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Gümrük Müşavirlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilmelerine yönelik Gümrük
Yönetmeliği’nin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi
başlıklı 576. maddesinin,
1/e) Maddesi; 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
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, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almamış olmak,
2.Maddesi; 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,
Hükümlerine amirdir.
Yönetmeliğin 576/1(e) maddesinde masumiyet karinesi dikkate alınarak ‘’Ceza Almamış Olmak’’
şartı varken 576/2 maddesinde ise soruşturma veya kovuşturma olması hallerinde; söz konusu
soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar’’ ifade edilerek daha soruşturma sonuçlanmadan
ve hakkında dava dahi açılmayan, dava açılanlar için de hakkında herhangi bir hüküm veya cezai
müeyyide uygulaması kararı bulunmayan Gümrük Müşavirlerinin YGM müracaatlarının
değerlendirmeye alınmaması hem 576/1 (e) maddesindeki masumiyet karinesiyle hem de mevcut
YGM olan meslektaşlarımızın YGM Belgelerinin yenilenmesi ile YGM Yetki Belgesi talep
başvurularını engellemektedir.

Bu itibarla, soruşturma ve kovuşturmaların çok uzun zaman alması nedeniyle Gümrük Müşaviri
meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve Masumiyet karinesi de dikkate alınarak haklarında
herhangi bir cezai müeyyide ve hüküm bulunmayan ancak çeşitli nedenlerle haklarında (Denetim
Yetkilileri, İdare Amirleri, Başka kurumlar vb. ) soruşturma veya kovuşturma olanların da haklarında
Cezai hüküm kesinleşinceye kadar 576/1 (e) maddesinde belirtildiği üzere YGM Belgesi verilmesi
veya yenilenmesi hususlarının Makamlarınızca yeniden değerlendirilmesini takdir ve tensiplerinize arz
ederiz.
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