T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tarih : 03.05.2021
Sayı

: 21-014

Konu: Görev Belgesi Düzenlenmesi Hakkında

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske
ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.
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
Bakanlığın 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle Valiliklere duyurulmuştur.
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 sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma
muafiyeti getirilmiştir.
Bu kapsamda, Derneğimiz üyesi işletmecilerimizden söz konusu sokağa çıkma yasakları
konusunda ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalındığı tarafımıza iletilmektedir.

1- Söz konusu Genelgeye istinaden üye işletmecilerimizin sahada farklı lokasyonlarda
çalışan personellerinin e-devlet üzerinden görev yazılarını alırken kendi adreslerini ve
şirket adresi dışında herhangi bir adres giremedikleri görülmektedir. Dolayısı ile
muafiyetlerin sadece bu adreslerle sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere,
sektörümüzdeki işletmecilerin saha personelleri, işin doğası gereği, şirket adresleri
dışında, arıza, bakım, şikayet gibi sebeplerle il içi veya il dışında farklı müşteri
lokasyonlarına gitmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, işletmecilerin
sundukları hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettirilebilmesi için, sokağa çıkma
yasağından muaf tutulması ve hem şehir içi hem de şehirlerarası gerekli
görevlendirme belgelerinin ivedilikle temin edebilmesi gerekmektedir.

2- Bilindiği üzere, işletmecilerin gibi e-devlet üzerinden görev belgesi talebinde
bulunması esnasında sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre
halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenmekte ve işyerinin faaliyet
alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı
kontrol edilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren Veri Merkezi İşletmecilerinin
başvuru esnasında girmiş oldukları NACE kodlarının muafiyet kapsamında sayılmadığı
anlaşılmıştır. Veri Merkezi İşletmeciliği yapan Derneğimiz üyesi ve diğer Veri Merkezi
İşletmecilerinin sundukları hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettirilebilmesi için,
sokağa çıkma yasağından muaf tutulması ve hem şehir içi hem de şehirlerarası
gerekli görevlendirme belgelerini ivedilikle temin edebilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, muafiyet kapsamına alınması talep edilen NACE kodları aşağıda
bilgilerinize sunulmaktadır.
FAALİYET ALANI
Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü,
denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.)

NACE KODU
26.12.01
18.20.03

Merkezi iletişim santral donanımları ile sayısal veya analog telefon telgraf
santrallerinin ve ağ geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim
donanımlarının imalatı (mors ve ya mors tipi kaydedici ve anahtarlar dahil)

26.30.08

Mutfakta Kullanılan Elektrikli Küçük Ev Aletlerinin İmalatı (Çay Veya Kahve
Makinesi, Semaver, Izgara, Kızartma Cihazı, Ekmek Kızartma Makinesi, Mutfak

27.51.04

Robotu, Mikser, Blender, Meyve Sıkacağı, Et Kıyma Makinesi, Tost Makinesi,
Fritöz Vb.)
Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden
düzenlenmesi veya yenilenmesi(Büyük çaplı Revizyon)

41.20.05
46.44.01

Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı ihracatı ve dahili
ticaretini tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile
bunlar gibi tüm bilişim sistemleri endüstriyel büro otomasyon tüm yazılım ve
donanım faaliyetleri. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek
ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak... Ve anonim şirket esas mukavelesinde
yazılı olan diğer işler

46.51.01

Bilgisayar, Bilgisayar Çevre Birimleri Ve Yazılımlarının Toptan Ticareti (Bilgisayar
Donanımları, Pos Cihazları, Atm Cihazları Vb. Dahil)

46.51.01

Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim
ekipmanları dahil)

46.52.01

Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yarı
iletken cihazlar, mikroçipler, entegre devreler, baskılı devreler, vb.) (seyrüsefer
cihazları hariç)

46.52.02

Büro Makinaları Satış, Kiralama ve Teknik Servis Hizmetleri

46.66.01

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan
ticaret (çeşitli malların toplam ticareti)

46.90.04

Paket Ve Koli Gibi Kargoların Toplanması, Sınıflandırılması, Taşınması Ve
Dağıtımı Faaliyetleri ( Dökme Yükler Ve Evrensel Hizmet Yükümlülüğü Altında
Postacılık Faaliyetleri Hariç)

53.20.10

Bys. Diğer Telekomünikasyon Faaliyetleri (Uydudan İzleme, İletişim Telemetresi
Vb. Uzmanlık Gerektiren Telekomünikasyon Uygulamalarının Sağlanması,
Çevrim İçi İnternet Erişimi Sağlanması, Voıp Sağlanması, Vb.)

61.90.90

Bilişim Teknolojisi Bilgisayar ürünleri ticaret ve hizmetleri

62.0.2.01

Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, Veri Tabanı, Network, Web Sayfası
Vb. Yazılımları İle Müşteriye Özel Yazılımların Kodlanması Vb)

62.01.01

Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri

62.09.01

Her türlü bilgisayar yazılımı üretmek ürettirmek pazarlamak almak satmak ihraç
ve ithal etmek. Bilgisayar, elektronik cihazlar ve bilgi işlem konusunda
danışmanlık yapmak, teknik ve ekonomik hizmet vermek. Her türlü kişisel, ticari
ve sanayi tipi bilgisayarlar sabit ve taşınabilir programlanabilir, yazıcılar
bilgisayar bağlantılı sistemler, ödeme kaydedici cihazlar alımı, satımı ithali,
ihracı, kiraya verilmesi ve kiralanmasını yapmak; bu cihazların bakım ve

62.09.02

onarımlarını yapmak ve anonim Şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel
raporların oluşturulması depolanması vb

63.11.08

Web Portal faaliyetleri - Seyahat acentesi faaliyetleri

63.12.01

Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri

71.12.10

Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (ortaokul/lise)
faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)

85.31.14

Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı ( ATM'ler ve pos cihazları
dahil )

95.11.01

Yukarıda yer alan hususlarla birlikte, başta 29.04.2021 tarihi saat 19:00'den 17.05.2021 tarihi
saat 05:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağının icrası olmak üzere İçişleri Bakanlığı
tarafından ilgili makamlara gönderilecek genelgede “İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar”
başlığı altında sektörün şöyle tanımlanması yerinde olacaktır;
“Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon, veri merkezi, bilgi - iletişim teknolojileri,
altyapıları ve hizmetleri vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin,
teknolojilerin, yazılımların, alt yapıların ve hizmetlerin sürdürülmesi, işletilmesi ve
arızalarının giderilmesinde görevli olanlar”
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,

Rıdvan UĞURLU

Halil Nadir TEBERCİ

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı
TELKODER

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

Derneğimiz yazışmaları posta aracılığı ile yapılmayıp serbestlesme@telkoder.org.tr mail adresi üzerinden yapılmaktadır.

