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Denizli

il

Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
Ali Fuat ATIK bagkanhlrnda, COVID-l9 tedbirleri hususunda olapantistti

maddesine gdre, Vali
toplanmrgtrr.

26.04.2021 tarihli Cumhurbagkanhpr Kabinesinde ahnan "t^m kapanma" karart
kapsamrnda 29 Nisan 2021 Pergembe giinii saat 19.00'dan 17 Mayrs 2021 Pazartesi:gtiri'ti saat
05.00'e kadar uygulanacak olan sokala grkma krsrtlamasrmn temel usul ve esaslarr igigleri
Bakanlrprnn27.04.202l taihlive7576 sayrh Genelgesiyle belirlenmig ve'bu ddnemde i.iretim,
imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama ya$anmamaSr igin s'okaEa grkrna
ktsttlamasr muafiyeti getirilen igkollan ve grirevliler tespit edilmigtir.

igigleri Bakanhlrnrn 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayrh Genelgesi ile de muafiyet
kapsammda bulunan igkollarrnda tiretim faaliyetlerinin devamhhlrm sallamak ve muafiyetlerin
kdtiiye kullammrmn suiistimal edilmesini dnlemek amacryla sokaSa grkma krsrtlamalarmdan
muaf igyerlerinde gcirevli kigilere e-bagvuru sistemi i.izerinden gahgma izin belgesi veya manuel
olarak doldurularak gahgan ve igyeri yetkilisince imzalartp onaylanan "gahpma izni g6rev
belgesi formunu" alma ve denetimlerdeibraz etme zorunlululu getirilmigtir.

ve 7815 sayrh Genelgesiyle ise manuel
doldurularak diizenlenen "gahqma izni gOrev belgesi formunun" gegerlilik siiresi 7 May^s 2021
Cuma gtinti saat 24.00'e kadar uzatrlmrgtrr ve ti.im bu hususlar il Umumi Hrfzrssrhha Meclis
Kararlan ile uygulamaya gegirilmigtir.
igigleri Bakanh[rmn 02.05.2021 tarihli

igigleri Bakanhfrnrn 07.05.2021 tarihli ve 8047 sayrh (6Giirev Belgesi Siiresinin
Uzatilmast" konulu yazrsr ile; gelinen agamada, sokala grkma krsrtlamasr srrasmda muafiyet
tanman igkollarrnda gahgan kipiler tarafindan e-bagvuru sistemi tizerinden yaprlan baqvurular
kapsamrnda, gerekli sorgulamalarrn yap:lrarak,07.05.2021 Cuma giinti itibariyle 9.5 milyona
yakrn bagvuru neticelendirildigi ve ilgili vatandaglanmtz igin muafiyet nedeni, giizergahr ve
zamarr ile krsrth olacak gekilde gahgma izni gdrev belgesi diizenlendi[i, Nace kodu eglegme
hatasr, muafiyet kapsammdaki bir igyerinde gdrev yapmasma ralmen alt igvereninin muafiyet
kapsamrnda olmamasr nedeniyle gahgma izni gdrev belgesi alamayanlar ile erigim hatasr gibi
gegici durumlarm olabildigi bildirilmig olup, bu hususlar gdz ciniinde bulunduruldu[unda;

igiqleri Bakanhfrnrn 07.05.2021 tarihli ve 8047 sayrh '(Giirev Belgesi Siiresinin
Uzatrlmasrt' konulu yazrsrna istinaden; Sistem iizerinden gdrev belgesi almamamasrmn iiretim,
imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol agmamasr igin dme[i Ek'te
yer alan ve igveren ile gahgann beyamltaahhtdiiyle manuel doldurularak imza altrna alman
"galrqma izni gdrev belgesi formunun" gegerlilik siiresinin 12 Mayrs 2021 Qargarba Giinii saat
24.00' e kadar uzatrlmasma.

Uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine ve mafduriyete neden
olunmamasrna, ahnan kararlara 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 baglatrlmasrna,
Oy birlipiyle karar verilmigtir.
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