
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı'nın (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 30.04.2021 tarihli ve 7770 sayılı genelgesi.

        
        İçişleri Bakanlığından alınan "Seyahat İzin Belgesi Hk." konulu genelge ekte gönderilmiştir.
       

        Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci
maddeleri uyarınca Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;

        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a. 

Vali Yardımcısı
Ek: İlgi yazı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Üniversitelere
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğüne
Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanlığına
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanlığına 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanlığına

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına

T.C.
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DAĞITIMLI
Sayı   :E2600263724910001 30.04.2021
Konu :Seyahat İzin Belgesi Hk.
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.04.202l tarihli ve7576 sayılı Genelge,

26.04.202|taıihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 PerŞembe giinü saat_l9,00'dan 17

Mayıs 202l Pazartesi gtıntı saat_05.00,e"kadar uygulanmak izere "tam kapanma" karan alınmıŞ ve tam

kapanma döneminde ulgulanacak temel usul ve .r-*ı- Bakanlığımızın ilgi (a) GenelgesiYle belirlenerek

V alilere duyurulmuştur.
ilgi (a) Genelgenin 2.1. maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası seYahatleri ilgili olarak

,,zorunlu bir kamusal görevin çor, Üjromında 
-ilgili Baknnlık ya da lramu laırum veya hıruluşu

tarafından görevlendirilinış olan 
-kamu j1reulilerı (mİfettiş, denetmin vb.) kıırum kimlik lrartı ile birlihe

görev belgesini ııii ,tirk kaydıyla"bu hakamden muaf tutulac-a.kt.ır. " denilerek, zorunlu kamusal

görevlerin ifası kapsamrrraa gö."rıendiriıen kamu gtırevlilerinin kimlik kartı ve görev belgesi ibraz etmek

faydıyla şehirlerarasi seyüaTkısıtlamasında muaf tutulacakları hiikme bağlanmıştır,

Yine ilgi (a) Genelgenin ekinde yer aıan sokağa çlkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kiŞiler

listesinin 29 uncu sırasında "yıürt içi ve yurt İşı ma-sabaka ve kamplara katılacak olan milli sPorcular ile

seyircisiz oynonouiiirek profesyona ,pİ, İtisabatralarındaH iporru, Yönetici ve diğer görevliler"'

denilerek, bu tiir sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıştır,

Bu doğrultuda;
1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiŞ olan kamu

görevlilerinin g.Jr. profesyonel spor"müsabakaları İle yurt içi ve Yurt dıŞı müsabaka ve kamPlara

katılacağına yönelik ilgili federasyorrla.rnca belge düzenlenmiş olan milli sPorcular, Yöneticiler ve diğer

görevlilerin ttuı.em, g?^emci, temsilci vb.) bi kapsamda her tiirlü vasltayla yapacakları Şehirlerarası

seyahatlerde kimlik İ'urt, ,. görev belgesİnin ibrazı yeterli olacak oluP aYrıca seYüat izin belgesi

istenilmeyecektir.
2. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyüatlerde 1og|u. 

ulaşım

faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafindan bu hususa iliŞkin kontrol sağlanacak, kimlik kartı ve

görev belgesi otızenıenmİş olan kişilerin (aynca seyüat izin belgesi istenilmeden) toPlu ulaŞım araÇlaıına

kabulleri sağlanacakiır.
3. Kolluk ı.urr.tı..irr.e yürüttilecek denetim faaliyetlerinde de l_.inci madde gereğince gerekli

kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin Şehirlerarası

."vut utl.rine izin verilecek, ayrıca seyüat izin belgesi istenilmeyecektir,
yüanda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ıcive72 nci maddeleri

uvuri*-iııiıi, Ü.u-i Hıfzıssıhha Kurullan kararlannın ivedilikle alrnmasr, uYgulamada herhangi bir

aksaklıga ..ya* verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;

Biİgi ve gereğini önemle arzve rica ederim,

frş:ffişıerı uı}
3 ü ltısuı ?021

\İı

Savı : E-89780865-1,53-7770
ronu : Seyüat İzin Belgesi Hk,

I}u belge, güvenli elektronik imza ile imzalaıımıştır,

Doğrulama Kodu: rxJ+WR_sMqn +n_hwAZpğ_tpHoko_xocFlfaT Doğrulama Linki: https://www.turkiye,gov
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Süleyman SOYLU
Bakan

Bilgi için: Habip Kubilay DEMIRAY
Avrupa Birliği Uzmanı

Telefon No:

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 19l Çankaya/Ankaıa 06680

İ"l"fon No, 6l2Y22 42 83 Datıili: 4283 - 4285 Faks No: (3|214|7 93 86

.-porİu, ,ruÖı"İjı.ri.*or.t, İntemet Adresi: https://wwu,.icisleri.eov.tr/illeridafesi

Kep Adresi: icisleribakanligi@hs0l.kep.tr 
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DAĞITIM:
Gereği:
8ı iL vAı,iı.iĞiNr,
MERKEZ gİRİIVtrERiNp
BAĞLI KURULUŞLARA

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Adalet Bakanlığına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Çewe ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültilr ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tanm ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına

l}u belge, güvenli elektronik imza ile imz,alanmıştır,

Doğrulama Kodu: rxJ+WR_sMqnar-hwAZPıi-tpHoko-xocFlfaT Doğrulama Linki: https://www.furkiye,gov

Bilgi için: Habip Kubilay DEMIRAY
Avrupa Birliği Uzmanı

Telefon No:

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: l 9 l Çankaya/Ankara 06680

rJ"İon No, 13|2|42242 83 Dahili: 4283, 4285 Faks No: (3 l2)4l 7 93 86

.-p"rİ", ,rtöi.İJl.İİ*r.n lntemet Adresi: httos://www.icisleri.eov,trlilleridaresi

Kep Adresi: icisleribakanligi@hs0l.kep,tr a2


