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  İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2021 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü 

toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararı almıştır.   

  26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü 

saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” 

kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı’nın 

27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.04.2021 

tarihli ve 2021-22 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Buna göre; tam kapanma döneminde üretim, imalat, 

tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması 

muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilerek karara bağlanmıştır. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 29.04.2021 tarihli ve 2021-23 sayılı kararı ile muafiyet 

kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye 

kullanımının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından 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. 

03.05.2021 tarihli ve 2021-25 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile manuel 

doldurularak düzenlenen “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma 

günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. 

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

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

ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda, İçişleri Bakanlığı’nın 07.05.2021 

tarihli ve 8047 sayılı genelgesi doğrultusunda, 

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

herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın 

beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi 

formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar 

uzatılmasına, 

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin 

gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin 

sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri ve meri 

mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle/oy çokluğuyla 

karar verildi.   

 

 

Ek: Görev Belgesi Formu 


