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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

 

 İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 03.05.2021tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN’in 

Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki iletoplanarak gündemdeki 

konular karara bağlandı. 

 

GÜNDEM: İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” 

hakkında görüşmek. 

 

KARARLAR: 

 

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 

19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam 

kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar 

27.04.2021 tarihli ve 2021/29Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızla belirlenerek 

Kaymakamlıkça duyurulmuştur. 

 

Bu doğrultuda; 

 

İlçe İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 

72’nci maddeleri kapsamında; 

1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan 

kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka 

ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli 

sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her 

türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı 

yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesinin istenilmemesine, 

2. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım 

faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak, 

kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi 

istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin sağlanmasına, 

3. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1’inci madde gereğince 

gerekli kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer 

görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi 

istenilmemesine, 

 

     Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar 

gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip 

edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi. 

  

 

  

 

 

 

 


