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ilge Hrfzrssrhha Kwulu 0710512020 tarihinde, Kaymakamhk Makamrnda, Kaymakam Dr.
Yusuf Giikhan YOLCU bagkanhlrnd4 a;afrda isim ve unvanlan yazrh bulunan iiyelerin iqtiraki ile
toplanmlStlr.

Tiim diinyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla gok hrzh bir gekilde
bulagarak enfekte olan insan sayrsmr hrzla arttrran Koronaviriis (Covid-19) salgrnrnrn halk sa$hfir
agrsrndan olugturduSu riski ydnetebilmek amacryla Safhk Bakanhfir ve Bilim Kurulunun dnerileri ve
Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr dofrultusunda igigleri Bakanh $nn 21.03.2020 tarih 5759
sayrlr Genelgesi ile berber, giizellik salonu/merkezi, kuaftir vb. ig yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020
tarihi saet f 8.00 itibariyle gegici siireliline durdurulmugtur.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu geligmeler ile Bilim Kurulunun Onerileri
doSultusunda berber, kuaftir, gtizellik salonu/merkezi vb. igyerlerinin faaliyetlerinin krsrtlanmastna
y6nelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi giinii Sayrn Cumhurbagkammlzln BatkanhEmda toplanan
Cumhurbaqkanhf,r Kabinesinde def,erlendirilmig, berber, giizellik salonu/merkezi, kuaftr vb. i9
yerlerinin, Koronaviriis salgmmm etkileri gdzetilerek belirlenecek kurallara uyulmast kaydtyla
1f.05.2020 tarihinde faaliyete gegebileceklerine iligkin karar altnmtgtrr.

11.05.2020 tarihi itibariyle berber, gilzellik salonu/merkezi, kuafiir vb. i9 yerlerinin
faaliyetlerine baglayabilmeleri/faaliyetlerini siirdiirebilmeleri igin Bilim Kurulu tinerileri
dolrultusunda ilgili Bakanhklarca agafirda kurallar belirlenmiqtir.

1) Bu i9 yerleri 09.00-21 .00 saatleri arasrnda faaliyet yiiriitebilecektir,

2) Bu i9 yerlerinde mtigterilere randew sistemiyle hizmet sunumu esas olacakttr.

3) Bu iq yerleri aynr anda yan yana iki koltukta miigteri kabul edemeyecek, muhakkak
bir koltuk dolu bir koltuk bog olacak gekilde hizmet verebileceklerdir.

4)Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabilecef,i hususu goz dniine
ahnarak iqyeri iginde en fazla bir mtigterinin beklemesine mtsaade edilecektir.

5) Belirlenen kiterler drgrnda ig yeri igine miigteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava gartlanna g6re

randevusuz gelen miisteriler ig yeri drgrnda ve sosyal mesafe kurallanna riayet etmek, maske takmak
qartr ile bekleyebileceklerdir. Bu ig yerleri igine hizmet alan ve bekleyen olmak tizere igeri kabul
edecekleri maksimum miigteri saysrm iqyerinin girig krsmrna herkes tarafindan gdrtinebilecek gekilde

asacakl ardrr.

6) igyerinde gahganlar muhakkak surefte maske kullanacaktrr. Miigteriler ise iglem siiresince maske

llifine g6re maskeyi grkarabileceklerdir. r

R



7) Miigteriye yonelik igleme baglamadan iince mullaka miigterinin oturacaB, temas edebilecefi tiim

"i"nt".'it" 
zeminin temiztigilaJ"ni"t"iyoru yaprlacak, hei iglem sonrasmda bu temizlik igleminin

tekrarlanmast saPlanacaktlr.

8)Miigteriye yiinelik igleme baglanmadan iince gahsanlar mii$terinin gorebilecefi Sekilde ellerini

a"r"ni"f.t" edecekler yu au n".,niigt".l igin ayrr oi1nuk iio"." steril eldiven kullanacaklardrr' Eldiven

t rit*rt*ut ise eldiven defigikli[inin yaprldrpr milgteriye gdsterilecektir'

9) Miisteriye hizmet sunulmast esnasrnda kullanrlan tiim malzemelere hizmet sunumuna baglamadan

6nce temizlik, aer"nf"rciyoJri"riti-"yon iglemi uygulanacalilrr. Bu iglem her miigteri igin

tekarlanacak r.

10) Sag kesimi, yrkam4 boyama vb. hiznetler esnasrnda kullanrlan havlu, tinliik gibi malzemeler tek

kullanrmlk malzemeler omu1-yu da her miiqteri igin ayrr malzeme olmasr (kigiye 6zel havlu' 6nliik

vb.) sallanacaktrr. Hizmet 
"i,,,- 

,u*oi ' 
igin 

'kullanrlan 
malzemeler gerckli dezenfeksiyon'

,#fa^l-. sallanmadan t".i"fitf" iatu .Uy..iA" kullanrlmayacakttr. isterlerse .kendi 
kigisel

ilrir, 
"Lf. 

vb.-malzemeleri; ,;i.r;; getirelilecekleri hususu randevu agamasrnda milsterilere

bildirilecektir.

l1) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tlragr yaprlmasr hizneti gegici siireliline verilmeyecek' ancak

sial tragr makini ile krsaltrlma geklinde yaprlabile ektir'

12)Bayankuafrrlerivegiiaellikmerkezlerinde'ciltbaklmr,makyajvekalrcr.makyajhizmetleri
g"iiJlir*rGi"" verilmeye-cek, bunlann drgrndaki iyetlere devam edilebilecektir.

13) Sa9 kesimi esnasrnda yilz ve ba5

gegici tiireliline temizlenmesi igin

dezenfekte edilmesinde yaganan srkr

siireli line durdurulacakttr.

14)Buigyerlerindeyiyecekveigccekikramrndabulunulmasrnagegicisiirelifineizin
verilmeyecektir. Bu kaPsamda;

Berber, giizellik salonu/merkezi, kuaftir vb' i9 yerlerinin 
. 
y"ITldu 

' 
belirtilen kurallar

gergevesinde ll Mays 202['p;;;i giinii sabeh o-l.tio ititariyte faaliyetlerine baqlamastna,

igigleri Bakanhprnrn 2l '03'2020 tarih

srmrlaridirilmasr nedeniyle i9 yerlerinin bulun

salonu./merkezi, kuaftir vb. i9 yeri sahipleri ve

ilgemize girig/grkrg yapabilmesine (anrlan i9 yerl

Sbf kayrt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz

izin verilmesine,

ibraz etmeleri,foNluyla baqkaca bir i$leme gerek Kalmaksrzrn izinli sayrlmastna'
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