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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 
kararlar alınmıştır. 
 
 ALINAN KARARLAR 

 
COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmişti. 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21/03/2020 tarihli ve 03 no.lu kararı ile faaliyetleri geçici olarak 

durdurulan “Lunapark ve Tematik Parklar” gibi eğlence tesislerinin 06.07.2020 tarihinden itibaren, 
gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) ve aşağıda belirtilen kurallara 
riayet etmek kaydıyla faaliyetlerine başlamalarına, 

 
Bu kapsamda; 
 
1. Faaliyetlerine başlayacak olan lunapark, tematik parklar vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili 
Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına, 

2. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin 
alınmasına, 

3. Bu alanlara giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, 
girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınmasına ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe 
kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına, 

4. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlarının kalabalığı 
önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmasına, 

5. Personele bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hakkında gerekli eğitimlerin 
verilmesine, 

6. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer 
işletmelerin COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin kendi sektörleri ile ilgili bölümlerine tabi 
olarak çalışmalarına, 

7. COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin 
iletişim içinde olacağı Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, 

8. Faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesine, 
 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 
 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 
 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 
 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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