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T.C. 
YALOVA VALĠLĠĞĠ 

 

KARAR TARĠHĠ : 11.06.2021 

KARAR NO  : 40 

KONU   : Koronavirüs Tedbirleri  

(Baro Genel Kurulları /  

Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları Ġçin Muafiyet) 

 
 

ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
 
Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.06.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında ĠçiĢleri 

Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 11.06.2021 tarih ve E.9581 sayılı “Baro Genel 
Kurulları” ve 10.06.2021 tarih ve E.9579 sayılı “Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları Ġçin Muafiyet ” 
konulu Genelgeleri gündemleri ile toplanarak;  

 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaĢmanın 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirilmiĢtir. 
 

Kademeli normalleĢme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ĠçiĢleri 
Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve E.8878 sayılı Genelgesi gereği Ġl 
Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 37 sayılı kararı çerçevesinde;  1 Haziran 2021 
tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarĢamba, perĢembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 
saatleri arasında; Pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den baĢlayıp pazar gününün tamamını 
kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlaması 
tedbiri getirilmiĢtir.     
 

Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve E.8878 sayılı Genelgesi gereği Ġl 
Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 37 sayılı kararında; dönemsel açıdan zorunluluk 
taĢıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluĢları, sendikalar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve 
kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniĢ katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 
tarihine kadar ertelenmesi gerektiği bildirilmiĢtir.  

 
Öte yandan, Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar 

günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından baĢvurular yapıldığı 
görülmektedir.  

 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3’de; 

 
“Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için 

levhaya kayıtlı (…) avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen 
asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile 
çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç 
nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime verilir. (…) Toplantı tarihleri, gündemde 
yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim 
kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda 
görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy 
verme işi saat onyedide sona erer.” hükmü yer almaktadır. 
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Yukarıdaki Kanun maddesi uyarınca üye sayısı 400’den fazla olan barolar için seçim 
sürecinin iki günü kapsamasının (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde 
yapılmasının zorunluluğu gerekçe gösterilerek bazı baro yönetimlerince Haziran ayında seçim 
yapılmak istenilse de;  

 
1- 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde, 15 Haziran 2021 tarihine kadar spor 

kulüpleri hariç STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları (üst birlikleri dahil), sendikalar, 
birlikler ve kooperatiflerin genel kurulları dahil geniĢ katılımlı etkinliklerinin ertelenmesi gerektiği 
bildirilmiĢ olup bu doğrultuda Baroların da 15 Haziran 2021 tarihine kadar genel kurullarını 
yapmalarının mümkün olmayacağına, 
 

2-  Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren üye sayısı 400’ün altındaki Baroların; 
Pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun 
Ģekilde) herhangi bir sakınca bulunmamasına, 
 

3- Üye sayısı 400’ün üzerindeki Barolar ise; Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine 
göre Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak Ģekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 
2627 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek olup belirtilen tarihten 
sonra Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine 
katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulmasına,  

 
 
Ayrıca ; 
 
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 10.06.2021 tarih ve E.9579 sayılı 

“Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları Ġçin Muafiyet” konulu Genelgesi çerçevesinde;   
 

Kademeli normalleĢme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ĠçiĢleri 
Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve E.8878 sayılı Genelgesi gereği Ġl 
Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 37 sayılı kararı çerçevesinde;  1 Haziran 2021 
tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarĢamba, perĢembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 
saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün 
tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak Ģekilde sokağa çıkma 
kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla Ģehirlerarası 
seyahat kısıtlaması getirilmiĢtir.   
 

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazı ve 
eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol 
Federasyonunun 07.06.2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program 
gereğince haziran ayı boyunca çarĢamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların 
sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından 
sokağa çıkma ve Ģehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir. 
 

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazı ekinde 
belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-
2021 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;  

 
Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma 

kısıtlamasından, Müsabaka programının Ģehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise 
Ģehirlerarası seyahat kısıtlamasından, muaf tutulmalarına, 
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Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem 
yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 
 

 

 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Eki : Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazı ve ekleri (13 sayfa) 
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 BaĢkan              Üye         Üye 

    Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

    Vali            Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENĠYOL            Ümit YILMAZ 

  Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü             Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi          Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


