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   T.C. 

MUDURNU KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

  

TOPLANTI TARİHİ: 30.04.2021 

KARAR SAYISI: 27 

Mudurnu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26. Maddesi gereğince Mudurnu Kaymakamı Fatih ÇEVİK’in başkanlığında, aşağıda 
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 30.04.2021 tarihinde Kaymakamlık toplantı 
salonunda saat: 21:00’da toplanmıştır.  

Yapılan toplantıda:   

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 
19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” 
kararı alındığı ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usûl ve esasların T.C. İçişleri 
Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesiyle ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 
2021/24, 2021/25 nolu kararlarıyla duyurulduğu, 

İlgili Genelgenin ve 2021/24 nolu kararın 2.1.maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası 
seyahatleriyle 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 tutulduklarının hükme bağlandığı, 

Yine ilgili Genelgenin ve 2021/24 nolu kararın 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 imkan sağlandığı görüşülmüştür. 

Bu doğrultuda, T.C. İçişleri Bakanlığının 30.04.2021 tarih ve 7770 sayılı genelgesi 
gereğince; 

1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan 
kamu görevlilerin 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 ibrazının yeterli olmasına, ayrıca seyahat izin belgesi 
istenmemesine, 
 

2. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım 
faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol 
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 inci madde gereğince 
gerekli kontrolün yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve 
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diğer görevlilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin 
belgesi istenilmemesine, 
 

4. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 
05.00’a kadar uygulanan “tam kapanma” sürecinde, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 
30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 
2020/ 81 nolu kararıyla uygulamaya konulan “sokağa çıkma kısıtlaması olan süre ve 
günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma 
kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına,” kararının devamına, 

 

            Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek 
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere 
veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi, 
TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de 
yerine getirilebilmesine, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

  

  

  Fatih ÇEVİK 
Kaymakam  

Meclis Başkanı 
  

  

Necdet TÜRKER 
Belediye Başkanı  

Üye 

  Uzm. Dr. Eyup AYTEKİN 
TSM Başkanı 

Üye 
  

Ali Ümit KAVGACI 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Üye 

Vet. Hek. Erdoğan GÜL 
Tarım ve Orman İlçe 

Müdürü 
Üye 

Asiye ŞEKER 
Serbest Eczacı 

Üye 
  
 

 

 

 


