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Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 28.11.2020 tarihinde Cumartesi günü saat 15:00 ’da 

Kaymakam Vekili Yunus COŞKUN Başkanlığında olağanüstü toplandı. 

 

Koronavirüs 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.  

 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı; “Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam 

etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka 

sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının 

görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde 

oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı 

sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya 

kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini 

önermiştir.” 

 

 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 alınmıştır. İçişleri Bakanlığının 

24.11.2020 tarihli Onayı ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar 

ertelenmiştir.  

 

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda;  

 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/59 sayılı Kararı ile daha önceden 

01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve 

kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 

tarihine kadar ertelenmesine;  

 

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 ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

 

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 başlatılmasına; oybirliği ile 

karar verilmiştir. 28.11.2020 

 

 

 

 

 


