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İ1 Uııııııııi HıDıssıhha Kurulı"ı, İçişleri Bakaıılığı İülcr İdarcsi Gcırcl Müidiirltiğii'nıiıı 07.05.202l
tarihli ve 8047 siıyılı " Görev Relgesi Stiresinin Uzatılnıeısı " l<onulu Genelgesi l<apsaınında zr|ınacak

tcdbirleri karaı,laştırıııak aıııacıyla, l593 sayılı Unıuııri I-Tıfzıssıhha I(anunu'ıruıı 26. ırıaddesine istinadcn
07 .05.2021 1arihincle gerçekleştirilen olağani.istü gölüşırredc aşağıdaki kararları alnrıştır.

ç[ın.-ıınşq;
Tüm dünyayı tehdit etmeye devanr edeıı ve l)iinya Sağlık Örgiitti taraflırdan paırdenri olarak

nitelenclirilen Korcınavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarıınızı korunrak ve salgının yzıyılnrasını
cııgcllcmek amacıyla Covid-l9 Salgın Yöıretiıni ve Çalışırra Rehberi uyarınca gereken tedbirlcriıı
kararlaştırılınası.

K.\ğdAi{.ı
İç i şleri Ba[<aıı l ığın ın ytıkıırı cla zi kredi len Genel ges i yl c ;

26.04,2021 tarihli Cuırrhuı,başkanlığı l(abiıresiırcle ıılıı-ıan ootam kaııanma" kaı,aı,ı kapsamıncla 29

Nisaır 2021 Pcrşeırıbe günti saat 19,00'daır 17 Mayıs 202| Pazaılesi gtinti saat 05.00'c kadar
rıygulanacal« olan sokağa çıkma l<ısıtlaması ternel rıstıl vc csaslarıııııı lçişleı^i Bakaırlığı'ııııı27.04.2021
taı,ihli ve 7 576 sayılı Genclgesiylc belirlcnerek Valiliklere dııyurulduığtı,

Aynı Geırelge ile brı dönenrde üretiın. imalat, tedarik ve l<ıjistik zincirleı,iııde herlrangi bir aksaırra
yaşallınaınası içiır sokağa çıkmır kısıtlaması muafiyeti getirileır işkolları vc giircvlilcriır tcspit eclildiği,

İçişleri Bakanlığı'nın29.01.202l tarihli ve7705 sayılı (ienelgesi ile de ıı,ıuafiyet kapsaınında
bı-ıluıran işkollaı,ında tiı,etiırr faaliyetleriııin devamlılığını sağlaınak ve nrtıafiyetlerin kötüye
ktıllanıııııııııı stıiistiırıal cclilmesiıri öırleırrek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarıırclaır ıııuaI işyerleriııclc
görevli kişilcre e-başvuru sisteırıi üzerinclen çahşına izin belgesi veya ınanucl olaı,ak doldurularak
çalışan ve işyeti yetkilisiııce iırrzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi ibrmunu" alıııa vc
deııetim]erd e lbraz etme zotuırluluğunrın getirildiği.

İçişleri Bakaıılığı'ırııı 02.05.2021 tarihli ve 78l5 sayılı Geııelgesiırcle ise ırranuel cloldurularak
düzeırlenen "çalışırra izıri görev belgesi formlınlın" geçerlilik süresiıriıı 7 Nlayıs 2021 Cunra giinüı saat
2z1.00'e kadar uzatıldığı,

(icliııcıı aşaıırada, sokağa çıl<ma kısıtlaı-ırası sırasında muafiyet tanlnan işkollarıııda çahşaıı kişilcr
tarafından e-başvrırtı sisteııri rizeriııdeıı yapılan başvtırular kapsaırrıırda. gerekli sorgtılaırralaı: yapılarak
07 .05.2021 Cuına günü itibariyle 9.5 ınilyona yakın başvurunı"ın ıieticelendirildiği ve ilgili
vatandaşlaırırrız için muzıf'iyet nedeni, giizergAhı ve zzımanı ile kısıtlı oliıcak şekilde çalışırra izni görev
bel gesinin diizen lendiği,

Ötc yaı,ıdaıı Nace koclu eşleşııre l-ıatası. ııualiyet kapsaırrındaki bir işyerincle görev vaplnasııla
ı,ağıneır alt işvereninin ırıuafiyet kapsaırrında olıııaıııası ırccleniyle çalışlna izıri görev belgesi alaınayanlar
ile erişiırı lıatası gibi geçici dunıırrlarırı gl\z önünde bulunclurulduğu bililirilerek, Vali ve

.\ Kaymakunrlarca, lJmuıni Hıfzıssıhha l(aırı.ınu'nun 27. ve 72. ınaddeleri uyarınca gerekli kararların
. ı N\ ivcdiliklc alınıııası istcırmiştir,
\MY Söz konusu Geırelge ile bildirileır husı;slar ışığıııda yapılaıı göriişnıe sonı.ında,

N,^^!:

n iiretim, imalat, tedarik r.e lojistik zincirlerinde



nlanltel cloldııırılarak iırlza altına alınan "çalışma izni görev belgcsi formunun" gcçerlilik sürcsinin 12

Mayıs 202l Çarşamba Günü saat 24.00'c kadar uzatılmasrna,

2. Yrıkaı,ıda belirtilen husrısların uygulanırrasının, takip ve deıretin-ıinin l(ayırrakaırrlıklar, genel

kollıık biriıırleri, ilgili il ve ilçe ınüdürliikleı,i vc belediyeler tarafrndan koordineli bir şekilde
yapılıırasıııa,

3. İl Uınuıni Hıtzıssıhha Kurulu'nun alılığı kararlara tıyulınaınası halinde ve her sef'erincle ayı,ı

aytl,

a) 1593 sayılı Uınumi Hıf7ıssılılıa Kanı"ınlı'ılüıı1 282. maddesi gcreğiııc.e 3.150,00 TL idari para
cezası uygulanınasına.

b) 5326 sayılı I(abahatleı: Kzııııııııı'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası rıygulaırınasına.
c'1 5237 sayılı Türk C]eza Kzıııut]u'nun Bulaşıcı Hastalıklara İtişkin Tedbirlere Aykırı l)avrannızı

baş[ıklı [95. ınaddesinde yer alaı,ı ".,. yctkili ınakaırıla.rca alınan tedbirlere tıyıTıay.Lıı kişi, iki aydan bir
vıla kadar hapis cezasıvla cezalandırılır." lrtikıı-ıii uyailnca) bu hükııe Lıymayan kişileriıı. lraklaılnda
gerekli aclli işleniler takclir ve ifa eclilınek üzere aclli ııakaınlara bilclirilnıesine,

cl) İşycrleri vc fir,ırıalar lrakkında ilgili ıııcvzuat rıyarınca gctcltli yaptırımJarıır uygulanı]ıaslna,

İl Uniuı-ııi I[ıf2ıssıh]ra Kutulı"ıırruzca,5442 sayılı İl İdaresi Kaıırıııtı'ııı-ın IIlC n-ıaddesi vc l593
sayılı Uıırumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 . ve 72. madcleleri uyarınca , 07 .05.2021 taı,ihinde oybirliği ile
karar vcrilıııiştir.
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