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*BE5UK2EB*

Sayı : 38591462-455.04-2021-1323
Konu : Görev Belgesi Hk.

02.05.2021

Sirküler No: 459
Sayın Üyemiz,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.05.2021 tarih ve
7815 sayılı Ek'te sunulan Genelge'de özetle;
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan
kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00'ye kadar 2.677.000 başvurunun gerekli
sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlar için çalışma izni görev belgesi
düzenlendiği,
- Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi
alma imkanı 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 entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye
Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü
tamamlanacağı,
Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir
aksama yaşanmaması ve vatandaşların 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-İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesi ile yeni oluşturulan
"çalışma izni görev belgesi formunun" 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağının
bildirildiği, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel
olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "çalışma izni
görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar
uzatıldığı,
2- Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri
Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve
işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği, bu çerçevede Ek'teki forma
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uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında
oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle
zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulama olduğu,
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 tutulacağı, bu
kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte
bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirileceği,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci
maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususları
belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz/ rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Görev Belgesi Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi (3 sayfa)
2- Görev Belgesi Ek (1 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD (Gemi Brokerleri Derneği)
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez
Birliği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :E897808651537815
Konu :Görev Belgesi Hakkında

02.05.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelge.
b) 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelge.

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 Bakanlığımızın ilgi (a) Genelgesiyle belirlenerek
Valiliklere duyurulmuştur.
Yine ilgi (a) Genelgemizle, 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 görevliler tespit edilmiştir.
Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi
ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla ilgi (b) Genelgemizle;
 Ebaşvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
 Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna,
dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının
değerlendirildiği, edevlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden 02.05.2021
saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili
vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.
Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma
imkanı 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 tamamlanacaktır.
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. Daha önceki ilgi (b) Genelgemizle yeni oluşturduğumuz “çalışma izni görev belgesi formunun” 5
Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve
çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: pyBa8t53WUuw6tZQYEWAXviS+fs2ny2V Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312) 422 42 91 Faks No: (312)417 93 86
ePosta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

1

düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma g ün ü saat
24.00’e kadar uzatılmıştır.
2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle edevlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı
ebaşvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi
açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde
manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, ebaşvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek
problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi
alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.
3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, ebaşvuru 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 tutulacaktır. Bu kontrollerde
çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli
idari/adli işlemler gerçekleştirilecektir.
Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve
kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev
yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal
edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son
derece önemlidir.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Ek: Görev Belgesi Formu
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanlığına

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Adalet Bakanlığına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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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.

İşyeri/Firma yetkilisi
Tarih, Kaşe ve İmza

Yukarıda bilgileri verilen şirkette/firmada
çalıştığımı, tarafıma verilen bu belge ile tanınan
muafiyeti, muafiyet sebebi, zamanı ve
güzergahına uygun şekilde kullanacağımı beyan
ederim.

Görevli Personel
Tarih ve İmza

