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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 
20.07.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak Covid-19 hastalığına karşı 
alınan kararlara ilave olarak İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih ve 11703 sayılı yazıları doğrultusunda 
aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır. 

 
1) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 07.05.2020 tarih ve Ara Karar-28 Nolu kararın 3. Maddesinin 

(k) bendinde berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması yasaklanmıştı.Yapılan değerlendirme 
neticesinde; maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılması şartıyla ustura veya tıraş makinesi 
kullanılarak sakal tıraşı yapılmasına izin verilmesine, 

2) Aynı Kararın 3. Maddesinin (l) bendinde “Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, 
makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecektir.” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu işlemler yapılırken Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “Berber, 
Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler”e uyulmasına, 

3) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” 
başlığı altında yer alan “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye 
müşteri alınmalıdır” ibaresi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye 
müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi 
konularında güncelleme yapılmıştır.  

4) Yukarıda bahsi geçen güncellemeler göz önünde bulundurularak Yerel Yönetimlerce denetimlerin 
sağlanmasına, 
 
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 

şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara 
uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, 
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, 

 
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 20.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




