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Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği      Tarih: 27/10/2016 

     01.11.2016 / 19817625 

 

 

 

SN.MUSTAFA GÜMÜŞ 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜ 

 

Sayın Genel Müdürümüz, 

 

Genel Müdürlüğünüz döneminde Dış Ticaretimize ve mesleğimize yaptığınız katkılardan 

dolayı şahsımız ve camiamız adına teşekkürlerimizi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını 

dileriz. 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği hakkında 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi 

Gazete yayımlanan, Gümrük Yönetmeliği 574-578.Maddeleri ve Gümrük Genel 

Tebliği(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ) (Seri No:6) ile sisteminin devam ettirilmesi 

sağlanarak yeni düzenlemeler yapılmıştır.   

 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ve yeni Tebliğ üzerinde üyelerimiz ve Derneklerimiz 

tarafından yapılan incelemeler neticesinde;  aşağıdaki hususlarda ciddi sıkıntılar yaşanacağı tespit 

edildiğinden, konuya ilişkin çözüm önerilerimiz ile birlikte bilgi ve değerlendirmelerinize arz 

ederiz. 

 

1) Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirlenen Yetkilendirilmiş 

Gümrük Müşavirliği ile ilgili değişikliklerin yürürlüğü 07.10.2016 tarihidir. 6 Seri Numaralı 

Gümrük Genel Tebliğinin Geçici 1 nci Maddesi ile de;  

 

 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş sözleşmeler, 

 Verilen yetki belgeleri, 

 Gerçekleştirilen iş akitleri, 

 
31.12.2016 tarihi itibariyle geçersiz hale gelecek ve Şirket ortaklık yapısının da değiştirilmesi 

gerekecektir. 

 

Bir başka deyişle, 01.01.2017 tarihi itibariyle 6 Seri Numaralı Tebliğde belirtilen yeni çerçeve 

içinde iş yapılmaya başlanılacaktır.  

 

6 Seri Numaralı Tebliğ, önceki 2 Seri Numaralı Tebliğe göre çok esaslı değişiklikler getirmiş; 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri sistemi yeniden tasarlanmıştır. Bu nedenle bu değişikliklerin bir 

anda ve belirtilen tarihe kadar uygulamaya geçirilmesinin mümkün olamayacağı 

değerlendirilmektedir.  Bunun sonucunda ise uygulamada ciddi aksamalar ve boşluklar oluşacağı 

düşünülmektedir. 

 

Öncelikle, önceki 2 Seri Numaralı Tebliğe göre yapılanmış olan bir şirketin, 6 Seri Numaralı 

Tebliğe göre yapılanabilmesi için aşağıdaki aşamalardan geçmesi gerekecektir; 
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 Eğitim ve yaş nedeniyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olma koşullarını 

kaybeden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile akdedilen tespit sözleşmeleri 

feshedilecektir.   

 Şirket statüsünü 6 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine (hisse oranları %20’ye 

çıkarılması nedeniyle beşten fazla olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 

çıkarılacak ve en az %20 hisseli en fazla 5 ortak olacak şekilde) uygun hale getirerek 

ticaret siciline tescil ettirilecektir. 

 Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen evraklar temin edilerek, Bakanlığa yeni yetki 

belgesi için her bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak müracaat edilecektir 

(Bakanlığın yetki belgesi için değerlendirme süresi de 60 gün olarak belirlenmiştir). 

 Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yetki belgesi verilecektir.  

 Feshedilen sözleşme taraflarıyla yeni sözleşme yapılacaktır. 
 

Bu süre içerisinde sözleşmelerini fesih yoluna giden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri yeni bir 

sözleşme yapamayacağı gibi yeni yapılanmaya göre Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği belgesi 

alan kişiler de Bakanlığın inceleme süresinden dolayı sözleşme ve tespit işlemi yapamayacaktır. 

Çünkü yetki belgesini henüz yenilememiş, şirket yapısını yeni hükümlere henüz uygun hale 

getirememiş hiçbir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bu işlemleri yapamayacak doğal olarak tespit 

işlemleri uzunca bir süre yapılamaz hale gelecektir. 
 

