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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başJayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
elen ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ jarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covidl9) salgınından ülkemi zi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek için il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
26. Maddesine
toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27, ve 72. Maddeleri kapsamında
aşağıdaki kararlar
l:T:d::
allnmlştlr.
İÇiŞleri Bakanlığının 27,04,202l tarih ve 7576 sayılı
Genelgesi doğrultusunda alınan; il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28.04.202l tarih ve 202:.l3g nolu
kararının2j. maddesinde
kamu görevlilerinin Şehirlerarası seyahatleri ilgili olarak "Zorunlu
bir kamusal görevin ifası
kaPsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum İeya kuruluşu
tarafından görevlendirilmiş olan
kamu görevlilerinin (mufettiş, denetmen vb.) kuru-m kimlik
kartı ile birlikte görev belgesini ibraz
etmek koYdıYla bu hıkıimden muaf tutulmasına" denilerek,
zorunlu kam-usal görevlerin ifası
kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kartı
ve görev belgesi ibraz etmek
kaYdıYla Şehirlerarası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacakları
hükle bağlaİmıştır.
Keza; il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28.04.202| tarih ve 202ll39nolu
kararının ekinde
alan
sokağa Çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinin
Yer
29 uncu sırasında
"Yurt iÇi ve Yurt dıŞı müsabaka ve kamplara katılacak
olan milli sporcular ile seyircisiz
oYnanabilecek Pro.fesYonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici
ve diğer görevliler,,,
denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan saglanmıştır.
İÇiŞleri Bakanlığının30.04,202|

tarihve 7770 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

l, 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 seyahatlerinde kimlik kartı ve görev
belgesinin ibrazının
yeterli olmasına aynca seyahat izin belgesinin istenilmemesine,
2, ToPlu ulaŞım araÇlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde
toplu ulaşım
faaliYetlerinde bulunan iŞletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin
kontrollerin sağlanmasına,
kimlik kaıtı Ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin
belgesi
istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabul edilmesine,

3, Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1
inci madde gereğince
gerekli kontrollerin YaPılmasına,
şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer
görevlilerinin Şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, aynca
seyahat izin belgesi
istenilmemesine,

I13

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan
Verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan
kararÜra uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine
ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda buıunulmasma;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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