
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) 

(SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)  

(SERİ NO: 7) 

(15.12.2016 T. 29919 R.G) 

MADDE 1 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel 

Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“k) Bakanlık tarafından belirlenecek bölgelerden birisini genel ve özel antrepo tespit işlemleri 

için çalışma bölgesi olarak seçmek ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi 

altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) 

(Seri No: 2) çerçevesinde düzenlenmiş ancak bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan antrepo sayısı ve sözleşme süresine ilişkin şartları 

taşımayan sözleşmeler 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra antrepo sayısı 

ve sözleşme sürelerini mevzuata uygun hale getirmeyen yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirlerinin, şartları sağlayıncaya kadar tespit işlemi yapmasına izin verilmez. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş yetki belgeleri 31/12/2016 tarihine 

kadar yenilenir. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu 

Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını 

taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar 

geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık 

tarafından karşılanır. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen iş akitleri, 31/3/2017 tarihine 

kadar 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun hale getirilir. 

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirliği şirketleri ortaklık yapısı, 31/3/2017 tarihine kadar 5 inci maddenin ikinci ve 

üçüncü fıkralarına uygun hale getirilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

  

https://www.mavi.web.tr/mevzuat/mevzuatGoster.aspx?id=32064


EK:1 

BAŞVURU FORMU 

BAŞVURU SAHİBİNİN     

ADI SOYADI      

TC KİMLİK NO  

Yeni belge [ 

]  
Yenileme [ ]  Değiştirme [ ]  

İZİN BELGESİ NO 

BAŞVURU SEBEBİ 

ÇALIŞMA BÖLGESİ  

      

FAALİYET ADRESİ     

      

İKAMETGAH ADRESİ      

TELEFON     

E-POSTA     

TEBLİĞ KAPSAMI 

FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE 

YÜRÜTÜLECEĞİ 

 SERBEST MESLEK 

FAALİYETİ  OLARAK [ ] 

  

 TÜZEL KİŞİLİK 

ORTAKLIĞI [ ] 

TÜZEL 

KİŞİNİN 

(*) 

TİCARET UNVANI     

VERGİ NUMARASI     

ADRESİ      

ORTAKLARA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

ADI SOYADI 
T.C. KİMLİK. 

NO 

    

    

    

    

    

YUKARIDA KAYITLI BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER, BU 

TEBLİĞ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE TARAFIMA YETKİ 

BELGESİ VERİLMESİNİ  ARZ EDERİM. 

  Adı-Soyadı  

  Tarih-İmza 

(*) Bu alan; yalnızca Tebliğ kapsamı faaliyetlerin bir tüzel kişilik ortaklığı ile 

gerçekleştirilecek olması durumunda doldurulacaktır." 

 


