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 ODALARA 46 SAYILI GENELGE 

  

 

İLGİ : TESK’ in  03.05.2021 tarih, 76 sayılı genelgesi.  

 

 

Konfederasyonumuzun   “Görev Belgesi”  hakkındaki ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş 

olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.  

 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.   

 

 

 

 

  

            Serkan CEYLAN                                                   Hulusi DEMİR   

             Genel Sekreter                                Başkan Vekili 

 

 

 

 

 

EK : İlgi genelge 
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Sayı : 84970893-421.02-152/76 03.05.2021
Konu : Görev Belgesi Hk.

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/76 SAYILI GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Görev Belgesi Hakkında”  konulu
02/05/2021 tarih ve 7815 sayılı genelge ile; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-
Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, çalışma izni görev belgesi
formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak
kullanılabilmesine ilişkin süre  7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar
uzatılmıştır.

Söz konusu Genelgede; muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı
izin sistemine ilişkin detaylara yer verilmiştir.

Buna göre;

 Esas usul olan e-Başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat
17.00’ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesinin verildiği,

 Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden çeşitli
nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve
imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun
geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı,

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni
görev belgesi alamayan;

 

 İş yeri sahipleri,
 Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde

kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin
yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği
başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların
sağlandığı,

Bildirilmiştir.
 

figen@tesk.org.tr
30e8bb015a1744119092b653053cab2e

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:11289333620215492033. Bu kod ile http://evrak.iesob.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca kararlar İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
tarafından uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı Odalarınız aracılığıyla esnaf ve
sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

Fatma Yasemin
ERTEKİN

Genel Sekreter V.

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

EKLER: 1. Bakanlık Yazısı ( 1 Adet- 1 Sayfa)
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