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Karar No : - 26 -  

Karar Tarihi : 06/07/2020  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 06.07.2020 Pazartesi günü, saat 09:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. 

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski 

yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok 

tedbir alınmıştır.  

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka 

sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu 

gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili 

tedbirler yeniden değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda: 

1- Lunapark ve tematik parkların 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gezici 

olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile 

aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabilmelerine; 

a) 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. 

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

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

c) Giriş/çıkışlar 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) Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve 

denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs 

sorumlusu/sorumluları görevlendirilecektir. 

2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarihli ve 2020/46 sayılı ve İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulunun 05/06/2020 tarihli ve 26 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak 

Standartlar ve Tedbirler” ile ilgili Kararının Denetim Bölümünden önce gelmek 

üzere aşağıdaki bölümün eklenmesine; 
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“Covid19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir 

turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini 

sağlayabilmek 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 (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması 

zorunludur. 

Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı 

alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise 

faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve 

Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca 

denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek 

sertifika almaları gerekmektedir. 

‘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 faaliyetlerine son verilir. 

3- Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun 

takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 06.07.2020  

 

 

İMZALI       İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

 

 

  

   Göktuğ Kaan AYAZ                                                 İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

 

 

            İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

 

       Dr. Rıfat ERTEN                        Muhtasım TOPRAK                     Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi        İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

 

    Zübeyir KARAKOÇ                          Gökhan ÜRE                                   Hüseyin ÖCAL  

   İlçe Emniyet Amiri V.                İlçe Jandarma Komutanı                        İlçe Malmüdürü V.  

 

 

 

             İMZALI                                  İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                         ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

 

 

       Önder ÖZKAN                 Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

           İlçe Müftüsü               Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 


