
1 

 

T.C. 
YALOVA VALĠLĠĞĠ 

 

KARAR TARĠHĠ : 29.04.2021 

KARAR NO  : 29 

KONU   : Koronavirüs Tedbirleri  

(Görev Belgesi Düzenlenmesi) 

 
 
 

ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA MECLĠSĠ KARARI 

 
 
 

Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında 

ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve E.7705 sayılı 

Genelgesi kapsamındaki tedbirler gündemi ile toplanarak; 

  
Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluĢturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 
uygulanan tedbirlerin baĢında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir. 

 
26.04.2021 tarihli CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 PerĢembe günü 

saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam 
kapanma” kararı alınmıĢ ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar 
Bakanlığımızın 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle Valiliklere duyurulmuĢtur. 
  

Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel 
önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaĢanmaması 
olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalıĢanlara yönelik sokağa 
çıkma muafiyeti getirilmiĢtir. 
 

Bir yılı aĢkın süredir aziz milletimizin çeĢitli fedakârlıklarda bulunduğu, sağlık 
çalışanları ile baĢta kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm 
personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karĢı sorumlu olduğu 
salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve 
baĢta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece 
önemlidir.  
 

Bu çerçevede; 

 

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri baĢta olmak üzere ĠçiĢleri Bakanlığınca 
yayımlanan önceki Genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgede muafiyet 
tanınan iĢyerlerinde çalıĢan görevliler için bu iĢyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin 
geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ermesine, 
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2. 29 Nisan 2021 PerĢembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan 
iĢyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalıĢan kiĢilerin, e-devlet platformunda yer alan ĠçiĢleri 
Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” baĢvurusunda bulunmasına, 
 

3. e-baĢvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında 
baĢvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalıĢmakta olduğu işyeri sicil 
numarası belirlenecek ve iĢyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun 
muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilmesine, 
 

Ġlgili Kurumlarlarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak 
yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan Ģartlar arasında uyumluluğun tespiti 
halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenmesine, 
 

4. BaĢvuruda bulunan çalıĢana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma 
kısıtlaması sırasında hangi amaçla iĢyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, 
işyeri v e ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı 
görev belgesinin çıktısı baĢvuruda bulunan kiĢi tarafından alınarak iĢyeri/firma yetkilisine 
imzalatılmasına, 
 

5. BaĢvuruda bulunacak çalıĢanın e-baĢvuru sistemini kullanımında oluĢabilecek 
problemler, sistemsel yoğunluk, eriĢim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında 
görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için 
geçerli olmak kaydıyla Ek-1’ de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak 
doldurularak çalıĢan ve iĢyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle 
düzenlenebilmesine, 

 
6. e-baĢvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev 

belgeleri kapsamında; 
 
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kiĢinin yetkilisi olduğu 

iĢyerinde/firmada çalıĢtığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iĢyerinde 
olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, 

 
Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan 

ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve 
güzergahla sınırlı davranmaktan, 
 

Sorumlu olacaktır. 

 

7. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan 
iĢyerlerinde çalıĢan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim 
ekiplerine ibraz edilmesine,. 
 

8. e-baĢvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eĢ zamanlı olarak kolluk 
kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim 
faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde 
belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu 
olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari iĢlem 
uygulanmasına, 
 

9. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları baĢta olmak üzere ilgili 
meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet 
alanlarındaki iĢyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik 
edilmeleri büyük önem taĢımasına, 
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10. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum 
ve kuruluĢlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili 
yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’ de örneği verilen “Kamu Personeli Görev 
Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman 
dilimi içerisinde ikameti ile iĢyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak Ģekilde muafiyete tabi 
olmasına, 

 
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince iĢlem yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 

Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; 

    

       

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Ek: 
1- Görev Belgesi 
2- Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi 
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 BaĢkan              Üye         Üye 

    Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

   Vali            Yalova Belediye BaĢkanı         Ġl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENĠYOL            Ümit YILMAZ 

   Garnizon Komutanlığı            Ġl Milli Eğitim Müdürü            Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. BaĢhekimi    Yalova Merkez TSM BaĢkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


