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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.07.2020 tarihinde saat 14.00’de Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, 

gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM: 

 İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri 

yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Önlemleri görüşerek 

karara bağlamak. 

KARARLAR :  

 Tüm Dünyada etkisi görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

alınmakta ve uygulanmaktadır. 

 Gelinen aşamada Koronovirüs ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda, lunapark ve 

tematik parkların aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabileceklerine karar 

verilmiştir. 

 Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 

72’nci maddeleri kapsamında; 

 1. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 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 

alınmasının sağlanmasına, 

 3. Giriş-çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, 

girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınması ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe 

kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına, 

 4. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanlarının kalabalığı 

önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmasına, 

  5. Personele, Kovid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler 

hususunda eğitim verilmesine, 

 6. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer 

işletmelerin kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışmasına, 

 7. Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim 

ekiplerinin iletişim içinde olacağıişletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının 

görevlendirilmesine, 

            8. Lunapark ve tematik parkların 06 Temmuz’dan itibaren gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde 

sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile bu kararda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine 

başlayabileceklerine, 

Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi 

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara 



Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak 

üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un 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 verildi. 

 

 

 


