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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 Cuma günü saat 11:00’da Küre Kaymakam V. Hayrettin 

Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak toplanarak 

gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 

 

                   ALINAN KARARLAR 

 

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

enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi kapsamında; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş 

yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle İl Hıfzıssıhha Kurulu 10 ve 27 sayılı kararları 

ile geçici süreliğine durdurulmuştur. 

 

 21.03.2020 tarih ve 11 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ve 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl 

Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak 

sokağa çıkmaları kısıtlanmış,  03.04.2020 tarih ve 36 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile de 

01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. 

 

 Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 

berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs 

salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete 

geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 

gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 

tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurulmuş, bu 

çerçevede; 

 

 İlçemizde 11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 

faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda 

ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir. Bu doğrultuda; 

  

 



 

 1) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında 

faaliyetlerini yürütmesine, 

 2) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet 

sunumunun esas olmasına, 

 3) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerine girenlerin giriş esnasında vücut ısısının 

ölçülerek 38 derece ve üzerinde olması durumunda ivedi ve doğrudan sağlık teşkilatına 

yönlendirilmesine; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerine aynı anda yan yana iki koltukta 

müşteri kabul edilmemesine, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesine, 

4) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri 

içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilmesine, 

5) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak hava şartlarına göre 

randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak 

şartı ile bekleyebileceğine; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin içine  hizmet alan ve 

bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes 

tarafından görünebilecek şekilde asılmasına, 

6) İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmasına, müşterilerin ise işlem süresince 

maske kullanmasına, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceğine, 

7) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği 

tüm alanlar ile zeminin temizliğinin/dezenfeksiyonun malzemelerle yapılmasına, her işlem sonrasında bu 

temizlik işleminin tekrarlanmasının sağlanmasına, 

8) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanların müşterinin görebileceği şekilde 

ellerini dezenfekte etmesine yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmasına, eldiven 

kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilmesine, 

9) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna 

başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmasına, bu işlemin her müşteri için 

tekrarlanmasına, 

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

tek kullanımlık malzemeler olmasına, ya da her müşteri için ayrı malzeme olmasının (kişiye özel havlu, 

önlük vb.) sağlanmasına, hizmet alan müşteri için kullanılan malzemelerin gerekli sterilizasyon 

sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. 

malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususunun randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine. 

11) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, 

ancak sakal tıraşının makine ile kısaltılma şeklinde yapılabileceğine, 

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

hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlerin devam edebilmesine, 

 

 



 

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

gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımının, (anılan malzemenin 

dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici 

süreliğine durdurulmasına, 

14) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında 

bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmemesine, 

15) Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden 

berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması 

bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri 

ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi 

aranmaksızın izin verilmesine, 

 16) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların, 

işyerleri ile illiyetleri gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 

izinli sayılmasına, 

 17) İlçemizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri 

arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

18) Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 

yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle 

sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı 

çıkmalarına izin verilmesine, 

 

19) 10 Mayıs Pazar günü risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkacağı saatlerde riski azaltmak 

amacıyla, diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı 

kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına, hazırlanacak duyuru metninin Belediye 

merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından günde en az 5 kez anons yapılmasına ile köy ve 

mahalle muhtarlarınca da bu hususun duyurulmasına, 

 

20) 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların, 

dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ettiğinden,  

gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına, 

21) Küre ilçesi dâhilinde Çatak Köyü hariç olmak üzere yeni vaka görülme süresinin 15 günü 

geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden 20-65 yaş aralığında 

olanlarla sınırlı olmak, sosyal mesafeye uymak, maske takma ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en 

fazla % 50’sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla 11.05.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle Çatak 

köyü hariç tutulmak kaydıyla Küre İlçesinden İl merkezine, bu yerleşim yerleri için alınmış olan 

seyahat sınırlaması kararlarının kaldırılmasına, 

 

 



 

22) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26 ve 27 numaralı kurul kararlarında belirlenen İlimiz merkez ve 

köylerinde satış yöntem ve araçlarına bakılmaksızın her türlü seyyar satıcılar ile seyyar hurdacılık vb. 

Faaliyette bulunulmasının yasaklanmasına ilişkin alınan kararın kaldırılmasına, mevzuat dahilinde izin 

belgesi/ruhsat vb. belgelere sahip her türlü seyyar satıcı ve seyyar hurdacılık yapılmasının serbestliğine, 

23) İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10.04.2020 tarih ve 44 numaralı kararı ile alınan İlimizde market 

vb. yerlerde ücretli maske satışının yasaklanması kararının kaldırılmasına, marketler, eczaneler, tıbbi 

cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının 

yapılabileceğine, cerrahi maskelerin adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde 

tüketicilerimize sunulmasına, 

24) Meydanlar ve açık alanlarda toplu olarak bulunulmaması hususunun kolluk görevlileri ve 

zabıta memurlarınca yapılacak ikazlarla önlenmesine, 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum 

ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 

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

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

             BAŞKAN                                     ÜYE                 ÜYE 

  Hayrettin Buğra GÜZEL             Salih TURAN                           Dr. Hüsnü TOP 

      Küre Kaymakam V.                             Belediye Başkanı                                          Başhekim 

       


