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Denizli

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

maddesine gdre, Vali
toplanmrgtrr.
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Fuat ATIK bagkanh[rnda, COVID-I9 tedbirleri hususunda olafaniistii

26.04.2021 tarihli Cumhurbagkanh[r Kabinesinde ahnan "tam kapanma" kararr
kapsamrnda 29 Nisan 2021 Pergembe giinii saat 19.00'dan 17 Mayrs 2021 Pazartesi giinii saat
05.00'e kadar uygulanacak olan sokapa grkma krsrtlamasrnrn temel usul ve esasllbri igiqleri
Bakanlrlrnn27.04.2021tafihlive7576 sayrh Genelgesiyle belirlenmig ve daha dnceki krsrtlama
ddnemlerinde oldulu gibi tam kapanma ddneminde de temel dnceligi iiretim, imalat, tedarik.ve
lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama ya$anmamasl olan sokafa grkma. lasrtlamasr
muafiyeti getirilen igkollarr ve gdrevliler tespit edilmigtir.
Hem muafiyet kapsamrnda bulunan igkollarrnda gdrevli kigilerin iiretim devamhhklarrrun
siirdiiriilmesi ve hem de muafiyetlerin kdtiiye kullamlmasrmn dniine gegilebilmesi amacryla da
igigleri Bakanh[rnn29.04.2021 tarihrive 7705 sayrh Genelgesi ile;

o
.

E-ba$vuru sistemi iizerinden gahgma izin belgesi almmasma,
Genelge Ekinde belirtilen yeni oluqturulan galrpma izni gdrev belgesi formuna, dair usul
ve esaslar belirlenmig olup; ilgili Genelgelere istinaden tiim bu hususlar
Umumi
Hrfzrssrhha Meclis Kararlarrmrzla uygulamaya gegirilmigtir.

il

igiqteri Bakanhfrnn 02.05.2021 tarih 7815 sayrh ve "Gtirev Belgesi Hakkrnda"
konulu yaztsr ile; SokaSa grkma krsrtlamasr srasrnda muafiyet tamnan igkollarrnda gahgan
kigilerin bagvurulannrn deferlendirildi[i, e-devlet platformunda yer alan igigleri Bakanh[r ebagvuru sistemi tizerinden 02.05.202I saat 17.00'ye kadar 2.677.000 bagwru gerekli
sorgulamalar yaprlarak neticelendirildi[i ve ilgili vatandaqlarrmrz igin gahgma izni grirev belgesi
dtizenlendi!i,

Halihanrda muafiyet alanrnda olmasrna ralmen sistem i.izerinden gahgma izni gdrev
belgesi alma imkam olmayan;

.

i$yeri sahipleri,
o Kendi nam ve hesabma ba[rmsrz gahganlar,
o Kendi cizel sandrklanna tabi olmalarr nedeniyle sosyal giivenlik sisteminde kayrtlarr
bulunmayan bankacrhk sektdrii gahqanlarr, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arasr
entegrasyonun Gelir idaresi Bagkanh[r ve Tiirkiye Bankalar Birli[i bagta olmak uzerc
ilgili kurum vd kuruluglarca2 Mayrs 202I Pazar gtini.i tamamlanacalr bildirilmigtir.

Tam kapanma ddneminde; iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerindq herhangi bir
aksama ya$anmamasl ve vatandaglarrmrzrntemel ihtiyag malzemelerine eriqimlerinin sallanmasr
igin her ttirlti tedbir ahnmrg/ahnmakta olmasma ra[men, bu igkollannda zorunlu bir gdrevin ifasr
igin igyerine gidip gelmek durumundaki igyeri sahipleri veya gahganlann herhangi bir sorunla
kargr kargrya kalmamasr igin; igigleri Bakanhfrnrn 02.05.2021 tarih 7815 sayrtr ve "Giirev
Belgesi Haklandgtt konulu yazrsrna istinaden;
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Daha dnceki igigleri Bakanhlrnn 29,04.2021 tarihli ve 7705 sayrh Genelgesiyle yeni
olugturulan "gahgma izni gdrev belgesi formunun" 5 Mayrs Qargamba giiniine kadar
gegerli olaca$r bildirilmiqti. Muafiyet alamndaki iqkollarr igin igverenin ve gahqarun beyanr
ve taahhiidtiyle manuel olarak doldurularak gahgan ve igyeri/firma yetkilisinin imzasryla
dtizenlenecek "gahgma izni gdrev belgesi formunun" gegerlilik si.iresinin 7 May^s 2021
Cuma gtinii saat 24.00'e kadar uzatilmasma,
Qahgma izni gtirev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu iizerinde yer alan igigleri
Bakanh[r e-bagvuru sistemi tizerinden almmasrrun, gerek denetimlerde gerekse de
diizenlenmesi ve igleyiqi agtsmdan rahathk sallayacalr ve suiistimali engelleyeceli agrktrr.
Bu gergevede Ek'teki forma uygun gekilde manuel gahqma izni grirev belgesi
dtizenlenmesinin, e-baqvuru sisteminin kullammrnda olugabilecek problemler, sistemsel
yo[unluk, erigim hatast gibi gegici durumlar nedeniyle zamantnda gcireV:'belgesi
ahnamamasr gib i zorunlu hall erde kullarulmas ma,
Ote yandan kolluk gdrevlilerince yaprlacak denetimlerde, e-bagvuru sistemi tizerinden
ahnan gahgma izni gdrev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzirn eililen-gahgqlg-izni
gorev belgelerinin ise kolluk kuwetlerinin kullandrklarr bilgi sistemleri i.izerinden .ayflca
denetime tabi tutulmaslna, bu kontrollerde gahgma izni gdrev belgesinin suiistimal
edildi[inin tespiti halinde taahhiitte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli iglemler
gergekle gtirilme sine,

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden
olunmamastna, altnan karurlaru uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Oy
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