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T.C. 
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 
 
 
KARAR TARİHİ : 04.06.2020 
KARAR NO  : 2020/6-4 
 
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 
 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.06.2020 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran 
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı 
ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 
koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

 
İçişleri Bakanlığımızın 26.03.2020 tarihli ve 5887sayılı Genelgesi kapsamında İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 2020/3-8 sayılı kararı ile “İl, ilçe, belde belediyeleri 
ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı 
toplantılarının ertelenmesine” kararı verilmişti. 

 
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın 03.06.2020  tarihli ve 8752 sayılı Genelgesi 
çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. 

 
Bu Kapsamda; 

 
1) Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri 

meclisleri ile il genel meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran 
ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, 

 
2) Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan 

sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 
belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte; 
 

2.1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında 
alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı 
yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına, 

2.2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin 
ölçülmesi, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske 
ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, 

2.3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 
dezenfeksiyonunun sağlanması, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan 
önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,  
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2.4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,  
2.5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına, 
2.6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesi ve 

toplantılar esnasında maske çıkarılmamasının sağlanmasına, 
2.7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 

havalandırmasının sağlanmasına,  
2.8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) 

temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,  
 

3) Mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesine, 
 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

 


