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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı   

  

Karar Tarihi :   02 .05.2021   

Karar No       :   2021/30  

  

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

  Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 02.05.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut GÜL 

başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.05.2021 tarih 

ve 7815 sayılı genelgesi görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Hali hazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev 

belgesi alma imkânı olmayan;  İşyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 

kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları 

bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları  gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve 

kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak olup, tam kapanma döneminde; üretim, 

imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve 

vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü 

tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen,  bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için 

işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla 

karşı karşıya kalmaması için;   

1. 29.04.2021 tarihli ve 28 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının ekinde  yer 

alan ve  manuel olarak doldurulan çalışma izin belgesinin geçerlilik süresinin 07 Mayıs 2021 

Saat : 24.00 ‘ e kadar uzatılmasına,  

2. Çalışma izni görev belgesinin e-devlet platformu üzerinden alınması esas olmakla 

birlikte e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim 

hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu 

hallerde ekli formdaki şekilde manuel olarak düzenlenip kullanılabilmesin, 

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi 

üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni 

görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca 

denetime tabi tutulmasına ve bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal 

edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari / adli işlemlerin 

başlatılmasına,   

  Katılanların oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 



 

                Başkan 

Davut GÜL 

Vali     

   

  

     Üye                                               Üye                                           Üye      

          Fatma ŞAHİN                       Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ               Hasan ALAN                

Büyükşehir Belediye Başkanı             İl Sağlık Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü    

  

  

                Üye                                            Üye                                               Üye      

         Yasin TEPE                          Mehmet KARAYILAN                Dr. Serdar TOLAY  

    İl Milli Eğitim Müdürü        Tarım ve Orman İl Müdürü        BŞBSağlıkİşleri Daire Başkanı    

  

  

  

               Üye                                            Üye                                             Üye  

Tbp.Alb. Serdar Murat KAYALI       Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA            İrfan DEMİRCİ  

5.Zırhlı Tugay Komutanlığı                  Tabip Odası Başkanı                      Eczacı Odası Başkanı        

 
 



 

 

GÖREV BELGESİ 

… /… / 2021 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 


