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ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 maddesinde,“…Gümrük müşavirleri; şahıslarına
ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil
gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı
bulundukları Derneklere bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler Dernekler tarafından en geç bir
hafta içinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde durum her
yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan
Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Hükmü amirdir.
Aynı şekilde Dernek Tüzüğünün 11. maddesinde; “Derneğe üye olan Gümrük Müşavir ve
Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek
zorundadır. Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde
Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir” hükmü amirdir.
Buna göre Gümrük Yönetmeliği’nin 563/2. ile Dernek Tüzüğünün 11. maddesi uyarınca
gerçekleştirilecek olan 2021 yılı firma dosya ve gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı
sicil dosyası güncellemeleri kapsamında Derneğimize kayıtlı tüm gümrük müşaviri, gümrük
müşavir yardımcısı ve stajyerlere ait iletişim bilgileri, ortağı bulundukları ya da çalıştıkları
firmalar hakkındaki bilgiler ile her bir gümrük müşaviri tarafından bizzat verilmesi gereken
ibrazı zorunlu bilgi ve belgelerinde ‘’değişiklik olmadığına dair dilekçe’’ler ilgili Bölge
Müdürlüklerine Derneğimiz vasıtasıyla gönderileceğinden;
1-) 01.01.2021 – 31.01.2022 tarihleri arasında belge ve bilgilerinde değişiklik olan bütün
tüzel kişi ve serbest meslek gümrük müşavirliği firmaları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği
firmaları tarafından ‘’Firma Değişiklik ve Takip Beyan Formu’’ nun doğru tam ve eksiksiz bir
şekilde doldurulması (e-mail ve cep telefonu ile kan grubu hanelerinin mutlaka doldurulması)
2-) 01.01.2021 – 31.01.2022 tarihleri arasında firma ortaklık yapısında veya diğer
hususlarda meydana gelen değişiklikler ile firmada çalışmaya başlayan ya da ayrılan gümrük
müşavir yardımcıları ve/veya stajyerlere ilişkin değişiklikler daha önce Derneğimize ve/veya
ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmemiş ise, firmanın yapısındaki değişikliğe ilişkin Ticaret Sicil
Gazetesi, imza sirküleri, gümrük müşavir yardımcıları ve/veya stajyerlerin işe başlama ve
ayrılmalarına ilişkin 2000/35 sayılı genelge eki form ile Ssk işe giriş veya ayrılış belgelerinin
(Dilekçe ekinde) Derneğe gönderilmesi;

3-) 01.01.2021 – 31.01.2022 tarihleri arasında belge ve bilgilerinde değişiklik
olmayanlarda Gümrük Yönetmeliğinin 563/2. fıkrası uyarınca verilmesi gereken “değişiklik
yoktur” yazısının bizzat gümrük müşavirleri tarafından verilmesi gerektiğinden, dilekçesinin her
bir gümrük müşaviri tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup kaşe ve imzalanmak suretiyle
ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere Derneğimize teslim edilmesi,
4-) 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle üye aidatı ödendi dekontu fotokopisinin belgelere
eklenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda üyelerimizin yukarıda istenen bilgi ve belgeleri dilekçe ekinde en geç 18 Şubat
2022 Cuma günü mesai bitimine kadar info@agm.org.tr mail adresine göndermelerini;
18 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Dernek Merkezine gelen ya da getirilen
güncelleme belgelerinin süresi içersinde Bölge Müdürlüğüne bildirilmemesi ya da yanlış bilgi ve
belge verilmesi nedeniyle firmaların muhatap kalacağı cezai müeyyidelerden Derneğimizin
herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacağını önemle bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.

GM.Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER
:
Dilekçe Örneği
Değişiklik Vardır / Yoktur Matbuu Yazısı
Firma Değişiklik Takip ve Beyan Formu
2021 Kasım-Aralık Sigortalı Hizmet Listesi ( Kaşeli imzalı)
DOSYA GÜNCELLEMESİNDE KULLANILACAK
FORMLAR VE İSTENEN BELGELER
1-) Değişiklik Vardır / Yoktur matbu dilekçe örneği (Firma Kaşeli ve İmzalı)
2-) Firma Değişiklik Takip ve Beyan Formu (Firma Kaşeli ve İmzalı)
3-) 2021 Kasım – Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi fotokopileri (firma kaşeli ve imzalı
birer adet )
4-) 2022 Ocak ayı sonuna kadar üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi

