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İlgi     : 20/03/2020 tarih 82858591-161.99 sayılı yazınız  
 

 

İlgide kayıtlı yazınızda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. maddesinin 2. fıkrasında yer 

alan “…Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel 

hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Bakanlık tarafından tam teşekküllü 

resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu talep edilebilir.” hükmü uyarınca Bakanlığınızca 

yayımlanan 06/08/2013 tarihli 2013/37 sayılı Genelgede; “Doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş 

gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı 

itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduranların, vücut ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde 

doğrudan veya dolaylı temsilci olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü 

resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporunu, doğrudan temsilcilerin firma 

dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük 

müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık kurulu raporlarını her üç 

yılda bir yenilemeleri gerekmektedir.” yönünde düzenlemeye gidilerek, her yıl Mart ayı içerisinde 

gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı itibariyle (01 Ocak) 70 

yaşını dolduranlardan vücut ve akıl sağlığı yönünden tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık 

kurulu raporlarının ibrazı gerektiğinden bahisle Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizce 

yürütülen mücadele ve tedbirler kapsamında riskli yaş grubunun özellikle 70 yaş ve üstü olduğu 

dikkate alınarak, mezkur Genelge uyarınca doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu 

raporlarının ibraz süresinin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir. 

 

Coronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarının sınırlandırılması, bu sınırlandırmanın süre sonunun bilinmemesi,  sokağa çıkma 

sınırlamasının bitmesini müteakip hastanelerde yoğunluk yaşanmasının muhtemel olacağı ve virüs 

riskinin de devam etmesi beklentisi olması nedeniyle sağlık raporlarının 2020 yılı Nisan ayı sonuna 

kadar yetişmeyeceği öngörüldüğünden sürenin Genel Müdürlüğünüzce tüm risk faktörleri ortadan 

kalkıncaya kadar uzatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Bu amaçla ilgide kayıtlı yazınızın tekrar değerlendirilmesi hususunu takdir ve tensiplerinize 

arz ederiz. 
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