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İlçe Hıfzıssftha Komisyonu 041051202| giiıü Kaynarca Kaymakamr Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanhğnda toplanarak aşağü isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil emiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alnmıştır.

26.04.202l tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan "tam kapanma" karan
kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe gtinü saat l9.00'daıı 17 Mayıs 202| Pazzrtesi gtinü saat
05.00'e kadaı uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasmın temel usul ve esaslan İçişleri
Bakaıılığının 27.04.2021 tAih,7576 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun
202ll23 no'lu karan ile kamuoyuna dulurulmuştu.

Yine İçişleri Bakantığının 27.04.202| lat|l\ 7576 sayılı Genelgesi ve İlçe Umumi
Hıfzıssüha kurulumuzun 2021166 no'lu karan ile daha önceki kısıtlama dönemlerinde
olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği tiretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma losıtlaması muafiyeti
getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmişti.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollannda görevli kişilerin iiretim
devamlılıklannın siirdiirtilmesi ve hem de muafiyetlerin kötiiye kullanrlmasınn öniine
geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakaıılığını ı 29.04.202l ıırih, 7'705 say ı Genelgesi ve İlçe
Umumi Hfzıssüha Kurulumuzun 202ll72 no'lu karan ile;

- E-başıuru sistemi iizerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
- Ek'te belirtilen yeni oluşturulmuş çalşma izııi görev belgesi formuna"
dair usul ve esaslar belirlenmişti.

Halihaznü muafiyet alanında olınasına rağnen sistem iizerinden çalışma izni görev
belgesi alma imkanı olmayan;

- İşyeri sahipleri,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalıynlar,
- Kendi özel sandıklanna tabi olmalan nedeniyle sosyal giivenlik sisteminde kayıtları

bulunmayan bankacılık sektörtl çalışarılan, gibi alarılarda da gerekli kıırumlaı :ırası
entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Tiirkiye Bankalar Birliği başta otmak ilzere ilgili
kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 202| Pazar ginn tamamlanacaktır.

Tam kapanma döneminde; iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir
aksama yaşanmııması ve vatandaşlanmızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin
sağlanması için her tiirlü tedbir alınmıy'alınmakta olınasına rağnen, bu işkollannda zorunlu
bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çahşanların
herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınaması için;

İçişleri Bakanlı ğırrın 02.05.2021 tarih 7815 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanunıınun 27 ve 72 ıci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.



1. Daha önceki İçişleri Bakanlığınrn 29.04.202I tarih 7705 saylı Genelgesi ve İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2021125 no'lu kararı ile yeni oluşturduğumuz "çalışma izni
görev belgesi formunrm" 5 Mayıs Çarşmba giitıiine kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
Muafiyet alanındaki işkollan için işverenin ve çalışaıun beyanı ve taahhüdüyle marıuel olarak
doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla diizenlenecek "çalışma izıri görev
belgesi formunun" geçerlilik siiresi 7 Mayıs 202l Cuma giinü saat 24.00'e kada, ıızatılmıştr.

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu iizerinde yer alan
İçişleri Bakanhğı e-başıuru sistemi iizerinden alınmasrnın, gerek denetimlerde gerekse de
diizenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağ ve süistimali engelleyeceği açıktn.
Bu çerçevede Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma imi görev belgesi diizenlenmesi,
e-başvuru sisteminin kullanrmında oluşbilecek problemleı sistemsel yoğunluk, erişim hatası
gibi geçici durumlar nedeniyle zaman_ında görev belgesi alınamamasr gibi zorunlu hallerde
kullanılabilecek bir uygulamadır.

3. Öte yandan kollü görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi
iizerinden alınarı çalışma izııi görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çahşma
izni görev belgeleri ise kolluk kuwetlerinin kullandıklan bilgi sistemleri iizerinden aynca
denetime tabi tutulacaktır. Bu kontollerde çalışma imi görev belgesinin suiistimal edildiğinin
tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler
gerçekleştirilecekıir.

Diğer yarıdan;

4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaııhğının 29.04.202| tarih 59362 saylı yazılan gereği
tam zamanlı sokağa çıkma tedbirleri siirecinde özel kreş ve gtindtiz bakımevleri ile özel çocuk
kulüpleri, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi'nde belirtilen "Kıeşlerde, giindiiz bakm evlerinde ve okul öncesi eğitim
kıırumlannda alınması gereken önlemler"e uyması koşuluyla açık olabileceklerdir.

5. Sağlık Bakaııhğı Ttirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kıırumunun 30.04.202l :einh 422927
sayılı yazılan gereği, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, Ortez-Protez Merkezleri ile Diş Protez
Laboratuvarları kısıtlamadan muaf olup, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Cihazı Satış ve
Uygulama Merkezleri ise tam kapanma siiresince ilgili mevzuata uygun olarak kapalı
olacak1ır.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksakhğa meydan verilmemesı
ve mağduriyete neden olunmaması, alrnaıı kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğnce idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
daıranışlara ilişkin Tük Ceza Kanunrınıın l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlem|erin başlatılmasına;

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

KOMİSYON BASKANI
Mehmet Ali KARATEKELİ

Kaynarca Kaymakam
(imza)



tryE
Murat I(EFLİ
Belediye Başkanr

(İmza)

tIrE
Necati kumru

serbest Eczacı
(imza)

tryE
Dr.Burak Samet ÇAKIR

ilçe Sağl* Miidİk v.
(|nıza)

tryE
Mete Oğuzhan KARAPINAR

Tanrı ve Onıan Bak.
İlçe Müdtırü

(inza)

§sl, 6;tı;Jır
u,r. Bwak Samet CAXlR
^aynarca ısıtıı ı6ıi-l -

:lp. r§. No: 2269673,A,4lı




