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İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 06.07.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Kırıkkale Vali 

Vekili Emin ALICI Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

1-Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün 

(Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile  “Lunapark ve Tematik 

Parklar” gibi eğlence tesislerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin 

genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş 

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri 

sağlanmaktadır. 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 02.07.2020 tarih ve 1087 sayılı yazısı ile Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberine “Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin” 

eklendiği bildirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce, lunapark ve tematik parklara 

06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet 

göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine izin verilmiştir. 

 

a) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 02.07.2020 tarih ve 1087 sayılı yazı ile 

bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili 

Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde 

uygulanmasına, 

b) Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli 

tedbirlerin alınmasına, 

c) Giriş çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, 
girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal 

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

ç) Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları 

kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanlanmasına, 

d) Personele Covid-19’ un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak 

önlemler hususunda eğitim verilmesine, 

e) Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve 

diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışmalarına, 

f) Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim 

ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları 

görevlendirilmesine, 
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2- Covid-19 kapsamınında  olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir 

turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için 

uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının 

konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen aylık denetimlerle devamlılığını 

sağlamayı hedefleyen  Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama 

tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur. 

 

Bu kapsamda; 

 

a) Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikası’nı 

alabilmeleri için 15.07.2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete 

geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 

“Güvenli Turizm Sertifikası” koşullarını yerine getirerek sertifika almalarına, 

b) “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, 

sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm 

belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetine son 

verilmesine,  
 

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


