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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kwulu, 0610712020 tarihinde saat 09:00'da Kaymakam Ersin
EMiROGLU bagkanlrprnda; igipleri Bakanhgnn 04.07.2020 tarihli ve 10725 sayrh "Lunapark ve
Tematik Parklarla ilgili Ahnmasr Gereken 6nlemler" konulu Genelgcsinin uygulanrnasrna y6nelik
konularr ve bu doSrultuda gerekli kararlan almak 0zere olalaniist0 toplandr.

Qin'de ortaya gtkarak biiti.in di.inyayr etkisi alhna alan Covid- 19 salgrnrnrn iilkemizde kamu
diizeninin bir pargasr olan kamu sa[hfr agrsrndan olumsuz etkilerini asgari seviyeye diigiirmek amacryla
Sa$ttk Bakanlt[t ve Koronavir0s Bilim Kurulunun tinerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmr zrn talimatlarr
do$rultusunda bugiine kadar birgok tedbir kararr alrnmrg ve uygulamaya gegirilmigtir.

D0nya Sa$rk Orgiitii tarafrndan kiiresel bir salgrn olarak ilan edilen Koronavirtisi.in (Covid-19)
Ulkemizde yaytlmasrna engel olmak amactyla igigleri Bakanhlrnrn t6.01.2020 tarihli ve 536 t sayrlr
Genelgesi ile "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eglence tesislerinin laaliyetlerinin gegici olarak
durdurulmasr kararlagtrnl mrqtr.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde ise salgrnla mi.icadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr srra her bir thaliyet alanr/ig kolu igin ahnmasr
gereken cinlemler ayrr ayrr belirlenerek tekrar faaliyete gegmeleri saglanmaktadlr.

Bu gergevede Salhk Bakanlr[rrl.a 02.0?.2020 tarih ve 1087 sayrlr yazsr ile Salgrn Yonctimi ve

Qaltgma Rehberine "Lunapark ve I'ematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin" eklendi!i bildirilmigtir.

igigleri Bakanlrfrnn 04.07.2020 tarih ve 10725 sayrh Genelgelcri de dikkate alrnarak; lunapark ve
tematik parklann 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yrlr igerisinde sadece bir yerde
laaliyet g6,stermek) kaydr ile ilimiz igerisinde agagrda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette
bulunabilecekleri delerlendirilmiqtir

l.Sa[lrk Bakanhlr tarafrndan haztrlanan 02.07.2020 tarih ve 1087 sayrk yazrsr ile bildirilen, Salgrn
Y6netimi ve Qahqma Rehberinin "Lunapark ve Tematik Parklarla itgili Ahnmasr Gereken Onlemler"
baglr!:nda belirlenen tedbirler eksiksiz bir qekilde uygulanacaktrr.

2.Ziyaretgilerin temizlik, maske ve mesafe kurallanna uymalarrna ydnelik gerekli tedbirlerin ahnmasr
sa!lanacaktrr.

3. Girig-gtktglar kigilerin birbirleriyle temaslnr engelleyecek gekilde diizenlenecek, giriglerde ziyaretgiler
srra ile igeri altnacak ve srrada durulmasr gereken alanlarda sosyal mesafe kurahna (en az I metre) uygun
pekilde yer iqaretlerneleri yapr lacaktrr.

4. Lunapark ve tematik parklardaki ellence araglarrnrn baglama ve bitiq zamanlarr kalabatrfr cinlemek igin
birbirinden farklr olacak gekilde planlanacaktrr.

5. Personele Covid- l9'un bulagnra yollarr ve viriisten
'igin 

alrnacak dnlemler hususunda elitim
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6. Lunapark ve tematik parklann iginde bulunan mesire alanlarr, restoranlar, kafeler ve diger i$letmeler
kendi sektorleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak gahgacaklardrr.

7. Covid-19 salgrnrna karpr ahnacak tedbirlerin uygulanmasrndan sorumlu ve denetim ekiplerinin iletigim
iginde olaca!r igletmenin Koronavir0s sorumlusu/sorumlularr gcirevlendirilecektir.

ilge Umumi Hrlzrssthha Kurulumuz kararlarr dofrultusunda faaliyete baglayacak lunapark ve
tematik parklarrn haftada en az bir kez denetlenmesi planlanrp gergeklegtirilecektir.

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamanrn yukarrda belirtilen gergevede eksiksiz
bir gekilde yerine getirilmesinin sallanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha Kanununun
282'nci maddesi gere!ince idari para cezasr verilmesi, aykrrrllgln durrmuna gdre Kanunun ilgili maddeleri
geregince iplem yaprlmasr, konusu su9 tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasr hususu;
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