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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2021 tar h nde saat 14.30’da Kastamonu Val s Avn
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla
toplanmış, gündemdek konu karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında “Görev Belges Süres n n Uzatılması”
hakkında görüşmek.
KARAR:
26.04.2021 tar hl Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında
29 N san 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartes günü saat 05.00’e kadar
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İç şler Bakanlığının 27.04.2021
tar hl ve 7576 sayılı Genelges yle bel rlenerek duyurulmuştur.
Aynı Genelge le bu dönemde üret m, malat, tedar k ve loj st k z nc rler nde herhang b r
aksama yaşanmaması ç n sokağa çıkma kısıtlaması muaf yet get r len şkolları ve görevl ler tesp t
ed lm şt r.
29.04.2021 tar hl ve 2021/34 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımız le de muaf yet kapsamında
bulunan şkollarında üret m faal yetler n n devamlılığını sağlamak ve muaf yetler n kötüye
kullanımının su st mal ed lmes n önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf
şyerler nde görevl k ş lere e-başvuru s stem üzer nden çalışma z n belges veya manuel olarak
doldurularak çalışan ve şyer yetk l s nce mzalanıp onaylanan “çalışma zn görev belges
formunu” alma ve denet mlerde braz etme zorunluluğu get r lm şt r.
02.05.2021 tar hl ve 2021/37 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızla se manuel doldurularak
düzenlenen “çalışma zn görev belges formunun” geçerl l k süres 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat
24.00’e kadar uzatılmıştır.
İl İdares Kanunu’nun 11/C maddes le Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc
maddeler kapsamında;
Gel nen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muaf yet tanınan şkollarında çalışan
k ş ler tarafından e-başvuru s stem üzer nden yapılan başvurular kapsamında, gerekl sorgulamalar
yapılarak 07.05.2021 Cuma günü t bar yle 9,5 m lyona yakın başvuru net celend r lm ş ve lg l
vatandaşlarımız ç n muaf yet neden , güzergahı ve zamanı le kısıtlı olacak şek lde çalışma zn görev
belges düzenlenm şt r.
Öte yandan Nace kodu eşleşme hatası, muaf yet kapsamındak b r şyer nde görev yapmasına
rağmen alt şveren n n muaf yet kapsamında olmaması neden yle çalışma zn görev belges
alamayanlar le er ş m hatası g b geç c durumlar göz önünde bulundurulduğunda;
S stem üzer nden görev belges alınamamasının üret m, malat, tedar k ve loj st k
z nc rler nde herhang b r aksamaya yol açmaması ç n örneğ Ek’te yer alan ve şveren le çalışanın
beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak mza altına alınan “çalışma zn görev belges formunun”
geçerl l k süres 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına, karar
ver lm şt r.
İş bu kararın lg l kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce görev bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara uymayanlara Umum
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc maddes gereğ nce dar yaptırım uygulanması başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l maddeler gereğ nce şlem yapılmasına, konusu suç teşk l
eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc maddes kapsamında gerekl adl şlemler n
başlatılmasına oy b rl ğ le karar ver lm şt r.

