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DENiZLi ir, UVTUMi TTTTZTSSIHHA MECLiS KARARI
Denizli

il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Htfztssrhha Kanunu'nun 23.

maddesine gdre, Vali
toplanmrgtrr.
26.04.2021

Ali

Fuat ATIK bagkantr[rnda, COVID-I9 tedbirleri hususunda olalani.istii

tarihli Cumhurbagkanhfr Kabinesinde 29 Nisan 2021 Pergembe giinii

saat

19.00'dan 17 Mayrs 2021Pazartesi gtin0 saat 05.00'e kadar uygulanmak iizere "tam kapanma"

karan ahnmrg ve tam kapanma ddneminde uygulanacak temel usul ve esaslal igigleri
Bakanlrlrnn 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayrh Genelgesine istinaden il Umumi Hrfztssrhha
Meclis Kararlanmrzla uygulamaya gegirilmigtir.
igi9leri Bakanhlrnn27.04.2021taihlive7576 sayrh Genelgesinin2.l'. maddesinde kamu
gdrevlilerinin gehirlerarasr seyahatleri ile ilgili olarak "Zorunlu bir kamusal gtirevin kapgamrnda
ilgili Bakanhk ya da kamu kurum veya kurulugu tarafindan gdrevlendirilmiq olan kamu
gdrevlileri (mtifettiq, denetmen vb.) kurum kimlik kartr ile birlikte gdrev belgesini ibraz etmek
kaydryla bu hiiktimden muaf tutulacaktrr." denilerek, zorunlu kamusal g<irevlerin ifasr
kapsammda gdrevlendirilen kamu gdrevlilerinin kimlik kart ve gdrev belgesi ibraz etmek
kaydryla gehirlerarasr seyahat krsrtlamasrndan muaf tutulacaklan htikme ballanmrgtrr.
Aym Genelge ekinde yer alan soka[a grkma krsrtlamastndan muaf olan yerler ye kiqiler
listesinin 29 uncu srrasrnda "Yurt igi ve yurt drgr miisabaka ve kamplara katrlacak olan milli
sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor mtisabakalanndaki sporcu, ydnetici ve

diler gdrevliler," denilerek, bu ttir sportif faaliyetlerin devamrna imkan saplanmtgtr.
Bu dofrultuda; igiqleri Bakanhfrnrn 30.04.2021 tarihli 7770 sayrh ve "seyahat izin
Belgesi Hk.t' Konulu yazrsrna istinaden;
1) Gerek zorunlu bir kamusal gdrevin ifasr igin kurumlarmca gcirevlendirilmiq olan kamu
gorevlilerinin, gerekse profesyonel spor miisabakalan ile yurt igi ve yurt drgr miisabaka ve
kamplara katrlacafrna ydnelik ilgili federasyonlannca belge dtizenlenmig olan milli
sporcular, ydneticiler ve di[er gdrevlilerin (hakem, gdzlemci, temsilci vb.) bu kapsamda
her tiirli.i vasrtayla yapacaklan gehirlerarasr seyahatlerde kimlik kartr ve gdrev belgesinin

2)

ibrazryeterli olacak olup, ayrrca seyahat izin belgesi istenilmemesine,
Toplu ulagrm araglanyla (ugak, tren, otobiis vb.) yaprlacak seyahatlerde toplu ulaqrm
faaliyetlerinde bulunan igletme/firmalar tarafindan bu hususa iliqkin kontroltin
sa[lanmasrna, kimlik kartr ve gdrev belgesi diizenlenmig olan kigilerin (ayrrca seyahat izin

kabullerinin saflanmasrna,
Kolluk kuwetlerince ytirtitiilecek denetim faaliyetlerinde de I inci madde gerelince
gerekli kontroliin yaprlmasrna, gartlarr tutan kamu gdrevlileri, sporcu, ydnetici ve difer
gdrevlilerin gehirlerarasr seyahatlerine izin verilmesine, ayrrca seyahat izin belgesi

bel ge si istenilmeden)

3)

toplu ulagrm

ar aglanna

istenilmemesine,

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden
olunmamasrna, ahnan kararlaru uymayanlara Umumi Hrfztssthha Kanununun ilgili maddeleri
gere[ince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
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