ÖNERİ:  6 Seri Numaralı Tebliğinin yürürlük tarihinin makul bir süre ötelenmesi ve yeni 

yapılanma tamamlanıncaya, yeni Yetki Belgeleri alınıncaya kadar 2 Seri Numaralı Tebliğ 

hükümlerine göre tespit yapılabilmesine olanak tanıyan bir düzenleme yapılması.  
 

2) 2 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi 

sahibi olup, mülga mevzuata göre bu şartları taşıyanların müktesep haklarının korunması 

mağduriyetlerin yaşanmasını önleyecektir. Özellikle eğitim ve yaş nedeniyle Yetkilendirilmiş 

Gümrük Müşavirlerinin %70’inin sistem dışında kalması hizmetin yapılması anlamında hizmet 

alanlar ve kamu tarafında da sıkıntılara yol açacaktır. 
 

 
ÖNERİ: Mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve hizmetin verilmesinde aksama yaşanmaması için 

2 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre Yetki Belgesi almış Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 

için; 

 

 Eğitim konusundaki müktesep hakkın korunması,  

 Yaş sınırlaması konusunda da yine müktesep hakkın korunması; bunun 

mümkün olmaması halinde ise mevcut Yetki Belgeleri süresinin bir kereye 

mahsus 3 yıllık bir dönem için uzatılması sorunların ve mağduriyetlerin 

giderilmesinde önemli bir fayda sağlayacaktır. 
 

3) 6 Seri Numaralı Tebliğin 22 nci Maddesinin 1/k bendi ile Yetkilendirilmiş Gümrük 

Müşavirlerinin bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü dışındaki gümrük 

idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapamayacağı hüküm altına alınarak, 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri merkezli Bölgesel sınırlama getirilmiştir. Bazen aynı 

işletmecinin birbirine yakın iki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde ama aynı Dernek 

Bölgesinde antreposu olabilmektedir. Bu durumda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri’nin bu 

işletmeciye hizmet vermesi mümkün olamaz hale gelmektedir. Öte yandan, her ne kadar 
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Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin tespit işlemlerini yapacağı antrepo ile aynı il sınırları 

içerisinde ikamet etmesi öngörülmüş ise de bazı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin alanı 

birden fazla il sınırını kapsamakta olduğundan bu düzenleme ile istenilen amaca ulaşılamayacağı da 

dikkate alınmalıdır. Gümrük Müşavirleri Derneklerinin çalışma bölgesi esas alınarak yapılması 

halinde Derneklerin de üyelerini kontrol mekanizması açısından çok daha uygun olacaktır.     
 

ÖNERİ: Yukarıda belirtilen gerekçelerle Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü sınırlamasının 

kaldırılarak, Gümrük Müşavirleri Dernek Bölgeleri (Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin) 

olarak beş bölgede düzenlenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.  

 

4) 6 Seri Numaralı Tebliğin 5 inci Maddesinin üçüncü fıkrasında “şirket ortağı Yetkilendirilmiş 

Gümrük Müşavirinin, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tespit işlemlerini 

yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması” gerektiği belirtilmektedir. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık pay oranlarında 

bir sınırlama olmadığı dikkate alındığında, 6 Seri Numaralı Tebliğ ile böyle bir sınırlama getirilmesi 

ciddi problemlere ve ihtilaflara neden olacaktır.   

 

Ayrıca bir şirketin belirlenen nakdi ve ayni sermayesi kadar şirkete pay veremeyecek durumda olan 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin, diğer tüm koşulları sağlamış olsalar dahi sırf bu yüzden 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yapma hakkı elinden alınmış olmaktadır. 

 

ÖNERİ: Pay oranları yerine bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri için öngörülen antrepo tespiti 

yapabilme üst sınırı, aynı şekilde tüzel kişilik şeklinde örgütlenmiş kişilere de getirilebilir. 

 

Örneğin; “AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, iki genel 

antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir, tüzel kişilik şeklinde 

örgütlenmiş bir şirket bu tespitleri en fazla … Genel Antrepo olmak üzere … antrepo için 

yapabilir.”  şeklinde düzenleme yapılması, pratikte ve Ticaret Hukuku alanında yaşanacak birçok 

sorunun önüne geçilmesini sağlayacaktır kaanatindeyiz.  
 

