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Sayın Bakanımızla 27.12.2018 günü saat.18.00’de yapılan toplantının da gündeminde olan,
07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Gümrük Yönetmeliğinin 576. Maddesine eklenen;
g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt
dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans
seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak.
ğ) Altmış beş yaşını doldurmamış olmak.
Maddeleri ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine eğitim ve yaş şartları getirilmiştir.
Yönetmelik değişikliği ile getirilen bu eğitim ve yaş şartlarının hali hazırda Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşaviri belgesine haiz olan üyelerimize uygulanma şartları konusunda, anılan
yönetmeliğin 40. Maddesi ile derhal yürürlüğe gireceği hükmü benimsenmiştir.
Söz konusu yönetmelik düzenlemesine karşı, bu maddelerde belirtilen yaş veya eğitim
şartlarını karşılayamayan bazı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından Danıştay 15. Dairesi
nezdinde açılan davalar sonucunda;
Yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak;
Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen 07.05.2018 tarih ve E.2016/9802, K:20178/4526
sayılı karar ile eğitim ve yaş şartlarının haliz hazırda YGM belgesi olanlar bakımında hiçbir ayırım
gözetmeksizin uygulanmasına ilişkin yürürlük maddesi olan 40. Maddesi ile ilgili “Yönetmelik
Değişikliği hükümlerinin aynı yönetmeliğin 40. Maddesi uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe
girmesinin hali hazırda görevine devam eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerini olumsuz
etkileyeceği ve kazanılmış haklarını ihlal edeceği anlaşılmakta, bu yönü ile dava konusu
düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemekte
olup, dava konusu Yönetmelik değişikliğinin 40. Maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir”
gerekçesi ile iptal kararı verilmiştir. Bu konuda birden fazla dava açılmış olup, kararların tamamı bu
yöndedir.
Danıştay kararları ile Gümrük Yönetmeliğinin 576. Maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ)
bentlerinde yer alan eğitim ve yaş şartlarını taşımayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin
müktesap hak gereğince işlemlerine devam edebilceği yönünde karar olmasına rağmen,
Bakanlığımızca,
03.01.2019 tarihli 30644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 576.
Maddesi ve Geçici 13. Maddesinde yapılan değişilikler ile; “Gümrük Yönetmeliğinin 576.
Maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan lisans veya lisansüstü mezuniyet ve yaş
şartlarını taşımayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki Belgeleri 31.12.2019 tarihine
kadar geçerli olup, bu tarihten sonra belirtilen şartları taşımayan Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirlerinin Yetki Belgeleri geçerli olmayacaktır.” Şeklinde yönetmelik değişikliği yapılmış
olup, söz konusu yönetmelik değişikliği 15.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Görüldüğü üzere, daha önce hali hazırda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesi
bulunan kişilerin kazanılmış haklarını bertaraf eder nitelikte yapılmış olan Yönetmelik değişikliği,
yargı kararı ile iptal edilmiş olup, belge geçerlilik süresinin 1 yıl uzatılmış olması kazanılmış
hakların korunması anlamına gelmemekte ve yapılan düzenleme yargı kararı ile belirlenen ilkeleri
ihlal etmektedir.
Öte yandan Tüm Türkiye’de hizmet veren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Ankara,
Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri derneklerindeki sicil durumlarına göre,
31.12.2019 tarihi itibariyle;
 Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı 26 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden
toplam 12 kişi eğitim ve yaş şartlarını taşımamaktadır.
 Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı 17 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden
toplam 12 kişi eğitim ve yaş şartlarını taşımamaktadır.
 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı 215 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden
toplam 101 kişi eğitim ve yaş şartlarını taşımamaktadır.
 İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı 42 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden
toplam 21 kişi eğitim ve yaş şartlarını taşımamaktadır.
 Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı 51 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden
toplam 27 kişi eğitim ve yaş şartlarını taşımamaktadır.
Toplam 351 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden 173 kişi 31.12.2019 tarihi itibariyle
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak hizmet veremeyecek duruma gelecek, sistemde 178
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kalacaktır. Görüldüğü üzere bu düzenleme ile
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olan üyelerimizin yaklaşık yarısı faaliyetine son vermek
zorunda kalacaktır.
Ayrıca, YGM’ler antrepoların denetlenmesi bakımından yanlarında stajyer gümrük müşaviri,
gümrük müşavir yardımcısı istihdam etmekte ve bazı işlemlerini bu kişiler vasıtası ile yapmaktadır.
Bu durumda, 65 yaşını aşmış bir kişinin YGM mesleğini usulüne uygun şekilde yapamayacağı ön
kabulüne dayanan Yönetmelik Değişikliği mesleğin niteliğine ve icra şekline uygun düşmediği
takdir edilecektir.
Bunun yanında aynı mahiyetteki, yani devlet adına bir kısım tespit işlemlerini
gerçekleştiren yeminli mali müşavirlik mesleği için herhangi bir yaş sınırlaması söz konusu
değildir.
Yine ülkemizdeki fiili şartlara uygun şekilde, 65 yaş artık insanların normal mesleki
faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir yaş olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak yaş sınırlaması getirilmesine ilişkin
düzenlemelere karşı açılan davalar neticesinde iptal kararları verilmesi üzerine, özel öğretim
kurumlarında çalışacak personele ilişkin 65 yaş sınırlaması kaldırılmıştır. Adalet Bakanlığı
tarafından da 65 yaş üzeri için noter işlemlerinde sağlık raporu alma mecburiyetini kaldıran
düzenleme yapılmıştır.
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Sağlık koşullarının iyileşmesi, tıbbın ilerlemesine koşut olarak hem yaş ortalaması yükselmiş
hem de çalışma süreleri uzamıştır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, YGM belgesi almak için
getirilen 65 yaş şartının ülke gerçekleri ile bağdaşmadığı ve çok verimli çalışabilecek kişilerin
ekonomik hayatın dışına itilmesi sonucunu doğuracağı muhakkaktır.
Sonuç olarak, yönetmelik ile belirlenen yaş ve eğitim şartlarının, daha önce bu konuda verilmiş
olan yargı kararlarına ve ekonomik hayatın gereklerine uygun olacak şekilde;
Yönetmelikle anılan şartların getirildiği tarihte hali hazırda yetkilendirilmiş gümrük
müşavirliği belgesi olanlar bakımından uygulanmaması, bu kişilerde müktesep hak ilkesi gereği
eğitim şartının aranmaması, yaş konusunda ise Gümrük Müşavirleri ile aynı statüde
değerlendirilerek, 70 yaş ve üzerinde sağlık raporu aranması koşulu ile işlemlere devam
edebilmesinin sağlanması bakımından yeni bir düzenleme yapılması ve bu yönde Yönetmeliğe bir
yürürlük maddesinin eklenmesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KATTAŞ
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Taşkın DALAY
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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