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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 Cuma günü saat 15.00’da Vali Ömer 

SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı. 

 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.  

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski 

yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok 

tedbir alınmıştır.  

Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki 

azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. 

yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden 

değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda:  

1- Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 11.05.2020 tarihi saat 09.00 

itibariyle aşağıda belirtilen kurallara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına; 

a) Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir. 

b) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır. 

c) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak 

bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir. 

ç) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne 

alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir. 

d) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava 

şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet 

etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. (İçeriye girmek için bekleyen 

vatandaşlar için şeritlerle bekleme alanı oluşturulacak ve en az 1,5 metre mesafe ile 

beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılacaktır.) Bu iş yerleri içine hizmet 

alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş 

kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.  

e) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem 

süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi 

çıkarabileceklerdir. 
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f) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas 

edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında 

bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır. 

g) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği 

şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven 

kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye 

gösterilecektir. 

ğ) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet 

sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu 

işlem her müşteri için tekrarlanacaktır. 

h) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi 

malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması 

(kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler 

gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride 

kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında 

getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir. 

ı) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine 

verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir. 

i) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj 

hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir. 

j) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan 

araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, 

(anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas 

etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.  

k) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin 

verilmeyecektir. 

  2- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske 

takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna 

olarak dışarı çıkmalarına; 

a) 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 10.05.2020 Pazar 

günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında, 

b) 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar) 

13.05.2020 Çarşamba günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında, 

c) 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise 

15.05.2020 Cuma günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,  

  3- Mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 

metre mesafe olması, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması 

başta olmak üzere pazar yerleri ile ilgili daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen 

tüm kurallara uyulması şartıyla; Mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 tarihi saat 09.00 

itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının 

yapılabilmesine, 
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  Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

  Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm 

Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir.  08.05.2020 

 

İMZALI 

BAŞKAN 

 

 

 

Ömer SEYMENOĞLU 

Vali 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Şükrü BAŞDEĞİRMEN 

Belediye Başkanı 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Dr. Mehmet KARAKAYA 

İl Sağlık Müdürü  

 

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Abdullah BORCA 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. V. 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Eyüp ADIGÜZEL 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Ömer YILMAZ 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Dr. Mehmet Nazif AYDIN 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Uzm.Dr. Ruşen KESKİN 

Isparta Şehir Has. Başhekimi 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Dr. Haluk KUNDAKÇI 

Serbest Tabip. 

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Ecz. Süleyman KALAY 

Serbest Eczacı 

 

 


