
T.C. 

NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 07/05/2021 

KARAR NO          : 2021/28 

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid–19 (Görev Belgesi Süresinin Uzatılması hk.) 

  

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’e kadar 

uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığımızın 

27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelge’ si doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 

27.04.2021 tarih ve 2021/21 nolu kararı ile duyurulmuştur. 

Aynı Genelge doğrultusunda alınan kararlar ile bu dönemde üretim, imalat, tedarik ve 

lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti 

getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığımızın 29.04.2021 tarih ve 7705 nolu Genelge’ si doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 nolu kararı 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 ebaşvuru 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. 

İçişleri Bakanlığımızın 02.05.2021 tarih ve 7815 nolu Genelge’ si doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 02.05.2021 tarih ve 2021/25 nolu kararı ile de manuel doldurularak 

düzenlenen “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 

24:00’e kadar uzatılmıştı. 

Öte yandan 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 İçişleri 

Bakanlığımızın 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı Genelge’ si doğrultusunda Nevşehir il genelinde 

geçerli olmak üzere;  

Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim,  imalat,  tedarik ve lojistik 

zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek’te 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, 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik 

Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para 

cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 



 
Ek – 1 Görev Belgesi 
 

 

GÖREV BELGESİ 
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İŞYERİ/FİRMA BİLGİLERİ 

İŞYERİ/FİRMA UNVANI : 
FAALİYET ALANI : 
İŞYERİ/FİRMA ADRESİ : 

PERSONEL BİLGİLERİ 

ADI-SOYADI : 
TC KİMLİK NO : 
SOSYAL GÜVENLİK NO : 
GÖREVİ VE MUAFİYET NEDENİ : 
GÖREVLİ OLDUĞU  

ZAMAN DİLİMİ 

 
: 

İKAMET ADRESİ : 
VARSA SERVİS/ARAÇ PLAKASI : 

TAAHHÜT VE İMZA 

 

Yukarıda kimlik bilgileri verilen kişinin 

şirketimiz/firmamız personeli olduğunu ve 

sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 

hizmetine ihtiyaç duyulduğunu beyan 

ederim. 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bilgileri verilen şirkette/firmada 

çalıştığımı, tarafıma verilen bu belge ile 

tanınan muafiyeti, muafiyet sebebi, zamanı ve 

güzergahına uygun şekilde kullanacağımı 

beyan ederim. 

 

 

 

İşyeri/Firma yetkilisi 

Tarih, Kaşe ve İmza 

Görevli Personel 

Tarih ve İmza 

 

 

 

 

 

 

 


