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Muafiyet Talepleri Hk
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinden alınan ve bir örneği ilişikte
bulunan 27.04.2021 tarihli ve 063593436 sayılı yazıda, Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında
Bakanlığınızca birçok tedbir kararı alınarak tam kapanma uygulamasına geçildiği, dış ticaret işlemlerinin günün 24
saati ve hafta sonu da kesintisiz olarak devam ettiği, dış ticaret meslek erbabı olarak özellikle ülkemiz açısından
çok önemli olan ihracat işlemlerinin yapılabilmesi için gece gündüz ve hafta sonları da dâhil olmak üzere
üyelerinin kesintisiz hizmet verdikleri, ancak sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde gümrük müşavirliği
mesleğini icra eden kişilerin, belge ibrazı ve izin alma noktasında çeşitli zorluklar ve prosedürlerle karşılaştığı ve
işlerinde aksamalar yaşadıkları belirtilerek; dış ticaretimizin ve özellikle ihracatımızın 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 Bakanlığınızca 81 İlimizin Valilik Makamına (Emniyet ve
Jandarma Birimleri de dahil) bildirimde bulunulması talep edilmiştir.
81 İl Valiliğine gönderilen Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Eki Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf
Yerler ve Kişiler Listesinin 3 üncü maddesinde, “zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu
kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler …), buralarda çalışanlar”, 10
uncu maddesinde yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve
bunların çalışanları,” sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak sayılmış ancak firmaları temsilen ithalat ve ihracat
işlemlerinin yürütülmesinde önemli rolü olan gümrük müşavirleri ile bunların yardımcıları ve stajyerler
sayılmamıştır.
Dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’sinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince gerçek ve tüzel
kişilerden aldıkları vekâletlerle iş takibi yapan ve özel sektörde mesleki faaliyet gösteren gümrük müşavirleri
aracılığı ile gümrüklerde yerine getirildiği, ithalat ve ihracata ilişkin gümrüklerde gerçekleştirilen işlemlerin de
lojistik işlemlerinin bir parçası olduğu göz önüne alındığında, ithalat ve ihracata bağlı üretim, imalat, tedarik ve
lojistik zincirlerinin aksamaması açısından;
- Gümrük müşavirleri, yardımcıları ve stajyerlerin Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Eki Sokağa Çıkma
Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin 40 ıncı maddesine benzer şekilde ismen sayılmasının ya da,
- Gümrük müşavirleri, yardımcıları ve stajyerlerin “gümrük müşaviri izin belgesi” veya “gümrük müşavir
yardımcısı izin belgesi” ya da “stajyer kimlik kartı” göstermeleri durumunda lojistik sektörüne sağlanan
muafiyetten faydalanmalarını sağlayacak düzenleme/bilgilendirme yapılmasının,
Önem arz ettiği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
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