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Konu: Görev Belgesi düzenlenmesi hakkında     Tarih:30/04/2021 
         
 
 
 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 
Çankaya/ANKARA 

 
 
İlgi: a. 29.04.2021 tarihli ve E-89780865-153-7705 sayılı Görev belgesi düzenlenmesi konulu 
dağıtımlı yazınız 

b. 29.04.2021 tarihli Bursa, İstanbul, İzmir Dernek yazılarımız 
 

Bilindiği üzere ilgi a’ da kayıtlı yazınızda 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 Bakanlığımızın 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle Valiliklere duyurulmuştur 
denilerek 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 çerçevede;  
 

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Bakanlığımızca yayımlanan 
önceki Genelgelerimiz ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgemizde muafiyet tanınan 
işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince düzenlenen tüm belgelerin 
geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edilerek,   

2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan 
işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri 
Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerektiği 
belirtilmişti. 

3. Ayrıca; 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 edileceği,  İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve 
otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında 
uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenleneceği 
açıklanmıştı. 

 
İlgi b’ de kayıtlı yazımızda ise; Söz konusu 27.04.2021 tarih E-89780865-153-7576 sayı ile 

Genel Müdürlüğünüzün Tam Kapanma Tedbirleri konulu yazısının Ek: Sokağa Çıkma 
Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi 3’üncü maddesinde “3. Zorunlu kamu hizmetlerinin 
sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır 
kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), 
buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek 
Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki 
faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,” ile 
10’uncu maddesin “Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini 
yapan firmalar ve bunların çalışanları,” hükmü yer almaktadır. Bildiğiniz gibi Gümrük İdarelerinde 
yapılacak iş ve işlemler, Gümrük Müşavir ve Yardımcıları, Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği Ofis 
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çalışanları tarafından hazırlanan ve gümrüklere sunulan bilgi ve belgeler aracılığıyla yapılmakta olup, 
işlemlerin tamamlanmasının akabinde nakliye (lojistik) firmaları işlemlerine başlamaktadır. Ancak 
düzenlemelerde Meslektaşlarımız açıkça sayılmadığından kısıtlama konusunda sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir. 

 
İlgi a’da kayıtlı görev belgesi düzenlenmesine ilişkin yazınızla ilişkili olarak yayımlandığı 

tarih itibari ile üyelerimizin e-devlet üzerinden İç İşleri Bakanlığı e-başvuru uygulaması üzerinden 
belge düzenlenmesine ilişkin başvurularının yapılamadığı aşırı yoğunluk ve sistemin tıkanması 
nedeniyle belge tedarikinin mümkün bulunmadığı, üye başvurularımızdan anlaşılmıştır. Dış ticaretin 
olmazsa olmazı ithalat ve ihracatın dinamik itici gücü olan Gümrük Müşavirlik sisteminin Gümrük 
İdarelerinin çalışmasında çok büyük önemli payı bulunmaktadır.  

 
Gümrük Müşavirlik hizmeti sunan üyelerimizin ilgide kayıtlı yazılarınızda bahse konu Görev 

Belgesi’ni temin edememeleri durumunda gümrüklerde hiçbir faaliyetin, işlemin olamayacağı 
aşikardır.  

 
Konunun önemine istinaden an itibariyle e-devlet sistemindeki İçişleri Bakanlığı e-başvuru 

panelinin yoğunluk nedeni ile çalışmadığı ve söz konusu görev belgelerinin temin edilemediği 
sebebiyle acil çözüm üretilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca Belge temin edilse bile sadece ikamet 
adresi-iş yeri arasındaki güzergahta gidiş geliş sağlanabileceği (kişi evinden çıkıp gün içerisinde 
farklı gümrük idarelerine de iş takibi için gidebilir.) ifade edilmiştir. Ayrıca Gümrük Müşavirliği 
firma ortakları SGK kapsamında ya Bağ-kur’lu ya da emekli statüde bulunmaları nedeniyle sistem 
tarafından izin belgesi çıkmamaktadır. Gümrük işlemlerinin ifası ve Gümrük Beyannamelerinin 
düzenlenmesi ve imza edilmesi bizzat Gümrük Müşavirleri eliyle yapılmaktadır.  

 
Gümrük Müşavirleri ve çalışanlarının güzergâh ayrımı yapılmaksızın sistem üzerinden izin 

alınmasının sağlanması ile beraber, Yurt genelindeki gümrük idarelerine gidiş geliş zarureti 
doğabileceğinden görev belgesi ile şehirlerarası seyahate olanak sağlanması konularının 17 günlük 
bu kapanma döneminde çözüme ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu, yazımızda ifade 
etmeye çalıştığımız sorunların giderilmesine yönelik acil çözüm üretilmesi hususunu makamlarınıza 
arz ederiz.         

Saygılarımızla,          

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

Hüseyin SARIDAĞ 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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