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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

      İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR  

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar 

uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları 27.04.2021 tarih ve 23 sayılı 

kararımız ile belirlenerek duyurulmuştur. 

Aynı karar ile bu dönemde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama 

yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir. 

29.04.2021 tarih ve 24 sayılı kararımız ile de muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim 

faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye kullanımının suiistimal edilmesini önlemek 

amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden 

çalışma izin belgesi veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan 

“çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. 

03.05.2021 tarihli ve 26 sayılı kararımız ile manuel doldurularak düzenlenen “çalışma izni görev 

belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştı. 

  Bu çerçevede; 

1. Muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet 

kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici 

durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, 

imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için 03.05.2021 tarihli ve 

26 sayılı kararımızın ekinde örneği yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel 

doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 

2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına, 

2. Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 

 Birinci ihlalde uyarı, 

 İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 

idari para cezası, 

 İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale 

getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının 

uygulanmasına, 

Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Vali 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

    Büyükşehir Belediye Başkanı 

     

 

 

 

 

 Prof. Dr. Uğur BİLGE  

İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

                            

Hikmet ÇELİK 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

Hakan CIRIT 

İl Milli Eğitim Müdürü  

 

Ender Muhammed GÜMÜŞ  

İl Tarım ve Orman Müdürü  
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Dr. Abdullah ALAN 

Hükümet Tabibi 

Dr. Ender KARA 
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Op. Dr. Nezih ERDÖL 

Serbest Tabip                                                                        

  

Ecz. Metin KAMIŞ 

Eczacılar Odası Başkanı 

 

 


