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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

      İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR  

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.08.2021 tarihli ve 39 nolu kararı ve 01.09.2021 tarihli ve 40 

nolu kararı ile; 

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde 

olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine 

ağırlık verilmesi, 

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş 

kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere 

katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri 

şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, 

 Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin 

şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşı süreci 

tamamlanmaması veya hastalığı geçirmemiş durumda olması halinde; bu kişilerin haftada iki kez PCR 

testi ile taranmaları, 

Hususları düzenlenmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonunca yayımlanan “Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 

Tedbirlerine İlişkin Talimat” hükümlerinde ise; 

 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021–2022 

Sezon müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin % 50’si oranında ev sahibi takım seyircisi 

alınabileceği ve koltukların bir dolu, bir boş olacak şekilde kullanılacağı, 

 Aşı takvimini tamamlamış kişilerin, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün 

süre ile; Covid19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün 

süre ile stadyuma girebilecekleri, 

 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil 

olmamış kişilerin, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif 

olması şartıyla stadyuma girebilecekleri, 

Yönünde düzenlemelere yer verilmiştir. 

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonunun “Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 

Tedbirlerine İlişkin Talimatında” aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin 

stadyuma alınmaması hususu açıkça belirtilmesine rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan 

taraftarların stadyuma girme çabası içerisine girdikleri, mani olunması durumunda kolluk görevlileri 

ve özel güvenlik personeli ile taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. 

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunan/bulunacak taraftarların sağlığının 

korunması için alınan tedbirlerinin tam anlamıyla uygulanması maksadıyla; 

1. Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması 

kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri 

tarafından her türlü tedbirin alınmasına, 

2. Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirmenin 

yapılmasına, aksi davranışların kişiler ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağının 

duyurulmasına, 
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3. Konunun  il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli 

koordinasyonun sağlanmasına, 

4. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade 

edilmemesine, bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı 

sıra kolluk personelinin de görevlendirilmesine, 

5. Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde 

bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına, 

 

      Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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