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TAM KAPANMA TEDBİRLERİ GENELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Bilindiği üzere Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 26.04.2021 

tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 

Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı 

alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 

27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi (“Genelge”) ile duyurulmuştur. 

A. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI  

1) Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da 

başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanılmasına karar verilmiştir. 

2) Tam kapanma döneminde de daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi, temel gıda, 

ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik 

zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerlerinde 

çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.  

Kısıtlamalardan muaf tutulan işyerlerinde çalışanlar, muafiyetlerini belirlenen usulde 

belgelemeleri şartıyla; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile 

sınırlı olarak sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilecektir. 

3) Ekte yer alan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 38 sayılı kararında İstanbul ili 

sınırları dahilinde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri ve kişiler listesinin tamamı 

görülebilecektir. Öne çıkan muafiyetler ise aşağıda dikkatinize sunulmaktadır; 

 Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, 

 Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan 

firmalar ve bunların çalışanları, 

 Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve 

yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 

 Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve 

işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri 

gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, 

 Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve 

altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile 

servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis 

çalışanları, 

 Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve 

işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 

4) İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 38 No’lu kararı uyarınca muafiyet kapsamında 

bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan ya da bu işyerlerinin sahibi olan 

kişilerin sokağa çıkma muafiyetine tabi olmaları için öngörülen usuller aşağıdaki şekildedir: 
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Görev Belgesinin Alınması 

Muafiyet kapsamında bulunan işyeri veya fabrika gibi yerlerde çalışan kişilerin, E-devlet 

platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi üzerinden “görev 

belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

E-başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal 

güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve 

işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp 

kalmadığı kontrol edilecektir. Anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda 

bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik 

olarak görev belgesi düzenlenecektir. 

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 yetkilisine 

imzalatılacaktır. 

 

Geçici Olarak Manuel Görev Belgesi Düzenlenmesi 

Başvuruda bulunacak çalışanın E-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, 

sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi 

alınamaması gibi zorunlu hallerde durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün 

için geçerli olmak kaydıyla ekte örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak 

doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir. 

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan 

işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde 

denetim ekiplerine ibraz edilecektir. 

 

Muafiyet alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel 

olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek görev 

belgelerinin geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 saat 24:00’e kadar uzatılmıştır. 

 

Firma Sahipleri İçin Gerekli Olan Belge 

Muafiyet kapsamında olan ve görev belgesini imzalamaya yetkili firma yetkililerinin, şirket 

yetkilisi olduklarını belgeleyen şirket imza sirkülerini yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 

B. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI  

5) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tarihlerde, kişilerin şehirlerarası seyahatlerine 

zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir. Bu doğrultuda; sokağa çıkma kısıtlamalarına 

dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabidir. 

6) Bununla birlikte, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 37 No’lu kararı uyarınca, 

kişilerin İstanbul’da ikamet etmekle birlikte çalıştıkları illerin İstanbul’a sınır/komşu 

iller olması ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapılması halinde işçi servisleri ile 
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yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın 

yapılabilmesine karar verilmiştir. 

7) İlaveten, şehirlerarası seyahatin gerçekleştirilebileceği zorunlu haller de Genelge’de 

ayrıca düzenlenmektedir. Buna göre; 

▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile 

sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, 

▪ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat 

edecek olan (en fazla 2 kişi), 

▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet 

ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç 

plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 

▪ ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, 

▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 

▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, 

▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen, 

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir. 

8) Sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişiler de, ancak yukarıda 

belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde ve bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-

devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden 

Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak 

suretiyle seyahat edebileceklerdir.  

9) 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 Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince idari işlem ve Türk Ceza Kanunu’nun 

“Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” 195. maddesi kapsamında adli 

işlem yapılabilecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 
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gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 


