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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devameden ve Dünya sağlık Örgütü tarafindan pANbEMı olarak nitelendirilen koronavirüs(Covid- 19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasınıengellemek iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İsı: .uyrı, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun26, Maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamındaaşağıdaki kararlar alınmıştır.

İÇiŞleri Bakanlığının27,04,202l tarih^ve 75.76 sayılıGe_nelgesi doğrultusunda alınan; ilUmumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28.04.202l tarih ve'202ll39 nolu kararı ile; daha öncekikısıtlama dönemlerinde.olduğu gibi tam kapanma dtıneminde de temel cınceıiı< olan üretim,imalat, tedarik ve lojistik iiniirıerinde herhangi İ;';k.".a yaşanmaması adına sokağa
;'.Tİl}}İİ:İilff1,1ffiİi;j,"lanında olmasına.ig-"n ,i.,"- üzerinden çaıışma izni gcır6v

- İşyeri sahipleri,
- Kendi nıım ve hesabına bağımsız çalışanlar,- Kendi özel sandıklarına tabi olmaıaİı nejeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtlarıbulunmayan bankacılık 

. 
sektörü çalışanları, gibi 

'alarılarda 
da gerekli kurumlar araslentegrasyon Gelir idaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği Üaşta olmak üzere ilgilikurum ve kuruluŞlarca 2 Üuyr, "202l 

Pazİr gtırti tu.r-lanacağından; tam kapanmadöneminde; üretim, imalat, İedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaYaŞanmaması ve vatandaŞIarımzın t9meı ihtiyaç malzemelerinJ erişimlerininsağlanması iÇin her türlü tedbir alınmış/alınmakta oü-r.,nu rağmen, bu işkollanndazorunlu bir görevin ifası iÇin iŞyerine gidip gelm.ı. a*rrundaki işyeri sahipleri veyaÇalıŞanların herhangi birco.rnüu kar§ı ku.ğ,yu kalmaması için içişleri Bakanlığının02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesi ç.rç.r.rinO.; 
-

l' iÇiŞleri Bakanlığlnın 28,04.202l tarih ve 7705 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.202l tarih ve 202|/40 noı, ku.u.ı ile; yenioluŞturulan ve 5 MaYıs Çarşamba gününe kaau. g"ç.rli olacağı bildirilen, muafiyetalanındaki iŞkolları iÇin iŞverenin ve çalışanın bey"anı ve taahhüdüyle manuel olarakdoldurularak ÇalıŞan ve iŞyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek ..çalışma iznigörev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 202l Cuma günü saat 24.00rekadar uzatılmasına,

2' ÇalıŞma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alaniÇiŞleri Bakanlığı e-baŞvuru sistemi üzerinden alınmasınrn, gerek denetimlerde,gerekse de düzenlenmesi ve iŞleyişi açısından rahatlık sagıayacİgı ve suiistimalleriengelleYeceğinden, Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesidüzenlenmesi uYgulamasının; e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek
Problemler, sistemsel Yoğunluk, erİşim hatası gibi geçici durumlar nedeniylezamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu f,allerde başvurulacak bir yöntemolarak kullanılmasına,

Sayfa l / 3



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

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesine ve mağduriYete neden olrnmamaJına, alınan kararl-ara uy-ayanlara UmumiHıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suçteşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda buıunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

osman girtiN
Vali
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GÖREV BELGESİ 

… /… / 2021 

 

 

 

İŞYERİ/FİRMA BİLGİLERİ 

İŞYERİ/FİRMA UNVANI : 
FAALİYET ALANI : 
İŞYERİ/FİRMA ADRESİ : 

PERSONEL BİLGİLERİ 

ADI-SOYADI : 
TC KİMLİK NO : 
SOSYAL GÜVENLİK NO : 
GÖREVİ VE MUAFİYET NEDENİ : 
GÖREVLİ OLDUĞU  
ZAMAN DİLİMİ 

 
: 

İKAMET ADRESİ : 
VARSA SERVİS/ARAÇ PLAKASI : 

TAAHHÜT VE İMZA 

 
Yukarıda kimlik bilgileri verilen kişinin 
şirketimiz/firmamız personeli olduğunu ve 
sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 
hizmetine ihtiyaç duyulduğunu beyan 
ederim. 
 
 
 
 
 

 
Yukarıda bilgileri verilen şirkette/firmada 
çalıştığımı, tarafıma verilen bu belge ile tanınan 
muafiyeti, muafiyet sebebi, zamanı ve 
güzergahına uygun şekilde kullanacağımı beyan 
ederim. 
 
 
 

İşyeri/Firma yetkilisi 
Tarih, Kaşe ve İmza 

Görevli Personel 
Tarih ve İmza 

 
 
 
 
 
 
 


