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7815 SAYILI GÖREV BELGESİ GENELGESİ 
 
Bilindiği üzere tam kapanma kararı kapsamında 29.04.2021 
Perşembe günü saat 19.00’dan 17.05.2021 Pazartesi günü saat 
05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Temel 
önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri olmakla 
birlikte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar hakkında 
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan görev 
belgelerinde, yaşanan aksaklıklar sebebiyle değişiklik 
yapılmıştır.  
 
02.05.2021 tarihli ve E897808651537815 sayılı Genelge 
yayımlanarak, E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi 
alınması ve çalışma izni görev belgesi formuna dair usul ve 
esaslar belirlenmiştir. 
 
Buna göre, 

 
• 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 için sistem entegrasyonları 
02.05.2021 tarihinde tamamlanacaktır. 

• Çalışma yaşamında herhangi bir aksama yaşanmaması ve 
vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin 
sağlanması adına işyeri sahipleri veya çalışanların 
herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için, 
işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel 
olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin 
imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi 
formunun” geçerlilik süresi 07.05.2021 Cuma günü saat 
24.00’e kadar uzatılmıştır. 

 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
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Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 

 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 

https://www.icisleri.gov.tr/calisma-izin-gorev-belgeleri-genelgesi-yayimlandi

