
 
 

 

11.08.2020 Tarihli 31210 Sayılı Resmi Gazete 
Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 

 
MADDE 1 – 07.10.2009 Tarihli ve 27369 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 

Gümrük Yönetmeliğinin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Eski 
Değerlendirme 

MADDE 568 –  

(1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi  
yüz tam puan üzerinden yapılır. 
                       

(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü  
sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde 
puan alanlar başarılı sayılır. 
 

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı  
sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar 
başarılı sayılır. 

Yeni 
Değerlendirme 

MADDE 568-   

(1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan 
üzerinden yapılır. 
 

(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her 
birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 
 

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı 
sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı 
sayılır. 

 

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya stajyer” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmış, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent 

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 

Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve 
uygulama esasları 

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, 
yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin 
düzenlenen raporların ve onayladıkları 
EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin 
doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri 
ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, 
tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa 
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü 
ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça 
belirlenecek çalışma bölgelerinden birisini seçer ve bu 
bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki 
antrepolarla tespit sözleşmesi yapamazlar. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında 
gümrük müşavir yardımcısı veya 
stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir 
yardımcıları; 

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve 
uygulama esasları 

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış 
oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların 
ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin 
doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara 
ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin 
kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve 
kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek 
çalışma bölgelerinden birisini seçer ve bu bölge dışındaki 
gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit 
sözleşmesi yapamazlar. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük 
müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir 
yardımcıları; 

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel 
antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan 
elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını 



 
 

 

firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış 
işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere 
ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını 
imzalayabilir. 

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından 
işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması 
kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına 
ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür 
ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. 

c) Bu kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali 
sorumluluk, yanında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirine aittir. 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile yanlarında 
çalışan gümrük müşavir yardımcısı veya stajyerlerin 
aynı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük 
Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir. 

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından 
antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir 
yardımcısının hizmet veremediği zorunlu durumlarda 
otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir 
başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. 

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi 
imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her 
bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı 
görevlendirmeleri gerekir. 

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri 
ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler 
itibariyle tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek 
üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. 

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan 
şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini 
yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi 
temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviri olması şarttır. 

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, 
Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit 
işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az 
%20 olması gerekir. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade 
eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin, 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki 
ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak 

imzalayabilir. 

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem 
yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla 
antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit 
işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri 
kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. 

c) Yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı 
kalmak üzere, hukuki ve mali sorumluluk yanlarında çalıştıkları 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir. 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya 
sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge 
Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları 
gerekir. 

d) Hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile 
sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak 
olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı 
görevlendirilebilir. 

e) Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramaz. Bu 
şekilde davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz. 

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az 
bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir. 

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile 
antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti 
işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel 
antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor 
düzenleyebilir. 

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, 
Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket 
ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili 
müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır. 

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, 
Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini 
yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması gerekir. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da 
belgesi geri alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar. 

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin 
gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu 
Yönetmeliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin 
maddelerinde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi 
olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için 



 
 

 

olamazlar. 

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini 
kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam 
etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerinde yer 
almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu 
mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
için de geçerlidir. 

de geçerlidir. 

(11) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi 
kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramazlar. 

 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

 

Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması 
gereken nitelikler ve yetki belgesi 

MADDE 576 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerinin aşağıda belirtilen niteliklere sahip 
olmaları gerekir: 

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip 
olmak ya da Kanunun 228 inci maddesinin birinci 
fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl süre ile 
gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak, 

b) Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi 
uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezası almamış olmak, 

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip 
etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak 
olmamak, 

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo 
işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi 
bulunmamak, 

d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla 
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası 
almamış olmak, 

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, 
para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa 
uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, 
iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken 
nitelikler ve yetki belgesi 

MADDE 576 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 
aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekir: 

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak ya da Kanunun 
228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az yedi yıl 
süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak, 

b) Son yedi yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış 
olmak, 

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek 
ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak, 

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile 
ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak, 

d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici 
olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak, 

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para 
cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile 
kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere 
şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs 
suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almamış olmak, 

f) 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl 
içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış 



 
 

 

vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza 
almamış olmak, 

f) 4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 
son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama 
cezası almamış olmak, 

g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, 
siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 
olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim 
kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer 
öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun 
olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan 
lisansüstü diploma almış olmak, 

ğ) Altmış beş yaşını doldurmamış olmak. 

