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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzalan bulunan üyelerin katılımları ile 06.07.2020 tarihinde saat 11.30’da 
toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

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 alındığı ve 
uygulamaya geçirildiği teyid edildi.

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 04.07.2020 tarih 10725 sayılı genelgesi gereğince;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid- 
19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarih 
5361 sayılı genelgesi ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.03.2020 tarih 4 nolu kararıyla 
“Lunapark ve Tematik Parklar” gibi eğlence faaliyetlerinin geçici durdurulması kararlaştırıldığı,

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 önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmelerinin sağlandığı,

*

Bu çerçevede T.C. Sağlık BakanhğCnm T.C. İçişleri Bakanlığı’na 02.07.2020 tarih 1087 
sayılı yazısı ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine “Lunapark ve Tematik Parklarda 
Uygulanacak Tedbirlerin” eklendiği görüşülmüş olup,

Buna göre;

Lunapark ve tem atik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 
yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydıyla aşağıda belirtilen kurallara 
riayet ederek faaliyette bulunabilm^ler-pıe,



a. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kararın ekinde bulunan Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili 
Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlerin (ek-1) 
eksiksiz uygulanmasına,

b. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik 
gerekli tedbirlerin alınmasına,

e. Giriş-çıkışlarm kişilerin birbiriyle temasını engelleyecek şekilde 
düzenlenmesine, girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınmasına ve sırada 
durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az İm) uygun şekilde 
yer işaretlemesi yapılmasına,

d. Lunapark ve tematik parklarda eğlence araçlarının başlama ve bitiş 
zamanlarının kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde 
planlanmasına

e. Personele Covid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak 
önlemler hususunda eğitim verilmesine,

f. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoran, 
kafeler ve diğer işletmelerin kendi sektörleriyle ilgili genelge ve tedbirlere 
tabi olarak çalışmalarına,

g. Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve 
denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs 
sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,

Kaymakamlığımızca faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir 
kez denetlenmesinin sağlanmasına,

2. T.C. İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarih 10507 sayılı genelgesi gereğince;

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 önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde 
faaliyetlerinin sürmesi sağlanmaktadır.



Görülen lüzum üzerine T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı 
Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu genelgesi gereğince alınan 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 04.06.2020 tarih 31 nolu kararında Denetim bölümünden 
önce gelmek üzere aşağıdaki “GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” bölümün eklenmesine,

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi 
mümkün kılmak ve alman tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini saylayabilmek için Türkiye 
Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde 
belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının 
konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını 
sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama 
tesislerince (turizm işletme belgelilerin yanısıra özel idare ve belediye ruhsatlılar da dahil) 
alınmasının zorunlu olmasına,

Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikasını alabilmeleri 
için 15.07.2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini 
takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve 
www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli 
Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifikalarını almalarına,

‘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 kaymak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son 
verilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi ile 
iş birliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli 
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili 
makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesine,

Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli 
adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,

http://www.tga.gov.tr
http://www.tga.gov.tr


İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 
girmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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