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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 
04.07.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak COVID-19 hastalığına 
karşı alınan kararlara ilave olarak aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır. 

 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih ve E.10498 sayılı yazılarına 

istinaden;  

1. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 43 nolu Ara Kararının 5. Maddesinde, 
COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen 
işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave 
düzenlemelere uyulup uyulmadığının tespit edilmesi için denetim ekipleri belirlenmiştir. Devam eden süreçte 
faaliyete başlayan işyerleri ya da mekanların denetimi ise aşağıda belirtilen kurumların sorumluluğunda 
olmasına, 

a) Camiler; İl Müftülüğü, 
b) Park/piknik alanları vb. yerler; Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı, 
c) İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri; Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı, 
d) Düğün salonları; Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı, 
e) Nikâh yapılan yerler; Yerel Yönetimler, 
f) Sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri; Yerel Yönetimler, 
g) Lunapark ve tematik parklar; Yerel Yönetimler, 

 
2.   İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile “Lunapark ve Tematik Parklar” 
gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı. 06.07.2020 
tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile 
lunapark ve tematik parklar aşağıda yazılı bulunan kurallara riayet ederek faaliyette bulunabileceklerdir. 

a) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve 
Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz 
bir şekilde uygulanacaktır. 

b) Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin 
alınması sağlanacaktır.  

c) Girişçıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek, girişlerde 
ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en 
az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacaktır. 

d) Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı 
önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacaktır. 

e) Personele Covid19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda 
eğitim verilecektir. 

f) Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer 
işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacaklardır. 

g) Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin 
iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecektir. 

h) Faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesi 
sağlanacaktır. 
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 
şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara 
uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, 
aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 04.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


