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Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıjhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakam Vekili. Mustafa Batuhan ALPBOĞAjnm
başkanlığında.aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 06.09.2021 tarihinde!isaat
09.00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
T.C. İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih 13441 sayılı ve 31.08.2021 tarih 13807 sayılı
Genelgeleriyle;
•

Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmek ile birlikte aşıya karşı
P 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
araçları ile gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR
testi zorunluluğu getirilmesi,
I
• 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,
Hususlarının düzenlendiği,
Türkiye Futbol Pederasvonunca yayımlanan “Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19
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; Covid-19 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 dâhil
olmamış kişilerin, müsabakadan en fazla 48 saat örtce PCR testi yaptırması ve test
sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilecekleri,
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Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonunun “Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19
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 çalışıldığının gözlemlendiği,
Görüşülmüştür.
T.C. İçişleri Bakanlığının 03.09.2021 tarih 14066 sayılı Genelgesi göz önünde
bulundurularak; bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunan/bulunacak taraftarların
sağlığının korunması için alınan tedbirlerin tam anlamı ile 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,
3. Konunun 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 Covid-19 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,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine,

Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi, TCK’nün 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde
kolluk kuvvetleri (İlçe^Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de
yerine getirilebil!
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İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girmesine, i
I

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Üye
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