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Konu: Tam Kapanma Tedbirleri Hk.                        Tarih:27/04/2021  

             63593436 / 27.04.2021 

 

 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 

 

 

İlgi: 01.12.2020 tarih 59452183 sayılı yazımız, 

 

 

Bilindiği üzere; Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım 

hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığının düzenlemeleri doğrultusunda birçok 

tedbir kararı alınarak tam kapanma uygulamasına geçirilmiştir. 

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde; 

- Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları, tüm İllerde İzin belgelerini ibraz ederek, 

- Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği ofis çalışanları ise çalıştığını gösteren belgeyi ibraz ederek, 

Kısıtlama olan günlerde işlerine gidip gelme ve özellikle zamana karşı yarışılan ve ülkemiz 

açısından çok önemli olan İhracat işlemlerinin yapılabilmesi için gece gündüz ve hafta sonları da 

dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımız can siper çalışmışlardır. Ancak Sokağa çıkma kısıtlaması 

olan günlerde bazı meslektaşlarımızın belge ibrazı ve izin alma noktasında çeşitli zorluklar ve 

prosedürlerle karşılaştığı ve işlerinde aksamalar yaşadıkları tarafımıza iletilmiştir. 

 

İçişleri Bakanlığımızca kısıtlamalar konusunda çıkarılan 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı 

Genelgede Ek:Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi 3.Maddesinde 

belirtilen, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile 

işletmeler arasında GÜMRÜKLER ve buralarda çalışanlar ifadesi yer almaktadır.  

 

Bildiğiniz gibi Gümrük İdarelerinde yapılacak iş ve işlemler, Gümrük Müşavir ve 

Yardımcıları, Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği Ofis çalışanları tarafından hazırlanan ve 

gümrüklere sunulan bilgi ve belgeler aracılığıyla yapılmaktadır. Özetle Dış Ticaret işlemlerinin 

Gümrük Müşavirliği mesleği aracılığıyla yapıldığı değerlendirildiğinde, Gümrük Müşavirleri, 

yardımcıları ve çalışanları ofislerine ve  Gümrük idarelerine gidemedikleri takdirde GÜMRÜKLER 

’in açık olması hiç bir anlam ifade etmeyeceği ve özellikle İHRACAT İşlemlerinin ve Dış ticaretin 

yapılamayacağı malumlarınızdır. 

 

Bu kapsamda, dış ticaretimizin ve özellikle ihracatımızın ve Dış ticaretin aksamaması ve 

gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin devam etmesinin sağlanması amacıyla, Sokağa Çıkma 

Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi başlığı altında, Gümrük Müşaviri ve Gümrük 

Müşavir Yardımcıları, Stajyerler, Gümrük Müşavirliği ofis çalışanlarını da kapsayacak şekilde ve 

İçişleri Bakanlığınca 81 İlimizin Valilik Makamına (Emniyet ve Jandarma Birimleri de dahil) 

bildirimde bulunulmasının sağlanması hususunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Mesleğimiz hakkında gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapma yetkisine haiz olan 

makamlarınız aracılığıyla konunun İçişleri Bakanlığına iletilmesinin uygun ve zaruri ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmektedir.  
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Bilgi ve gereği hususunda takdir ve tensiplerinize 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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