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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 30l04l202l giinü Kaynaıca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazıh olan karaılaı oybirliğ ile alınmıştır.

Koronaviriis (Covidt9) salgınıyla mücadele sftecinin temel prensipleri oları temizlik,
mıske ve mesıfe kurallannın y.ıru sır4 salgınının toplum sğlığı ve kamu dtizeni açısmdan
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığn yayıhm hızını kontrol altında tutına amacıyla
uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıknı ksıtlamalan gelmektedir.

26.04.2021 taıihli Cumhurbaşkaıılığ Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe giinü saat
l9.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazııtesi giinü saat 05.00'e kadar uygulanmak iizere 'tam
kapanma" karan alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar
İçişleri Bakanlı ğııın 27.04.202l tArlh, 7576 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kunılıınıın 202ll23 no'lu kararı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel
önceliği üretim, imalat, tedırik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşaıımaması
olan sokağa çıkma krsıtlanası srrasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa

çıkma muafiyeti getirilmiştir.

Bir yılı aşkın siiredir aziz milletimizin çeşitli fedakirlıklarda bulunduğu, sağlık
çalışanlan ile başta kolluk kuwetleri olmak iizere denetim ekiplerinde görev alan tiim
personelin büytlk bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu
salgınla mücadele siirecinde; muafiyetlerin süstimal edilmemesi, hastahğın yayılımı ve başta
sağlık çalşanlan olmak iizere toplumsal yfüiin artrnaması açrsından son derece önemlidir.

Bahsedilen tedbirlere ilave olarak; İçişleri Bakarılığ ınn 29.04.202| tarih 7705 sayılı
yazılan ile Umumi Hıfzıssüha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar
alınmrştır.

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak i.izere İçişteri Bakanlığınca
yayımlanan önceki Genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayıIı Genelgede muafiyet
tanınarı işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince diizenlenen tiim
belgeterin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar gi.inü saat 24.00'de sona erecektir.

2. 29 Nisan 2021 Perşembe giiniinden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan
işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformwıda yer alan
İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi iizerinden «görev belgesi" başvurusunda bulunması
gerekmekıedir.

3. e-başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında
başıurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil



numara§r belirlenecek ve işyerinin faaliyet alanııa göre tespit olıınan NACE kodunun
muafiyet kapsamında kahp kalmadığı kontrol edileceklir.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegıasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak
yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranarı şartlar arasında uyumluluğun tespiti
halinde sistem iizerinden otomatik olarak görev belgesi diizenlenecektir.

4. Başıuruda bulunan çahşana dair kimlik bilgilerinin yaru sra sokağa çıkma
losıtlamasr sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerekiiği, çalrşma süresi/zamarı dilimi,
işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağr servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı
görev belgesinin çıktısı başıuruda bulunan kişi tarafından alnarak işyeri/firma yetkilisine
imzalatılacaktır.

5. Başııııuda bulunacak çalışanın e-başuru sistemini kullanımında oluşabilecek
problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanrnda
görev belgesi alrnamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için
geçerli olmak kaydıyla Ek-l' de ömeği sımulan görev belgesi formu manuel olarak
doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafindan imzalanmak suretiyle
di.izenlenebilecektir.

- Hakkında görev belgesi diizenlenen k§i ise kendisi ile ilgili bilgilerin
doğruluğundan ve sokağa çrkma krsıtlamasr srrasmda muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak
zaman ve giizergahla sırurh davranrnaktan,

Sorumlu olacaklıı.

7. Diizenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısrtlamalan srrasmda muafiyet tanınan
işyerlerinde çalrşan personelin yanındı bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim
ekiplerine ibraz edilecektir.

9. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odalan başta olmak iizere ilgili
neslek odalın tarafindan gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet
alanlanndaki işyerlerinirı/firmalann bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik
edilmeleri büyfü önem taşmaktadır.

6. e-başvuru sitemi iizerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak diizenlenen görev
belgeleri kapsamında;

- İşyeri/fırma yetkilisi, imza altına aldığ belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu
işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması srrasında zorunlu bir amaçla işyerinde
olması gerektiğ bilgisinin doğruluğundan,

8 . e-başvuru sistemi iizerinden iiretilen görev belgeleri eş zamanh olarak kolluk
kuwetlerinin bilgi sistemleriıe de iletilecek olup, kollü kuıııetlerince ytirütiilecek denetim
faaliyetleri sırasrnda, geçerli görev belgesi olmayaıı/ibraz edemeyen veya görev belgesinde
belirtilen muafiyet nedeni, zamanr ve giizergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu
olmayan kişiler ile elaiVyanlış bilgi veren işyeri yetkilileri haklonda adli ve idari işlem
uygulanacaktır.



l0. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizırıet sunacak kamu kurum
ve kuruluşlannın hizırıet binalannda/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili
yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2' de örneği verilen'Kamu Personeli Görev
Bildirim Belgesi" di.izenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman
dilimi içerisinde ikameü ile işyeri arasındaki giizergabla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi
olacaktır. (Sağhk Personellerinin kurum kimlikleri yeterli olacaktır.)

Diğer yandan;
ll. 2021166 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssüha Kurul Karanmızın l.b- maddesinde yer

alan; nSokağa çıkına hsıtlamasının olduğu ğnlerde balıl<al, morket, manav, lasap,
kurııyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faalıyet gösterebileceN
vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının larşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vaıandaşlarımız hariç) ikametlerine en yahn bakJal, marlrıt, manav, lrasap,
kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecelair.

Aynı saatler arasında balr]cal, marlcıı, manav, kasap, hıruyemişçi, tatlıcılar ve online
sipariş firmaları evlere/adrese servis şeHinde de satış yapabileceHerdir.

Yulurıda belirtilen uygulama zincir ve süper markıtler için hajtanın alı güna geçerli
olacalç zincir marlretler pazar günleri lrapalı kalacalOır. "

hiikmtine ilave olarak; biinyesinde perakende inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil,
giyim, züccaciye, çarıta ve ayakkabı, halı, mobily4 elektronik iiriinler, beyaz eşya ve klima,
kırtasiye ve otomotiv iiriinleri satış reyonlan bulunan marketleriı bu reyonlannın, ana faaliyet
alanı bu iiriinlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olacak olup, bu
reyonlann ve bulunduklan katlann kapatılarak, m§erilerin bu reyonlara ulaşmasını
engelleyici fiziki tedbirler alınacakiır.

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi biı aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olrınmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilrnesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tilık Ceza Kanunruıun l95 inci maddesi kapsamnda gerekli adli
işlemleıin başlaulmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssılıtıa Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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