilen "Berrber/Giizellik Salonu./Kuaflorlerin
Agilmasr" l.:onulu genelgesiyle; tiim diinyada <levam eden ve fiziksel temas, solunum vb.
yollarla gok hrzh bir gekilde bulagarak enfekte olan insan siaylsrru hrzla artiran Koronaviriis
(Covicll9) salgmrmn hatk salhgr aq:rsmdan oluqturdupu riski ytinetebilmek amacryla Sapltk
ve Sayrn Cumhurb
Bakanh[r ve Bilim
at
18.00 itibrariyle gegic
do!rultuiunda faaliyet
vtr. i9 yerleri ile ilgili
olan berber,, giizellik
kayderlilen olumlu geligmeler ile Elilim Kurul
giizellik sallonr.r/merkezi vb. igyerlerinin faaliyet
04.05.2020 Pazartesi giinii Sayrn Cum

CumhurbagkanhgrK esindedegerlendirilerek,
kurall
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kaydryla 11.05.2020 tarihinde faaliyete gegebileceklerine i.tigkin karar almmrq oldulundan
bahisle; lI.0:t.2020 tarihi itibarryla berber, giizellik salonu/rmerkezi" kuafiir vb. iig yerlerinin
faaliyetlerine baglayabilmeleri/faaliyetlerini siirdtirebilmeleri igin Bilim Kurultu cinerileri
do!rultusunda ilgili Bakanhklarca belirlenmig olan kurallar bildirilmigtir.
Genelgede belirtilen hususlar rgr[rnda;

Ilerber, gtizellik salonr.r/merkezi, kuaftir vb. ig yerle:rinin gegici olarak durdurulmasrna
iligkin Kunrlumuzun 21.03.2020 tarihli ve 2020102 no.lu karanrun 5. maddesinin
uygularrmasrmn 11 Mayrs 2020Pazartesi gtinii sabah 09.00 itibarryla sona erdirilrrLesine,
llerbe.r, giizellik salonu/merkezi, kuaft)r vb. ig yer{orinin agaprda belirtilen kurallar
gergeversinde 1l Mayrs 2020 Pazartesi giini.i sabahL 09.00 itibarryla f;raliyetlerine
baglayabileceklerine,
a) Berber, gtizellik salonu/merkezi, kuaftlr vb. ig yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasrnda

faaliyet ytiriitebileceklerine,
lb) Bu ig yerlerinde mi.igterilere randevu sistemiyle hizrnet sunumunun esas

olduluna,

Bu ig yerlerinin aynl anda yan yana iki koltukta miigteri kabul edemeyeceklerine,
muhaklkak bir koltuk dolu bir koltuk bog olacak qekilde hizrnet verebileceklerine,
rl) Randevularda kaymaya dahizmette gecikme olabilece[i httsusu gciz ontine ahnarak,
i gyeri i ginde en fazla bir mtgterinin beklemesine mtisaade edilebilece !ine,
e) Belirlenen kriterler drgrnda ig yeri igine miigteri kabul edilmemesine, ancak, hava
rc)

gartlarrna gcirre randel.usuz gelen miigterilerin ig yeri drgrnda.l'e sosyal mesafe kurallanna riayet
etmek, maske takmak gartr ile bekleyebileceklerine, bu ig y,orleri igine hizmet alan ve bekleyen
olmak tizerer igeri kabul edecekleri maksimum miigteri saylsml gdsteren du1uru metninin
igyerinin giri,g krsmrna herkes tarafindan gdriilebilecek gekildle asrlmasrna,

f) igy,erinde gahganlann muhalkkak surette maske kullanmalanna, mtigterilerin ise iglem
siiresinLce maske kullanmalanna, ancak, yaprlacak il;l:min dzellipine gtire maskeyi
grkaratrilecel<lerine,

g) Miigteriye y<inelik igleme baglamadarL 6nce mutlaka miigterinin oturacalt, temas
edebile-eli tiim alanlar ile zeminin temizlili/dezenfekr;i;ronunun yaptlmasrna, her iglem
sonrasmda bu temizlik igleminin tekrarlanmaslna,

h) Miigteriye ydnelik igleme baglanmadan

cince, gahganlanrr mtigterinin gOrebilecegi

gekilde ellerini dezenfekte etmelerinLe ya da her miigteri igin ayn olmak tizere steril eldiven
kullanrmalarrLna, eldiven kullamlacrrk ise, eldiven de[igiklipinin yaprldr$rrun miigteriye
gOsterilmesine,
r) Miigteriye hizmet sunulmasr esnasrnda kullarulan tiim malzemelere hizmet sunumuna
baglamadan once temizlik, dezenfeksiyorVsterilizasyon iglerni uygulanmastna, bu iglemin her

