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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 14.08.2020 Cuma 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 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 16.03.2020 tarihli ve 2020/3-1 sayılı kararı ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek,
vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya
getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç,
geçici olarak ertelenmesine karar verilmişti.
İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 4883 sayılı yazıları ile; Derneklerin genel kurul
toplantılarının yapılamaması nedeniyle, gerekli organlardan yoksun kalması, yönetimin başka
yollardan sağlanmasının mümkün olmaması, spor derneklerinin sezon öncesi genel kurul
yapmasının önemli ölçüde zorunluluk arz etmesi, genel kurulların yapılamaması halinde telafisi
güç veya imkânsız zararların doğması, fiil ehliyetinin kazanılamaması gibi önemli hukuki
sorunların ortaya çıkabileceği durumlarda; derneklerin genel kurul toplantılarını söz konusu
erteleme tarihten önce yapmalarına Bakanlığımızca izin verilebilecektir.
Gümüşhane Spor Kulübü Derneğinin genel kurul toplantısı yapmasına ilişkin başvuruları ile
Gümüşhane Valiliği tarafından yukarıda yer alan ve gerekli görülen diğer hususlar çerçevesinde
yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda anılan genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin
başvurunun uygun görüldüğü belirtilerek içişleri Bakanlığına bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın
11.08.2020 tarihli ve 51355057-450-E.5059 sayılı yazıları ile; “Gümüşhane Spor Kulübü
Derneği”nin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri başta olmak üzere
temizlik, maske ve mesafe kuralları ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca
hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak kararlar çerçevesinde, gerekli koşullar yerine getirilerek
genel kurul toplantısını yapmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Gümüşhane Spor Kulübü Derneğinin genel kurul toplantısı ile ilgili, İçişleri Bakanlığımızın
11.08.2020 tarihli ve 51355057-450-E.5059 sayılı yazıları çerçevesinde aşağıdaki kararların
alınması uygun görülmüştür.
Bu Kapsamda;
1) Aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Gümüşhane Spor Kulübü Derneğinin
genel kurul toplantısının yapılmasına izin verilmesine,
_____________________________________________________________________________________________
14.08.2020 tarihli ve 2020/8-7 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır.

1

2) Söz konusu toplantıda başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından
belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;
2.1. Toplantının 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. Toplantının yapılacağı yerin/binanın girişinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38
dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık
kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,
2.3. Toplantının yapılacağı binanın ve toplantı salonunun dezenfeksiyonunun sağlanması,
2.4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,
2.5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,
2.6. Toplantının yapılacağı yere/binaya muhakkak maske takılarak girilmesi ve toplantı
esnasında maske çıkarılmamasının sağlanmasına,
2.7. Toplantının yapılacağı binaların ve toplantı salonunun doğal havalandırmasının
sağlanmasına,
2.8. Toplantının yapıldığı yerde/binada ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve
hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,
3) Gümüşhane Spor Kulübü Derneğinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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