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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün
02.05.202l tarihli ve 78l5 sayılı "Görev Belgesi Hakkında" konulu Genelgesi kapsamında alınacak
tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, |593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine
istinaden 02.05.202| tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

çÜışnnwr:
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-l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin
kararlaştırı lması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
26.04.202I tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan "ta!ılapg4.pqa" kararı kapsamında

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat l9.00'dan 17 Mayıs 202l Pazartesi günü saat 05.00'e kadar
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığının
27 .04.202l tarihli ve 7576 sayılı Genelgeleriyle belirlenerek Valiliklere duyurulduğu,

Yine aynı Genelgeyle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma
döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama
yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlilerin tespit
edildiği,

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının
sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, İçişleri
Bakanlığının 29,a4,2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesiyle;

o E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınması,

. yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna, dair usul ve esasların belirlendiği,
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin

başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi
üzerinden 02.05,2021. saat 17.00'ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamaların yapılarak
neticelendirildiğive ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği,

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi
alma imkanı olmayan;

. İşyeri sahipleri,

. kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

. kendi özel sandık|arına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulun-
mayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye
Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 202| Pazar günü
tamamlanacağından bahisle,ss
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sağlanması için her türlü tedbir alındığı/alınmakta olmasrna rağmen, bu işkollarında zorunlu bir
görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir
sorunla karşı karşıya kalmaması için Valilik ve Kaymakamlıklarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
27. ve 72, madde|eri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda;

1. İçişleri Bakanlığının 29.04,202l tarihli ve 7705 sayılı Genelgesiyle, yeni oluşturulan "ça_
hşma izni görev belgesi formunun" 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmiştir.
Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak dolduru-
larak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "çalışma izni görev belgesi formu-
nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 202l Cama günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına,

2. Gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahathk sağlayacağı ve
suiistimalleri engelleyeceği gözönünde bulundurularak, çalışma izni görev belgesinin, e-devlet plat-
formu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasına, ancak e-
başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçi-
ci durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde Ek'teki forma
uygun şekilde manuel çahşma izni görev belgesi düzenlenmesine,

3. Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalış-
ma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çahşma izni görev belgelerinin ise
kolluk kuwetierinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu
kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla
ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,

4. Salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için gerekli bütün ön-
lemlerin ilgili birimlerce alınmasına,

5. Yukarıda beliıtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ge-
nel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve be|ediyeler tarafindan koordineli bir şekilde ya-
pılmasına,

6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlaru uyulmaması halinde ve her seferinde
ayrl ayfl,

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.j§!.]Q[p idari
para cezası uygul anmasına,

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cazas|
uygulanmasına,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişl<in Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan'o... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,
iki avdan bir ytla kadar hapis cezasryla 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,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ||lC maddesi ve
l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınoa,02,05.202l tarihinde
oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek-l: Görev Belgesi Formu
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