MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 28/11/2020
KARAR NO
: 2020 /102

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 28/11/2020 tarihinde saat 16:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı
“Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları
görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 8978086515316230 sayılı Genelgesi ile Sağlık
Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden
itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin
ertelenmesi hususu Valiliğimize bildirilmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 02.10.2020 tarih ve 2020/93
nolu kararı ile de söz konusu etkinlikler 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmişti.
Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle
Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü
kamuoyunun malumudur.
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı
Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244
sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar
kullanılabileceği hüküm altına alınmış ve İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin
genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.
Yaşanan tüm bu süreç ve dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin karar doğrultusunda,
ilimiz genelinde uygulanmak üzere;
Daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından
düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 01.03.2021
tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır.

Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca
yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

