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DENIZLi ir, uvruvri rrrrzrSSIHHA MECLiS KARARI
Denizli

il Umumi Hfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hfzrssrhha Kanunu'nun 23.

maddesine gdre, Vali

Ali

Fuat ATIK bagkanlr[rnda, COVID-I9 tedbirleri hususunda olafaniistii

toplanmrgtrr.

Koronaviriis (Covidl9) salgrmyla miicadele si.irecinin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallanrun yam sra, salgrmrun toplum salhlr ve kamu diizeni agrsrndan
olugturdulu riski ydnetme ve hastahlrn yayrhm hrzrnt kontrol altrnda tutma^amacryla.,uygulanan
tedbirlerin baqrnda sokapa grkma krsrtlamalan gelmektedir.
26.04.2021 tarihli Cumhurbagkanhfr Kabinesinde 29 Nisan 2Q21 Pergembe gtinti saat
19.00'dan 17 Mayrs 202I Pazartesi gtinii saat 05.00'e kadar uygulannqak tdizerc'Jam kapanma"
karan ahnmrp ve tam kapanma ddneminde uygulanacak temel usul ve esaslai*igiqleri
Bakanlr[rnn27.04.2021 taihve 7576 sayrh Genelgesine istinaden il Umumi Hrfzrssrhha Meclis
Kararlanmzla 29 Nisan 2021 tarihi saat 19.00'dan itibaren uygulamaya gegirilmesine karar
verilmigtir.
Daha dnceki krsrtlama ddnemlerinde oldu[u gibi tam kapanma doneminde de temel
6nceli[i tiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaganmamasr olan
soka[a grkma krsrtlamasr srasrnda bahse konu sektdrlerde gahganlara ydnelik soka[a grkma
muafi yeti getirilmiqtir.
Bir yrh agkrn si.iredir aziz milletimizin gegitli fedakdrhklarda bulundulu, saghk gahganlarr
ile bagta kolluk kuwetleri olmak ijzerc denetim ekiplerinde gdrev alan ttm personelin btiyiik bir
dzveriyle gdrev yaptrfr ve hepimizin birbirimize kargr sorumlu oldu[u salgrnla mticadele
siirecinde; muafiyetlerin suistimal edilmemesi, hastahlrn yayrhmr ve baqta sa[hk gahganlarr
olmak izere toplumsal ytiktin artmamasr agrsmdan son derece onemli olup;

Bu gergevede;

1. Uretim, imalat, tedarik ve lojistik sektdrleri bagta olmak

iJrzere

igigleri Bakanh[rnca

yayrmlanan dnceki Genelgeler ile 27.04.2G21 tarihve 7576 sayilr Genelgesi ile muafiyet tarunan
igyerlerinde gahgan gdrevliler igin bu iqyerlerinin yetkililerince tiim belgelerin gegerlilifi 2
Mayrs 2021 Pazar gtinii saat 24.00'de sona erecektir.

2. 29 Nisan 2021 Pergembe giiniinden itibaren muafiyetler kapsammda bulunan
igyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde gahgan kigilerin, e-devlet platformunda yer alan igigleri
Bakanhlr e-bagvuru sistemi tizerinden "gdrev belgesi" bagvurusunda bulunmasr gerekmektedir.

3. e-bagvuru sisteminden gdrev belgesi talebinde bulunulmasl sonrasmda bagvurucunun sosyal
giivenlik numaraslna gdre halen gahpmakta oldu[u igyeri sicil numarasr belirlenecek ve igyerinin
faaliyet alanrna gdre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamrnda kahp kalmadr[r kontrol
edilecektir.

ilgili

Bakanhklarla sallanan entegrasyonlar sayesinde anhk ve otomatik olarak yaprlacak
bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan gartlar arasrnda uyumlululun tespiti halinde
sistem iizerindpn otomatik olarak gdrev belgesi di.izenlenecektir.

i

4. Bagvuruda bulunan gahgana dair kimlik bilgilerinin yafl sila soka[a grkma

krsrtlamasr
srasrnda hangi amagla igyerinde olmasr gerektili, gahgma stiresi/zaman dilimi, igyeri v e ikamet
adresi, varsa kullanaca[r servis ya da arug plaka bilgisinin de yer alacap: grirev belgesinin grktrsr
bagvuruda bulunan kigi tarafindan ahnarak igyeri/firma yetkilisin e imzalatlacaktr.

5. Bagvuruda bulunacak gahganrn e-baqvuru,,sistemini kullammrnda oluqabilecek problemler,
sistemsel yo[unluk, erigim hatasr gibi gegici durumlar nedeniyle zamanrnda gdrev belgesi
almamamasr durumunda bir defayamahsus olmak ve en fazlaijrg gi.in igin gegerli olmak kaydryla

Ekl'

de OrneSi sunulan g<irev belgesi formu manuel olarak doldurularak gahgan ve iqyeri/firma
yetkilisi tarafindan imzalanrnak suretiyle dtizenlenebilecektir.

6. e-bagvuru sistemi i.izerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak diizenlenen gdrev:belgeleri
kapsammda;

.
.

igyeri/firma yetkilisi, imza altma aldrpr belgede belirtilen kiqinin yetkilisi
"oJdulu
igyerinde/firmada gahgtrlr, sokafa grkma krsrtlamasr srrasrnda zorunlu bir amagla iqyerinde
olmasr gerektili bilgisinin do!rululundan,
Hakkmda gdrev belgesi dtizenlenen kigi ise kendisi ile ilgili bilgilerin dolrululundan ve
soka[a grkma ktsttlamasr srrasmda muafiyet nedeni ile buna baph olarak zaman ve
gizer gahla s mrh davranmaktan, S orumlu o I ac aktr.

7. Dizenlenen gOrev belgesi, sokala grkma krsrtlamalarr srrasmda muafiyet tamnan igyerlerinde
gahgan personelin yarunda bulundurulacak ve yaprlacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz
edilecektir.

8 . e-bagvuru sistemi iizerinden tiretilen gdrev belgeleri eg zamanh olarak kolluk kuwetlerinin
bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuwetlerince yrinitiilecek denetim faaliyetleri
srrastnda, gegerli gdrev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya gdrev belgesinde belirtilen
muafiyet nedeni, zamanr ve gtizergahr ile denetim srasmdaki durumu uyrmlu olmayan kigiler ile
eksik/yanhq bilgi veren igyeri yetkilileri hakkrnda adli ve idari iglem uygulanacaktrr.
9. Bu noktada esnaf, sanayi velveya ticaret ile ziraat odalarr bagta olmak izere ilgili meslek
odalan tarafindan gerekli rehberlik faaliyetlerine a[rrhk verilmesi ve faaliyet alanlanndaki
igyerlerinirVfirmalann bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya tegvik edilmeleri biiyiik 6nem
taqrmaktadrr.

10. Tam kapanma dcinemi igerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve
kuruluglarrrun hizmet binalarrnda/yerlerinde gdrev yapacak kamu personeli igin de yetkili
ydnetici tarafindan bu durumu orlaya koyan Ek2' de 6me[i verilen "Kamu Personeli Gdrev
Bildirim Belgesi" diizenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, gdrevli oldu[u zaman dilimi
igerisinde ikameti ile igyeri arasmdaki gizergahla srmrh olacak gekilde muafiyete tabi olacaktrr.
Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve maSduriyete neden
olunmamasrna, ahnan karcrlarc uymayanlara Umumi Hfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerefince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Ttirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Ov birliEivle karar verilmigtir.
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