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Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca; bu 

Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşaviri veya 
gümrük müşavir yardımcılarının izin belgelerinin, gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler ve 
gümrük başmüdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alınarak 
gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmeyeceği, bu durumun gerekçesiyle birlikte izin belgesinin 
alınmasını izleyen günde Müsteşarlığımıza bildirileceği hüküm altına alınmıştır. 

   
Buna göre; 
   
1- Bu madde hükmüne istinaden; tedbiren izin belgesi alımlarında, izin belgesinin tedbir 

mahiyetinde alınmasını gerektiren olayın seyri, söz konusu olayla ilgili gümrük müşavirinin yaptığı işlemin 
ne olduğu ve gümrük müşavirinin olayla illiyet bağının mutlaka belirtilmesi, gerekçesi ortaya konmadan izin 
belgesinin alınmaması ve gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcılarının anılan Kanunun geçici 6 
ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca savunmasının ve konuya ilişkin tüm bilgi-belgelerin, izin belgesinin 
alınmasını izleyen, günde Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi, 

   
2- Çok özel ve acil durumlarda tedbir mahiyetinde izin belgesinin alınması ve iş takibinin 

yasaklanması durumunda, olay ve gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısı arasında illiyet bağı 
tespitinin 1 (bir) ayı geçmesi halinde her halükarda izin belgelerinin iade edilmesi, konu ile ilgili incelemenin 
veya soruşturmanın sonucunda verilecek nihai karara göre işlem yapılması, 

   
3- Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesinin alınması ve iş takibinin 

engellenmesi halinde, durumun diğer Başmüdürlüklere bildirilmeyerek yalnızca Müsteşarlığımıza 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi, 
   

Gerekmektedir . 
   
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim. 

   
   

   
                                                                                                            Doç. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU 

                                                                            Müsteşar 
DAĞITIM: 
Merkez ve Taşra teşkilatına 
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Bilindiği

üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası

uyarınca; bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı

hareketleri görülen gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcılarının

izin belgelerinin, gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler

ve gümrük başmüdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir

mahiyetinde geçici olarak alınarak gümrüklerde iş takip etmelerine izin

verilmeyeceği, bu durumun gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını

izleyen günde Müsteşarlığımıza bildirileceği hüküm altına alınmıştır.



 







Buna

göre;



 







1-

Bu madde hükmüne istinaden; tedbiren izin belgesi alımlarında, izin

belgesinin tedbir mahiyetinde alınmasını gerektiren olayın seyri, söz

konusu olayla ilgili gümrük müşavirinin yaptığı işlemin ne olduğu ve gümrük

müşavirinin olayla illiyet bağının mutlaka belirtilmesi, gerekçesi ortaya

konmadan izin belgesinin alınmaması ve gümrük müşaviri veya gümrük müşavir

yardımcılarının anılan Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası

uyarınca savunmasının ve konuya ilişkin tüm bilgi-belgelerin, izin

belgesinin alınmasını izleyen, günde Müsteşarlığımıza intikal

ettirilmesi,



 







2-

Çok özel ve acil durumlarda tedbir mahiyetinde izin belgesinin alınması ve iş

takibinin yasaklanması durumunda, olay ve gümrük müşavir veya gümrük müşavir

yardımcısı arasında illiyet bağı tespitinin 1 (bir) ayı geçmesi halinde

her halükarda izin belgelerinin iade edilmesi, konu ile ilgili incelemenin veya

soruşturmanın sonucunda verilecek nihai karara göre işlem yapılması,



 







3-

Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesinin alınması

ve iş takibinin engellenmesi halinde, durumun diğer Başmüdürlüklere

bildirilmeyerek yalnızca Müsteşarlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

intikal ettirilmesi,



 







Gerekmektedir

.



 







Bilgi

edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.
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