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K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07.05.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 

Yapılan toplantıda:  

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı 

kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 

05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usûl ve esaslarının T.C. İçişleri 

Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelge ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 2021/22, 

2021/23 nolu kararlarıyla duyurulduğu,  

Yine bu genelgeler ve kararlarla, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam 

kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi 

bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve 

görevlilerin tespit edildiği,  

T.C. İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ve Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 2021/23 nolu kararıyla da muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim 

faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye kullanımının suistimal 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 getirildiği,  

T.C. İçişleri Bakanlığının 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesi ve Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 2021/28 nolu kararıyla manuel doldurularak düzenlenen “çalışma izni görev belgesi 

formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı,   

Gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan 

kişiler tarafından e-başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, gerekli 

sorgulamalar yapılarak 07.05.2021 Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvurunun 

neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergâhı ve zamanı ile kısıtlı 

olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği, görülmüştür.  

T.C. İçişleri Bakanlığının 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı Genelgesi gereğince, Nace kodu 

eşleşme hatası, 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 ve lojistik 

zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için 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,  

İlgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili 

makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasın, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi, 

TCK'nin 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

idari cezaların Mülki makamca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,  

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 

                 BAŞKAN      ÜYE  ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ                      Turhan BULUT                             Dr. Ebru ÖZTÜRK 

          Mengen Kaymakamı                               Belediye Başkanı        Başhekim 
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