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük 
müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. 
Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda birinci 
fıkradaki şartları taşıdığı anlaşılan gümrük müşavirleri 
adına yetki belgesi düzenlenir ve bu kişiler 3 yıl süre 
ile yetkilendirilirler. Bu süre birinci fıkranın (ğ) 
bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa 
belirlenir. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin 
verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin 
olarak aşağıda yer alan işlemler yapılır. 

a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki 
belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği 
dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hale getirilir. 

b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirliği profili oluşturulur. 

c) Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu 
Bölge Müdürlüğü tarafından, yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirine veya noter onaylı vekâletnameyi haiz 
vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. 

ç) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi 
tarafından teslim alınmaması halinde, belge 
düzenlenmemiş sayılır. 

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim 
edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim 
kodunun kullanımından sorumludur. 

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, 
tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-
posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında 
yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması 
durumunda, 7 gün içerisinde 

olmak, 

g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal 
bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt 
dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya 
diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla 
beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış 
olmak, 

ğ) Altmış beş yaşını doldurmamış olmak. 

h) Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları 
bulunmamak, 

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri 
gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan 
değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi başvuruları; 
birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi 
veya adli makamlarca yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma 
olması hallerinde; söz konusu soruşturma veya kovuşturma 
sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. Yetki 
belgesinin süresine ilişkin hususlar şunlardır: 

a) Yetki belgesinin süresi iki yıldır ve bu süre birinci fıkranın (ğ) 
bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir. 

b) İki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası 
almamış olanlar için (a) bendinde belirtilen süre ilk defasında üç 
yıl olarak uygulanır. Üç yıllık dönemde de herhangi bir disiplin 
cezası almamış olanlar için düzenlenecek belgenin süresi bir yıl 
artırılır. Bu bende göre artırılacak süre dört yılı geçemez. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve 
yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan 
işlemler yapılır: 

a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi 
düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı 
kodlar pasif hale getirilir. 

b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği 
profili oluşturulur. 

c) Düzenlenen yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı 
bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine elektronik 
ortamda gönderilir. 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri erişim kodunun 
kullanımından sorumludur. Erişim kodunu başkasına 
kullandırdığı anlaşılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 
yetki belgesi süresiz olarak geri alınır. 

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi 
ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri 
Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi 



 
 

 

bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi 
için Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirimde 
bulunulur. 

bir değişiklik olması durumunda, yedi gün içerisinde 
bilgilerin sistem aracılığıyla güncellenmesi 
için Bakanlığa bildirimde bulunulur. 

 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 577 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan 
süreler 

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve 
çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak 
görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) 
bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları 
süreler, anılan maddenin (g) bendinde belirtilen staj 
süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir 
yardımcısı olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 
inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz 
olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır. 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler 

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel 
ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili 
olarak görevlendirilen gümrük müşavir 
yardımcılarının Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır. 

  

 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 578 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 

Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak 
cezalar ve yetki belgesinin geri alınması 

MADDE 578 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerince yapılan tespit işlemlerine ilişkin olarak 
mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde 
haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri 
uygulanır. 

(2) 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 ya da Kanunda yer alan 
mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette 
bulunulması veya 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 belgeleri 
geri alınır. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan 
gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar 
ve yetki belgesinin geri alınması 

MADDE 578 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince 
yapılan işlemlere ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların 
belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi 
hükümleri uygulanır. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin 
kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça 
belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet 
verilmesi, mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için 
kullanılması, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı 
işleri başkasına yaptırdığının tespit edilmesi, görevin 
bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu 
olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel 
prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya 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 belgeleri geri alınır. Bu şekilde yetki 
belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine tekrar yetki belgesi 



 
 

 

belgesi verilmez. 

(3) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin 
tespit edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan 
kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde ikinci fıkra 
hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya 
rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri 
yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki 
belgesi, altı ay süreyle geri alınır. 

(4) Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, 
işlemi gerçekleştiren yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirinin yanı sıra şirketi temsil ve ilzama yetkili 
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında da ikinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki 
belgesinin geri alınması, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine engel 
teşkil etmez. 

verilmez. 

(3) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit 
edildiği, ancak bu durumun maddi hatadan kaynaklandığının 
anlaşıldığı hallerde ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu 
durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. 
Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri 
yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirine ait yetki belgesi on iki ay süreyle geri alınır. 

(4) Tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde, işlemi 
gerçekleştiren yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanı sıra 
şirketi temsil ve ilzama yetkili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin geri 
alınması, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin 
cezası verilmesine engel teşkil etmez. 

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi 
kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramaz. Bu 
şekilde davrandığı tespit edilenlerin belgesi süresiz olarak geri 
alınır. 

 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

Eski 
 

Yeni 
Staja başlamış bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle 
değiştirilen 575 inci maddenin üçüncü fıkrasının değişiklikten 
önceki hükmü kapsamında staja başlamış bulunanlar, bir yıllık 
staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam 
ederler. 

 