5) 6 Seri Numaralı Tebliğ’in 20 nci Maddesinde; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin 

yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabileceği hüküm altına alınmıştır. Öte 

yandan söz konusu Tebliğin diğer maddelerinde;  

 

 1 Seri No.lu TIR Tebliği’nde yer alan, boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile 

teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin, 

 Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk 

işlemlerinin,  

 Sayım tutanakları düzenlenmesinin,  

 Antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasında kullanılması öngörülen mühür ve 

kaşeleri kullanabilme yetkisinin sadece Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri yanında çalışan Gümrük Müşavir Yardımcısına 

verildiği anlaşılmaktadır.  

 

o Bu durumda herhangi bir fonksiyonu olmayacak bir stajyerin çalıştırılması 

bazı istisnalar dışında maliyet gerekçesi ile mümkün olamayacaktır. 
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Dolayısıyla bu sektörde halen çalışan iki binin üzerinde stajyer işten 

çıkartılacaktır. 

o Bu günkü sayıya göre antrepolarda çalıştırılabilecek Gümrük Müşavir 

Yardımcısı bulunması oldukça zordur. Çünkü, Gümrük Müşaviri olmayı 

hedefleyen bir çok gümrük müşavir yardımcısı, gümrük işlemlerine göre daha 

basit olan iş ve işlemleri yapmakla mesleki bilgi ve yeterlilikten 

uzaklaşılacağını ileri sürerek, antrepolarda çalışmak istemeyecektir. Kaldı ki, 

karneli gümrük müşavir yardımcılarının bir bölümü de gümrük müşavirliği 

sektörünün dışında çalışmaktadır. 

o 6 Seri Numaralı Tebliğin 22/1-h Maddesinde; Birden fazla genel antrepo ile 

tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir gümrük 

müşavir yardımcısı görevlendirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda 

sadece iki genel antrepo ile tespit sözleşmesi yapmış bir Yetkilendirilmiş 

Gümrük Müşaviri, antrepolardan bir tanesinde kendisi kalıp iş ve işlem 

yapacak olsa bile bu antrepo için de bir gümrük müşavir yardımcısı 

görevlendirmesi gerekeceği izlenimi oluşmaktadır.  

 

  

 

ÖNERİ:  

 Mevcut stajyerlerin işten çıkarılmalarının önüne geçilebilmesi bakımından 

31.12.2016 tarihinden önce Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri yanında en az üç 

ay süreyle staj yapmış stajyerlerin özel antrepolarda yukarıda belirlenen 

işlemlere 01.01.2017 tarihi itibariyle de imza atma yetkisi verilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, faaliyetin tüzel kişilik olarak 

yürütülmesi halinde bir tüzel kişilik bünyesinde en az bir Gümrük Müşavir 

Yardımcısı çalıştırılması zorunluluğu getirilebilir. 

 Bu maddenin yürürlüğü Aralık 2016’da yapılacak Müşavirlik sınavı sonuçlarının 

açıklanıp Belgelerin verilmesi sonuna kadar veya bir yıl uzatılabilir.   

 Gümrük Müşavir Yardımcısı çalıştırma koşullarının örnekli olarak açıklanması 

yanlış anlamaları ve mağduriyetleri giderecektir.  
 

6) Yeni düzenlenen  Gümrük Yönetmeliği 576.madde 1 .fıkra f bendi ile “4458 sayılı Kanunun 

geçici   6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma ve kınama cezası almamış 

olmak” hükmü getirilmiştir. 

ÖNERİ: 4458 sayılı Kanunun Geçici 6ncı madde 5inci fıkrasında Disiplin cezaları kesinleşme 

tarihinden uygulanır ifadesinden yola çıkarak Yönetmeliğin 576.madde 1. fıkra f bendinin “4458 

sayılı Kanunun geçici 6ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla kesinleşmiş uyarma 

ve kınama cezası almamış olmak” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
 

7) 6 Seri Numaralı Tebliğin ikinci Bölümü "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması 

Gereken Nitelikler " başlıklı 5.maddesinin 2.fıkrasında; 

"Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin 11 inci maddede yer alan tespit 

işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili 

müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.'' denilmektedir. 
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Aynı Tebliğin Yetki Belgesi Başvurusu başlıklı 5.maddesinin 1. Fıkrasının e bendinde  

"Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda tüzel kişinin 

kuruluş, faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil 

Gazete' sinin aslı, onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ile tescile 

esas ortaklık kurulu kararı” aranacağı belirtilmektedir. 

