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İlçe Hıfassıhha Komisyonu 30l04l202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isinıteri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile almmıştır.

26.04.202l. tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 202l Perşembe gtiüııü saat

l9.00'dan 1 7 Mayıs 202| Pazartesi giiüııü saat 05.00'e kadar uygulanmak iizere "tam

kapanma" karan alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslaı

İçişleri Bakanlı ğırıın 27.04.202l taılh,7576 sayılr Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha

Kwulımıın 202ll23 no'lu kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlı ğını 27.04.202l tAIlh, 7576 sayılr Genelgesi ve 2021123 nolu İl

Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmzın 2.a- Şehirlerarası seyıhıt krsıtlamasının istisnalan;

maddesinde yer alan; uZonmlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da

lramu kurum veya kuruluşu tarafindan görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş,

denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlifue görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu

hühjmden muaf tutulacaldır. " denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında

görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kartr ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla

şehirlerarası seyüat krsıtlaınasında muaf tutulacaklan hiikme bağlanmıştı.

Yine İçişleri Bakanlığının 27.04.202| leınh" 7576 sayılı Genelgesi ve 2021166 Nolu

İlçe Umumi Hıfzıssılüa Kıırul Karanmızın ekinde yer alan sokağa çı}ma krsıtlamasından

muaf olan yerler ve kişiler listesinin 29 uncu srmsında 'Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve

kamplara lratılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor

müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevlileı " denilerek, bu tiir sportif faaliyetleriı

devamına imkan sağlanmıştı.

Bahsedilen tedbirlerin uygulanmasına yönelik; İçişleri Bakantığnın 30.04.202l tarih

7770 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca

aşağıdaki kararlar alınmrştu.

1. Gerek zoruıılu bir kamusal görevin ifası için kurumlannca görevlendirilmiş olan

kamu görevlilerinin gerekse pıofesyonel spor müsabakalan ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka

ve karnplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlannca belge di.Denlenmiş olan milli

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



tiirlü vasıtayla yapacaklan şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı

yeterli olacak olup aynca seyüat izin belgesi istenilmeyecektir.

2. Toplu ulaşım araçlanyla (uçak, tren, otobiis vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım

faaliyetlerinde bulunan işletıne/fırmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak,

kinıtik kartı ve görev belgesi diizeıılenmiş olan kişilerin (aynca seyahat izin belgesi

istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacaktır.

3. Kolluk kuwetlerince yiirütiiiecek denetim faaliyetlerinde de l inci madde gereğince

gerekli kontrol yapılacak, şartlan tutan kamu görevlileri, sporcrı yönetici ve diğer

görevlilerinin şehirlerarası seyüatlerine izin verilecek, aynca seyahat izin belgesi

istenilmeyecektir.

yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağdrıriyete neden olunmaınası, alınan karaılara uymayanlara umumi Hıfzssıhha

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

dawanışlara ilişkin Ttlrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfassıhha Kanunu gereğince oy birliğ ile karar verilmiştir,
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