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b)
c)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel MüdürlüğlJniin 27 .04.202t tarihli ve 7576 sayılı Cenelgesi
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğijnijn 29.04.202l tarihli ve 7705 sayılı Genelgesi
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.05.202l tarihli ve 78l5 sayılı Genelgesi

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE başkanlığında aşağıda isim ve unvanlan yazılı
üyelerin katılımı ile 07/05/202l tarihinde toplanmış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

26.04.202l tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan 'iam kapanma" kararı kapsamında 29
Nisan 202l Perşembe günü saat l9.00'dan l7 Mayıs 202l Pa7Artesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak
olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının ilgi (a) Genelgesiyle
belirlenerek ValilikIere/KaymakamlıkIara duyurulmuştur.

Aynı İçişleri Bakanlığı Genelge ile bu dönemde üretim, imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde
herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler
tespit edilmiştir.

İlçemizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 . ve 72. Maddeleri uyartnca yukarıda belirtilen çerçevede
gerekli kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

İlgi 1b) İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile de muafiyet kapsamında bulunan işkollannda üretim
faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin köıüye kullanımının suiistimal edilmesini
önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıt|amalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e başvuru sistemi
üzerinden çalışma izin belgesi veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp
onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu
getirilmiştir.

İlgi (c) İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile manuel doldurularak düzenlenen "çalışma izrıi görev
belgesi formunun" geçerlilik süresi 7 Mayıs 202l Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

Gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişi|er
tarafından e başvuru sistemi üzerinden yapılan başvuruIar kapsamında, gerekli sorgulamalar yapılarak
07.05.202l Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendiriImiş ve ilgili vatandaşlarımız
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için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı iIe kısıtlı olacak şekilde çalışma imi görev belgesi
düzenlenmiştir.

Öte yandan Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmaslna

rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar

ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;

Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalaı, tedarik v e lojistik zincirlerinde

herhangi bir aksamaya yol açmaması için ömeği Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın
beyanı/taahhııdtıyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma imi görev belgesi formunun"

geçerlilik süresi l2 Mayıs 202l Çaşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belİrtilen çerçevede eksİksİz

bir şekilde yerine ğetirilmesinin sağlarıması, kararın vaıuıdaşlam]' kaymakamIık intemet sitesinden

yuy,nıun.*,, Belejiye Başkanlığı, huhtarlık, ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından

İıarvteuıig ediımesine, tedbiİlere İymayanlarla i|gİIi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi

geİ"gınce-iauri pu.u..-r, verilmesi, aylırılığın durumuna göre Kanunun ilgiIi maddeleri gereğince işIem

iup,i,nu.,, konusu suç teşki| eden davrarıışlara i1işkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi

kapsamında gerekli adIi işlemlerin başIatı|masına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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