 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği belgesi alınmayan bir kişinin tüzel kişiliğe ortak olamayacağı 

2. maddede açık ve net olarak bellirtilmesine karşın, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 

başvurusu için 6. maddede belirtilen ''YGM tüzel kişiliğine ortak olunduğunu gösteren Ticaret Sicil 

Gazetesi aslının"  istenilmesi konusunda tereddüt hasıl olmuştur. 

 

ÖNERİ: Tereddütleri giderecek şekilde örnekli açıklamaların yapılmasında fayda olacağı 

düşünülmektedir.  

 

8) Gümrük Yönetmeliği'nin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki 

belgesinin geri alınması “ başlıklı 578 nci Maddesi de yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında;  

 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi,  

 Tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet 

verilmesi, 

 Görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması  

 Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması 

 Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini 

yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi  

Durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin geri alınarak bu gümrük 

müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmış. Aynı 

maddenin dördüncü fıkrasında ise; Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi 

gerçekleştiren yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri hakkında da ikinci fıkra hükmünün uygulanacağı yönünde bir 

hüküm getirilmiştir  

 

Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Ceza Hukuku 

alanında genel kabul görmüş olan bu ilke çerçevesinde, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller 

nedeniyle sorumlu tutulabileceğinden, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe bu fiillerden 

sorumlu tutulması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Cezaların şahsiliği ilkesi, tüzel kişilere cezai sorumluluk yüklenmeyeceği şeklinde genel bir 

anlayışın ceza hukukunda yerleşmesine neden olmuştur. Bu sebeple, tüzel kişilerin ceza 

sorumluluğu hususunun, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi kapsamında ele alınması gerektiği 

mütalaa edilmektedir. 

 

ÖNERİ: İştirak hariç olmak üzere bir fiilden dolayı iki farklı YGM’nin hak mahrumiyetine 

muhatap edilmesinin “Tüzel Kişilik” kavramına da halel getireceği, dolayısıyla bahis konusu 578. 

Maddenin 4. Fıkrasının kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Camiamız adına meslektaşlarımızın saygı ve selamlarını iletiyor başarılarınızın devamı 

dileğiyle gereğini takdir ve tensiplerinize arz ediyoruz. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

EKLER :  
 

EK-1 : Türkiye Genelinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri sayısal bilgileri 
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TÜRKİYE GENELİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ  

SAYISAL BİLGİLERİ 

 
 
ANKARA ……………….…… Toplam  25 YGM 
   Eğitim      3 YGM  
   Yaş    9 YGM 
   Uygun Olan  13 YGM 
   Kayıp Oranı %48 
 
BURSA ……………….…… Toplam  14 YGM 
   Eğitim      8 YGM  
   Yaş    5 YGM 
   Uygun Olan   1 YGM 
   Kayıp Oranı %92 
 
İSTANBUL …………….…… Toplam  251 YGM 
   Eğitim    104 YGM  
   Yaş    73 YGM 
   Uygun Olan   74 YGM 
   Kayıp Oranı %71 
 
İZMİR …………….…… Toplam  42 YGM 
   Eğitim    19 YGM  
   Yaş  12 YGM 
   Uygun Olan 11 YGM 
   Kayıp Oranı %74 
 
MERSİN ……………….…… Toplam  41 YGM 
   Eğitim    16 YGM  
   Yaş  12 YGM 
   Uygun Olan 13 YGM 
   Kayıp Oranı %68 
 
 
 
TÜRKİYE ……………….…… Toplam  372 YGM 
   Eğitim    119 YGM  
   Yaş  141 YGM 
   Uygun Olan 112 YGM 
   Kayıp Oranı %70 

 

http://www.agm.org.tr/
http://www.bugumder.org/
http://www.igmd.org/
http://www.izmgmd.org.tr/
http://www.mergumder.org.tr/

