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Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi 
 

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan 
mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek 
aksamaların ve Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en 
aza indirilebilmesi için çözüm ihtiyacı doğmuştur. 

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde de ortaya çıktığı üzere uzaktan çalışma ve 
devlet kurumlarına evraksız başvuru önem kazanmıştır. Tarbil sistemi ile kişilerin Tarım 
ve Orman Bakanlığı hizmetlerine başvuru işlemlerinin elektronik ortamdan alınarak 
gerekli belgelerin elektronik ortamdan oluşturulması ve kişiye ulaştırılabilmesi 
sağlanmıştır. 

Tarbil sisteminde yer alan Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi, izin almak isteyen kişiler  
ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilen görevli memurlar 
tarafından kullanılacaktır. Bu sistem ile Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi almak 
isteyen kişilerin bakanlık birimlerine şahsi olarak gelmelerine gerek kalmayacak, 
başvurular bu sistem üzerinden yapılabilecektir. 

https://edevlet.tarbil.gov.tr/mevsimlik_isci_formu adresinde yer alan formun taşıma 
iznini almak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından eksiksiz olarak doldurulması 
gerekmektedir. Başvuru tamamlandığında “Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma başvurunuz 
alınmıştır. Başvurunuz onaylandığında, başvurularım bölümünden izin formunuzu 
alabilirsiniz.” Uyarısı alınacak, ayrıca başvuru ilgili ildeki görevli memur tarafından 
onaylandığında, izin formunun yer aldığı link SMS olarak başvuru sahibine iletilecektir. 
Cep telefonuna gönderilen linke tıklanarak başvurularım sayfasından izin formu 
indirilebilecek ve istenirse çıktısı alınabilecektir. İzin formu üzerinde yer alan QR kod 
aracılığı ile izin formu görevli memurlar tarafından kontrol edilebilecektir. 
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Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma Başvuru Giriş Sayfası 
 

Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesine herhangi bir web tarayıcısı üzerinden 
https://edevlet.tarbil.gov.tr adresi aracılığı ile erişilebilmektedir. Ana sayfada bulunan 
“MEVSİMLİK İŞÇİ SEYAHAT İZİN BELGESİ” butonu ile ilgili sayfaya ulaşılabilecektir. 

 

 

Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma Başvuru Sayfası 
 

Bu sayfa üzerinde bulunan Tarım İşçisi Taşıma Başvurusu Formu’nun taşıma iznini 

almak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından eksiksiz olarak doldurulması 

gerekmektedir.  

E devlet aracılığı ile sayfaya erişim yapıldığı için İsim Soy isim, TC Kimlik No ve Telefon 

alanları otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır. Telefon alanı istenirse 

güncellenebilecektir. 

Başvuru Yapılacak Müdürlük (Taşıma hangi il/ilçeden yapılacak) alanından izin 

başvurusu yapılmak istenen il veya ilçe müdürlüğünün seçilmesi gerekmektedir. 

Taşıma hangi ile yapılacak ve Taşıma hangi ilçeye yapılacak alanlarından mevsimlik 

işçi taşımasının yapılacağı il ve ilçe bilgilerinin seçilmesi gerekmektedir. 

Tarla Sahibi TC No veya Vergi Kimlik No ve Tarla Sahibinin Adı Soyadı alanından ÇKS 

kaydı bulunan çiftçinin (hizmet verilecek çiftçi) TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik 

Numarası ve Ad Soyad bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Sistem tarafından Çiftçinin 

2021 yılı için ÇKS kaydının olup olmadığı otomatik olarak sorgulanacaktır. ÇKS kaydı yok 

ise işlem devam edemez. 
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İşçi Sayısı alanında belirtilen tarlaya taşınacak işçi sayısının belirtilmesi gerekmektedir. 

Tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Gönder butonu ile işlem 

başlatılabilmektedir. İşlem tamamlandığında aşağıdaki uyarı alınacaktır. 

“Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma başvurunuz alınmıştır. Başvurunuz onaylandığında, 

başvurularım bölümünden izin formunuzu alabilirsiniz.”  

Ayrıca başvuru onaylandığında izin formu hazırlanıp SMS olarak cep telefonunuza bilgi 

mesajı gönderilecektir. 
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Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma Başvuru Onaylama Sayfası 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilen görevli memurlar tarafından 

kullanılacak sayfadır. İzin almak isteyen kişiler tarafından yapılan Mevsimlik İşçi Taşıma 

Başvuruları, başvuru yapılan ilde bulunan yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve 

uygun bulunursa onaylanacaktır. 

Başvuru Onaylama sayfasına https://edevlet.tarbil.gov.tr  adresinden ulaşılabilecektir. 

 

 

 

Bu sayfada görevli memurun yetkili olduğu il veya ilçe için yapılan Mevsimlik İşçi Taşıma 

Başvuruları tarih sırasına göre listelenecek ayrıca Ad Soyad veya TC kimlik / Vergi kimlik 

numarasına göre de sorgulama yapılabilecektir. Tüm Başvurular, Onaylanan 

Başvurular, Reddedilen Başvurular ve Beklemede Olan Başvurular başlıkları ile de 

sorgulama yapılabilecektir. 
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İşlem yapılmak istenen başvuru için başvurunun sağ tarafında bulunan İşlemler alanı 

kullanılacaktır. Başvuru Detayı butonu ile sistemin üretmiş olduğu Başvuru Numarası 

ve başvurusu yapılan kişi bilgileri görülebilecektir. 

 

İlgili kontroller yapıldıktan sonra Onayla butonu ile yapılan başvurunun onaylanması 

sağlanabilecektir. 

  

İlgili kontroller yapıldıktan sonra Reddet butonu ile yapılan başvurunun reddedilmesi 

sağlanabilecektir. Reddedilme nedenine dair Açıklama bilgisi de girilmelidir. 

 

Başvuru onaylandığında İzin Belgesi sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve 

başvuru sahibine bilgilendirme SMS i gönderilecektir. 

.  
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İşçi Taşıma Başvurularım 
 

İzin isteyen kişilerin yaptıkları başvurularını sorgulayabilecekleri sayfadır. 

Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma Başvuru Sorgulama sayfasına yine 

https://edevlet.tarbil.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

Bu sayfada yapılan başvurular tarih sırasına göre listelenecektir. İsim veya TC kimlik / 

Vergi kimlik numarasına göre sorgulama yapılabilecek, Tüm Başvurular, Onaylanan 

Başvurular, Reddedilen Başvurular ve Beklemede Olan Başvurular başlıkları ile 

gruplama yapılabilecektir. 

Yapılan Başvurunun son durumu Durum alanından görülebilecektir.  

Başvuru Detayı butonu ile sistemin üretmiş olduğu Başvuru Numarası ve başvurusu 

yapılan işçilerin bilgileri görülebilecektir. 

Yapılan başvuru görevli memur tarafından onaylanmış ise İzin Belgesini İndir butonu 

ile İzin Belgesi görüntülenebilecek veya cihaza indirilebilecektir. 

Ayrıca; oluşturulan İzin Belgesinin üzerine basılacak KareKod ile doğrulama 

yapılabilecektir. 
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Mevsimlik Tarım İşçisi Taşıma İzin Belgesi Örneği 
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