miigteri igin tekrarlanmaslna,
j) Saq kesimi, yrkama, boya:na vb. hiznretler esnasrnda kullarulan havlu, <inliik gibi
malzernelerin tek kullammhk malzemeler olmasma, ya da her miigteri igin ayn malzeme
olmasmrn (lkigiye <izel havlu, <inliik. vb.) sa$allmaslna, hi:zmet alan miigteri igin kullamlan
malzemeleriLn gerekli dezenfeksiyorr, sterilizasyon sallarmradan k:sinlikle baqka mtigteride
kullanrlmamaslna, isterlerse kendii kigisel havlu, tarirk vb. rnalzemelerini yanlannda
getirebilecekleri hususunun randevu agamaslnda miigterile:re bildirilntesine,

malzemenin dezenfekte edilmesinde yaganan srkmtrlar ve gok fazlayerelyizeye temas etmesi
nedeni yle) gegici stireliline durdurulmasrna,

n) Bu

igyerlerinde yiyecek ve igecek ikramrndal bulunulmasmrn gegirci siireli[ine

durdurulmasma,

o) O.lasr vaka durumunda filyasyon yaprlabilmesi amacryla, gelen mtigterilerin gelig
tarihi, adt-soyadt ve iletigim bilgilerinin igyeri sorumlusu tarafindan tutulup, saklanmasma,
p) Bu ig yerlerinde 18-20 yag arasmdaki gahganlsr, "t0l .01.2000 tarihinden sonra do[mug

olan vatandlaglanmrzrn gegici olarak sokala grkma krsrtlamasr" uygulamasmdan igigleri
Bakanlrfr'mn 05.04.2020 tarihli ve 6238 sayrh genelgesi ve Kurulumuzun 05.04f.2020 tarihli
ve2020l16 no.lu karart kapsammda muaf olduklerrndan, igyerleri ile ballarrm gcisteren belgeyi
ibraz t:tmebri koguluyla bagkaca bir igleme gerek kalmak.szrn soka$a grkmak itzerc izinli
sayrlmalanna,

2. Kurulumuzun daha dnceki kararlarryla faaliyr:tlerinin

<lurdurulmasma

ve

lveya

gahgma gartlarr ile gahgma giin ve saatlerinin belirlenmesine iligkin drizenlemeler yaprlmrg olan

igyerleri ve iLqletmeler ile ilgili olarak;
a) Kurulumuntn22.04.2020 tarihli ve2020125 no.lu kararrmn 14. maddesi ile gahgma
saatleri 06:0t0-23:00 olarak dtizenlenen ilimizdeki tiim akryakrt ve LPG satrg istasyonlanrun
gahgma saatleri krsrtlamasrmn kaldrrrlmaslna,

b) igkili ve/veya igkisiz ttim lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri igyerleri igin
daha Onceki kararlartmtzla getirilmig olan gahgma saatleri krsrtlamasrrun (bu igyerlerinin
ruhsatlannda, yazh velveya ilgili meslek odalannca belirlenmig gahgma saatlerine uyulmasr
kaydryla) kaldrrrlmaslna, ancak, bu igyerlerinin sadece pal<et servis, gel-al berr;en gekilde,
mi.igterilerin oturmasrna miisaade etmeden hizmet vermeler:i uygulamasrmn devamrna,
c) Hafta sonu sokala grkma krsrtlamalan nedeniyle h.afta i9i giinlere gekilmig olan agrk
ve kap,ah semt pazarlarrnm yine asrl giinlerinde (daha cinr;eki kararlanmrzla getirilen I hafta
tezgithlbelge numarast tek rakamla biten esnaflarrn, t haftat'^-zgdVbelge numarasr gift rakamla
biten esnaflatrrntezgdhagmalan, tezgfrhlar arasr mesafe, marske kullarumr, girig ve grkrg kontrolti
vb, di.i:zenlernelere uyulmasr kaydryla) agrlmasrna,

d) ilimizdeki ttim marketler, perakende olarak

tekstil, ganta ve
ayakkabr, hah, mobilya, kozmetik, elektronik iiriinler, lteyaz esya ve klima, krrtasiye ve
otomotiv tirriinleri vb. satrgr yapan igyerlerinin gahgma sarrtleri krsrtLamasrrun (bu igyerlerinin
inq;aat malzemesi,

ruhsatlannda yazit velveya ilgili meslek odalannca belirlenmig gahgma saatlerine uyulmasr
kaydryla) karldrrrlmasrna, igyeri igindeki enfazla mtigteri sil)'lsmm miigteriye dolrudan hizmet
sunulan toplam alamn (depolar, idani bi.irolar vb. harig) onda biri kadar olmasr, sosyal mesafe
kurahna uyulmast ve hem gahganlann hem de rniigterilerin maske kullamlmasr uygulamasrrun
devamrna,

e) Ilakkal, biife vb. igyerbri igin gahgma saatleri srrurlamasrmn (bu igyerlerinin
ruhsatlannda. yazlt ve/veya ilgili meslek odalannca belirlenmig gahgma saatlerine uyulmasr
kaydryla) kaldrnlmasma,

