
 

 

 Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.07.2020 tarihinde Saat 10.00’ da 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mah-
mut ÇUHADAR başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki karar-
ları almıştır. 

 T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2020 tarih, 
89780865-153-E.10725 sayı ve “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgi-
li Alınması Gereken Önlemler” konulu genelgesi, ilgi (a) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdare-
si Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı genelgesi, İlgi (b) Sağ-
lık Bakanlığı’nın  02.07.2020 tarih ve   1087 sayılı yazısı.  

 Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde 
kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye 
düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış 
ve uygulamaya geçirilmiştir. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün 
(Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi (a) genelge ile “Lunapark 
ve Tematik Parklar” gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması 
kararlaştırılmıştı. 

 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 bildirilmektedir. 

 Lunapark ve tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak 
(2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen 
kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. 

1. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken 
Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. 

2. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik ge-
rekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

3. Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlene-
cek, girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda sos-
yal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacaktır. 

4. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zaman-
ları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacaktır. 

5. Personele Covid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlem-

ler hususunda eğitim verilecektir.  
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6. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler 
ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacaklar-
dır.  

7. Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve dene-
tim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/ sorumlu-
ları görevlendirilecektir. 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, 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 başlatılması, İlgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmış olup, alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve 
kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
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                              BAŞKAN 
 

                 Mahmut ÇUHADAR 
 
                              Vali  
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Uzm. Dr. Süleyman KILINÇ Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ Ahmet ALAGÖZ 
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İl Milli Eğitim Müdürü 
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Kadir KANDEMİR Nurettin KIYAS Sami IŞIK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
V. 

İl Tarım ve Orman Müdürü 
  

İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
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Doç. Dr. Fatih DOĞAN 

  
Dr. Erdoğan ALTUNBAŞ 

  
Kemal TAŞ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi 

  

Tabip Odası Temsilcisi 51.Bölge Adıyaman Ecz. 
Odası Başkanı 

  


