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Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 578 

inci maddesinin 2 nci fıkrası ile (60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 7 nci 

maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin 

iptal edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu itibarla, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri yada tespit işlemini yaptıran 

yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. 

1-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin daha önce çalışmış olduğu dolaylı temsil suretiyle iş takibi 

yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akti olmaksızın aynı adreste çalışıyor 

olması, 

2-Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri 

ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile başka şirketlerde ortak olması veya aynı ortaklarla ortaklık 

yapması, 

3-  Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri 

ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya hizmetin 

iadesi olamayacağı için “iade fatura” tanzim edilmesi, para veya ekonomik değer transferine imkan verecek 

sözleşme, protokol vs. düzenlenmesi, 

4- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemleri sırasında, yapılacak büro, ısınma, iletişim, 

elektrik gibi tespit için gerekecek giderlerinin tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması 

gerekirken, bunlar için fatura düzenlenmesi, 

5- Tespit sözleşmesi tarafı olsun veya olmasın yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, dolaylı temsil 

suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirlerine ya da tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemlerinin 

dışında herhangi bir hizmet verilmesi, vergi ve idari ihtilafların yönetimi, belge temin, takip ve kapatma adı 

altında yapılacak danışmanlık için fatura düzenlenmiş olması, 

Hallerinde iş ilişkisi olduğu kabul edilecektir. 

Yukarıda sayılan durumların dışında bir iş ilişkisinin tespiti halinde, değerlendirilip karara 

bağlanmasını teminen ispat edici belgelerle birlikte Müsteşarlığımıza iletilmesi gerekmektedir. 

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.  

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

S.Umman HAMİDOĞULLARI 

Genel Müdür V. 
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