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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu |11061202l gilnü Ferizli Kaymakamı Kaynarca Kaymakam V.
Bahattin Alp ARSLANKÖVI-Ü naşl<aılığnda toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları
bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliğ ile ahnmıştr.

Koronavirtis salgınrnın görüldü$i andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kunılunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızn talimatlan doğultusunda
salgının/bulaşmanıı toplum sağlığı ve kaınu diizeni açısından oluşturduğu riski yönetrne,
sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayıhm luzını kontrol altında futma amacryla
birçok tedbir karan ahnarak uygulamaya geçirilmişti.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri
belirleyen İçişleri Bakanhğının 01.06.202l tarih 8878 sayıh yazılan ile İlçe Hıfzıssıhha
Kurulunun 03.06.2021 tarih ve 202|/99 sayıh karan doğultusunda; l Haziraı 202l
tarihinden itibaren pazartesi, sah, çaşamb4 perşembe, cuma ve cumartesi giiıleri 22.00-
05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar
gününün tamamrnı kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde
sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulaııacak stire ve giinlerde özel
araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmişti.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakantığın n 07.06.202l tarih 543311 sayılı yazı ve
eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yaprlacağı giinlerin Tiirkiye
Futbol Federasyonunun 07.06.202l tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek
program gereğince haziran ayı boyrınca çarşamba ve pazAr giinlerinde diizenlenecek
müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalanna denk gelen siiıeleri için mtisabakaya kallacak
takımlar açısmdan sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat krsıtlamalarındarı muafiyet talep
edilmektedir.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığırun 07 .06.202l tarih 54331 l sayılı yazı
ekinde belirlenen proglam dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak
gerçekleştirilecek 2020-202| sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına
katılacak takımlannın yönetici, sporcu, antrĞn6r ve diğer g6revlilerinin, muafiyctin
nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzeryihı ile uyumlu olmak kaydıyla; İçişleri
Bakanlığının 10.06.2021 tarih ve 9579 sayılı genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27
ve 72 ıci madde|eri uyarınca; aşağıdaki kararlar alınmıştu.

l . Müsabakalann sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalanna,

2. Milsabaka programınn şehirlerarasr seyahati zorunlu kılmasr durumunda ise
şehirlerarası seyahat kısıtlamasındaıı muaf futulmalanna



Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmamasr, alınan kararlara uymayarılara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanrınrrnun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayılı Umumi Hıfassıhha Kanunu gereğince oy birliğ ile karar verilmiştir.
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