
 

 

Sayın Üyemiz,  

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelgeyle 

muafiyet kapsamında bulunan tüm işyerlerinde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan 

İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması 
sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet 
adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı 
başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır. 

 
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, 

sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi 
alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla 
aşağıda örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma 
yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir. 

 
E-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri 

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

işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde 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. 

 
Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde 

çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz 
edilecektir.  

 
E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş 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 işlem uygulanacaktır. 

 
Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek 

odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet alanlarındaki 
işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmeleri büyük önem 
taşımaktadır. 

 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.  
 
 
Manuel izin görev belgesi örneği için TIKLAYIN. 

http://www.etonet.org.tr/uploads/Gorev_Belgesi.pdf


 

 

 
İçişleri Bakanlığı Görev Belgesi Sistemine ulaşmak için TIKLAYIN.  
 
 

 

       

 

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

