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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16.06.2021 Çarşamba günü saat 17.00'da Vali Yardımcısı Niyazi 

ERTEN başkanlığında toplanmıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması 

gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve 

İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda belirlenmektedir. 

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli 

normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 01.06.2021 tarihli 

ve 8878 sayılı Genelge doğrultusunda 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren hayata geçirilecek 

uygulamalara ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 01.06.2021 tarihli ve 47 no.lu karar alınmıştır. 

Kararın 6.1 maddesinde; “Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel 

kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları, barolar ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil 

yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine, 

Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurullarının ise; fiziki mesafe 

ile temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda 

kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilmesine, 

15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları, barolar, birlikler ve kooperatiflerce 

yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik 

kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan 

bırakılması kaydıyla izin verilmesine,” hükmüne yer verilmiştir. 

İlimizde salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısmi kapanma, tam kapanma ve 

kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş 

yaşanmıştır. 

Haziran ayı sonu itibari ile İlimizde aşılanan kişi sayısında önemli ölçüde artış sağlanması 

hedeflenmekte olup, bu süreç içinde vaka sayılarının daha aşağı çekilmesi, olası vaka artışlarının önüne 

geçilebilmesi için; 

 İlimizde 1 Temmuz 2021 tarihine kadar 2911 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan 

geniş katılımlı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin maske/mesafe/temizlik kurallarına 

uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 

alan bırakılması ve 1000 kişiyi aşmamak kaydıyla yapılabilmesine, 

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılmasına, 

Karar verilmiştir. 


