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Bilindiği üzere; 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2. maddesinde; 

“Gümrük Müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, gümrük 

müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler...” hükmü yer 

almaktadır. 

Gümrük müşavirliği şirketine ortak olan gümrük müşavirinin hayatını kaybetmesi, anılan Kanunun 

Geçici 6. maddesi gereğince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi, Kanunun 227/1. maddesinde 

sayılan koşullardan birini yitirmesi yada herhangi bir nedenle izin belgesinin iptal edilmesi, askere gitmesi, 

227/1-d maddesinde sayılan suçlardan başka bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası alması nedenleriyle 

gümrük müşavirliği şirketine ortak gümrük müşavirinin sayısının bire düşmesi halinde aşağıdaki şekilde işlem 

yapılması gerekmektedir. 

1. Gümrük müşavirinin hayatını kaybetmesi haline bu tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde, kanuni 

mirasçılarının mirasın hükmen reddi için dava açmaları halinde açılan davanın kesinleşmesine kadar, 

2. Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen veya 

Müsteşarlığımızca izin belgesi herhangi bir nedenle iptal edilen gümrük müşavirlerine, bu kararların tebliği 

tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde, 

3. Gümrük müşavirinin Gümrük Kanununun 227. maddesinin 2. fıkrasında sayılan suçlar dışında 

başka bir suç nedeniyle mahkum olması halinde kişinin mahkum olduğu tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde,  

ilgili gümrük müşavirliği şirketinin Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olarak, tüzel kişiliğe 

ortak gümrük müşaviri sayısının ikiye tamamlanması amacıyla ortaklığın yeniden yapılandırılması 

gerekmektedir. 

Meslek mensubunun meslekten çıkarılması veya izin belgesinin iptali halinde ilgilinin bağlı 

bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince yukarıda belirtilen hususlar uyarınca işlem tesisini 

teminen söz konusu şirketlere ve Gümrük Müşavir Derneklerine bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

Gümrük müşavirinin askere gitmesi halinde ilgili müşavirin bilge kullanıcı koduna bloke konulması 

gerekmekle birlikte ortak olduğu şirket ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 

Meslek mensuplarının hayatını kaybetmesi halinde durumun ivedilikle ilgili Başmüdürlüğe 

bildirilmesi hususunda Gümrük Müşavir Derneklerinin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. 

23.09.2004 tarihli 2004/23 sayılı, 06.01.2006 tarihli 2006/1 sayılı Genelgeler yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
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Genel Müdür V. 

 


