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T.C. 
YALOVA VALĠLĠĞĠ 

 

KARAR TARĠHĠ : 30.04.2021 

KARAR NO  : 30 

KONU   : Koronavirüs Tedbirleri  

 
 
 

ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
 
 

Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.04.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında 

ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 30.04.2021 tarih ve E.7770 sayılı 

Genelgesi kapsamındaki tedbirler gündemi ile toplanarak; 

  
26.04.2021 tarihli CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 PerĢembe günü 

saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam 
kapanma” kararı alınmıĢ ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar 
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 sayılı 
Genelgesiyle belirlenerek Valilere duyurulmuĢtur.   

 
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 sayılı 

Genelgesi 2.1. Maddesinde kamu görevlilerinin Ģehirlerarası seyahatleri ilgili olarak “Zorunlu 
bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluĢu 
tarafından görevlendirilmiĢ olan kamu görevlileri (müfettiĢ, 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 Ģehirlerarası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacakları 
hükme bağlanmıĢtır. 

 
Yine ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 

sayılı Genelgesi ekinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kiĢiler 
listesinin 29 uncu sırasında “Yurt içi ve yurt dıĢı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli 
sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici 
ve diğer görevliler,” denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıĢtır.  

 
Bu doğrultuda; 

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

kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dıĢı müsabaka 
ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiĢ olan milli 
sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her 
türlü vasıtayla yapacakları Ģehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı 
yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,  

 
 
 



2 

 

2. Toplu ulaĢım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde toplu ulaĢım faaliyetlerinde 
bulunan iĢletme/firmalar tarafından bu hususa iliĢkin kontrol sağlanacak, kimlik kartı ve görev 
belgesi düzenlenmiĢ olan kiĢilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaĢım 
araçlarına kabulleri sağlanmasına, 

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

gerekli kontrol yapılacak, Ģartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer 
görevlilerinin Ģehirlerarası seyahatlerine izin verilecek, ayrıca seyahat izin belgesi 
istenilmemesine, 
 

 Ayrıca; 
 

Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 10.12.2020 tarih ve 94 No’ lu kararla; Sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için kararlaĢtırılmıĢ tedbirlerin 29.04.2021 saat: 

19:00’ de baĢlayıp 17.05.2021 saat: 05:00’ de sona erecek olan Tam Kapanma Tedbirleri 

kapsamındaki günlerde de aynen uygulanmasına, 

 

ÇalıĢtıkları kurum amirinden onaylı belge almaları koĢulu ile; esnek mesai ve sokağa 
çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık çalıĢanlarının evlerinde günlük olarak 
çocuk/yaĢlı/hasta bakımı hizmet veren kiĢiler ile sağlık personelinin iĢe gidiĢ geliĢlerinde 
naklini sağlayan kiĢiler (eĢ, çocuk v.b.) muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve 
güzergâh ile sınırlı olarak kısıtlamadan muaf olmasına, 
 

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince iĢlem yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 

Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 

    

       

 

Oy birliği ile karar verildi. 
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 BaĢkan              Üye         Üye 

    Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

   Vali            Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENĠYOL            Ümit YILMAZ 

   Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü            Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi    Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


