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                               DÖŞEMEALTI 
İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 
 
Karar No : 2021/24 
Karar Tarihi   : 30/04/2021 
 
 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

30.04.2021 tarihli ve 7770 sayılı “Seyahat İzin Belgesi Hk.” konulu Genelgesi kapsamında alınacak 

tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine 

istinaden 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 
 

GÜNDEM:  
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını 
engellemek amacıyla Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin 

kararlaştırılması. 
 
KARAR: 

  İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle; 
   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 

alınarak ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığının 

27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenerek Valilere duyurulduğu, 
   İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesinin 2.1. maddesinde kamu 

görevlilerinin şehirlerarası seyahatleri ilgili olarak “Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında 

ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri 

(müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu 

hükümden muaf tutulacaktır.” denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında görevlendirilen 

kamu görevlilerinin kimlik kartı ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla şehirlerarası seyahat 

kısıtlamasından muaf tutulacakların hükme bağlandığı, 
   Yine İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi ekinde yer alan sokağa 

çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinin 29. sırasında “Yurt içi ve yurt dışı 

müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor 

müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,” denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin 
devamına imkân sağlandığı bildirilerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 

gerekli kararların ivedilikle alınması istenmiştir. 
         Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda; 

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 

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

faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrolün sağlanmasına, 

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. madde gereğince gerekli 

kontrolün yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin 
şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine, 
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4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Döşemealtı 

Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, genel kolluk birimleri ve ilgili ilçe müdürlükleri tarafından 

koordineli bir şekilde yapılmasına, 
5. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde 

ayrı ayrı, 
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para 

cezası uygulanmasına, 
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan 
bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, 

haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
           d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,  
 
           İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.04.2021 tarihinde oybirliği 

ile karar verilmiştir. 
 

 

 

 

                          
                        Başkan 
 
 
 
                    Nuri ÖZDER 
                      Kaymakam 

 
 

Üye 
 
 
 

Turgay GENÇ 
   Belediye Başkanı 

 
 

   Üye 
 
 
 

       Dr. Duygu KAPAR 
      İlçe Sağlık Müdürü 

 
 

Üye 
 
 
 

 Süleyman GÖKÇEN 
İlçe Milli Eğitim Müdür 

 
 

Üye 
 
 
 

Erkan ÇAKAR 
İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü 
 

 
 

Üye 
 
 
 
          Uzm.Dr. Zafer ÇANAKÇI 
    Özel Şelale Termessos Hastanesi 
                  Serbest  Tabip 

 
 

                Üye 
 
 
 

     Dr.Mehmet Ali KAYA 
  Belediye Sağlık İşleri Müd. 
                 Tabip 

 
 

Üye 
 
 
 
Salih İşlek 

  Serbest Eczacı 
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