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GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 
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KARAR TARİHİ : 04/11/2020 
KARAR NO  : 2020/11-2 
 
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 
 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04/11/2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran 
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 

 
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 içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler 
göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve 
önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

 
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 4007 “Ailemle Bilim Yolculuğum” 

adlı Bilim Şenliği Projesi, Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Hüya YAŞAR’ın 
yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Projenin gerçekleşme tarihi başta 
Mayıs 2020 olarak planlanmış, ancak Covid-19 salgını dolayısıyla Ekim 2020 ayına 
ertelenmişti. 

 
Ancak toplu şenlik etkinliklerinin uygulamalarının ilimizde havaların soğuduğu Ekim 

2020 ayında gerçekleşmesi durumunda şenlik alanı olarak açık alan kullanımı mümkün 
olmayacaktır. Şenliğe il dışından katılımcıların olması, toplu yemek, toplu etkinlik, 6800’e 
yakın öğrenci-veli-öğretmen ve diğer katılımcıların olması Covid-19 salgın yayılım riskini 
artırabileceğinden dolayı sıcak havaların olacağı ve pandemi riskinin azalabileceği Mayıs-
Haziran 2021 döneminde bilim şenliğinin yapılmasının uygun olacağının İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulunda değerlendirilerek karar alınması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edilmektedir. 

 
Bilindiği üzere dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup 

ülkemizde de salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir.  
 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler 
belirlenmektedir 

 
Gelinen aşamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Bakanlıklarımızın 

anılan konu ile ilgili Genelgeleri çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. 
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1- TÜBİTAK tarafından kabul edilen Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 
4007 “Ailemle Bilim Yolculuğum” adlı etkinliğin (Bilim Şenliği Projesinin) yürütücüsünün 
talebi üzerine Mayıs-Haziran 2021 aylarına ertelenmesine, 

 
2- Etkinliğin uygulanmasında; içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin 

temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası 
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallara,  
önlemlere eksiksiz riayet edilmesi ve Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin 
uygulanmasından sorumlu personel  görevlendirilmesine, 

 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
 

 