f) Kurulumuzw 19.03.2020 tarihli ve 202010I no.lu karannm 8. maddesinin "ilimiz
genelinde bulunan agtk ve kapah oto pazarlartntn faali-yetlerinin durdurulmastna," iligkin
b<iliimtiniin uygulanmasmm sonlandrrlmasma, agrk ve kapiah oto pazarlanrun faaliyetlerinin
devamma izin verilmesine, arugIar arasmda en az iki metre mesafe olmasrna, pazat alanlanna
girig/ g,rkrglarrn kontrollii yaprlmasrneq maske kullammrrun zorunlu olmasrna, agrkta yiyecek ve
igecek satr grrun yaprlmamasrna,

g) Bakanhk

genelgelerine istinaden

ve daha tinceki

kararlanmrzla faaliyetleri

3. iq:igleri Bakanhfr'mn yukarrda zikredilen "65 Yag ve lJzeri ile .20 Yag Altr
Vatanrdaglar/Kigilerin Sokala Qrkma Krsrtlamasr istisna.sr" konulu genelgesiyle bildirilen,
22.03.2020 tarihinden itibaren soka[a grkma krsrtlamasr getirilen 65 yag ve iizeri ile kronik
rahatsrzlrklern bulunan vatandaglarrmrz ile 04.04.2020 tarihinden itibaren sokala grkma
krsrtlamasr lgetirilen 20 yag ve altrndaki vatandaglarrmrza ycnelik olarak, 04.05.21J20 Pazartesi
giinii Sayrn, Cumhurbagkarumzrn Bagkanhlrnda toplanan Cumhurbagkanhlr Kabinesinde
Bilim Kurul.unun <inerisi ile ahnan istisna kararr do!rultusurrda;
a) 65 yag ve flzeri ile kronik rahatsrzhklan olan rratanda$larlmzrn 10.05.2020 Pazar
giinu. 11.001-15.00 saatleri arasrndqyiiriime mesafesiyle smrrh olmak, sosyal mesafe kuralma
riayet etmeh ve maske takmak kaydryla drgarr grkabileceklerine,

b) 14 yag ve altr gocuklarrn 13.05.2020

Qargannba gtnii; 15-20 yag arasrndaki
ise 15.05.2020 Cuma giinii 11.00-15.00 saatleri arasrnda, ytiriime mesafesiyle
stnrlt olmak, sosyal mesafe kurahna riayet etmek ve mas.ke takmak kaydryla istisna olarak

genglerrin
dr garr

grkabiileceklerine,

4. Kurulumuzun 01 .04.2020 tarihli ve 2020114 no.luL karannm 1. maddesinde yer alan
"Ilimize her ne Sekilde olursa olsun (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) giris yapacak kisilerin
14 giln silre;vle ikametgdhlarmda sthhi gozlem altma altnma;stna, " maddesinin uygulanmastnln
sonlanLdmlnlasrna,

Ancak, seyahat krsrtlamasrna tabi illerden gelip, ilimizde 72 saatten fazla kalacak
olanlann, onam formu almarak, beyan edecekleri ikamet,grihlarmda 14 (ondort) giin siireyle
srhhi gdzlenn altrna ahnmasrna,

5. ilimize diger illerden gelecek kigilerden, gehirlerirasr otobiis seyahatiyle gelenlerin
otogallarda, diler araglarla gelenlerin ise gehir girigii yol kontrol noktalannda saphk
kontrcrllerinin (ateg dlgtimii, semptomlarrmn izlenmesi) v,e temash veya pozitif vaka olup
olmadrklan:nm sorgulamasrmn yaprlmasma,

6. ill Umumi Hrfzrssrhha K.urulu'nun aldrEr kara'lara uvulmamasr halinde ve her
seferinde a)'n ayn olmak itzere;
TL,
b) Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerelince 392,00 TL, idari para
a) Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerelince 3.150100

cezasr

uygularmasrma,

Tiirk CezaKanunu'nun Bulagrcr Hastahklararili$kin Tedbirlere Aykrn Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan ",.. yetkili makamlarcer ahnan tedbirlere uymayan kigi, iki
aydan bir;yrla kadar hapis cezasryla cezalandrrilrr." hrillmii uyannca, bu htikme uymayan
kigilerin, haklarmda gerekli adli iglemler ta[<dir ve ifa edilmek iizere adli makamlara
bildirilmesine,
r:)

d) igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevnrat uyannca gerekli yaptrnmlann
uygulanmasima,

il Urrrumi Hrfzrssrhha Kurulurnuzca,5442 sayrh il i,Ciresi Kanunu'nun l|lC maddesi ve
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha K.anunu'nun 27. ve 7'2. maddeleri uyannca,07.05.2020
tarihirrde oy'birlili ile karar verilmigtir.
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