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KARAR TARİHİ   :11.06.2021 

KARAR NO            :173 

KARAR KONUSU:Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.06.2021 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT 

başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler  

kapsamında olağanüstü toplanmıştır. 

         Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri 

Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren 

pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.0005.00 saatleri arasında; pazar 

günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve 

pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması 

getirilmiş , 01.06.2021 tarih 151 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile ilimiz genelinde kararlar 

alınmıştır. 

          Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı 

program ve İçişleri Bakanlığı’nın 10.06.2021 tarihli Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin 

Muafiyet konulu Genelgesi çerçevesinde; 

1. Gençlik ve ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı yazı ekinde 

belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 

20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak 

takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve 

buna bağlı olarak zamanı ve güzergâhı ile uyumlu olmak kaydıyla; 

a) Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi 

durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından, 

b) Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise 

şehirlerarası seyahat kısıtlamasından, 

muaf tutulmalarına, 

 

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin 

eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayanlara/işyerlerine Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para 

cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

 

Karar verilmiştir. 

 

 



 

 

 

EK: 

 

1.İçişleri Bakanlığı’nın 10.06.2021 tarihli Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet konulu 

Genelgesi 

2. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı 


