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YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ(YGM) TEBLİĞ YENİLENDİ. 

  
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 
görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 10 Eylül 2020 Tarihli ve 31240 Sayılı 
Resmi Gazete yayımlanmıştır. 
 
Yapılan tebliğ ile getirilen bazı önemli hükümler aşağıdaki gibidir; 

 Yeni tebliğ ile AN6 ve AN8 işlemleri için Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri 
içeren günlük rapor sunma zorunluluğu getirilmiştir. 

 OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının onaylanmış kişi statüsü mevzuatı uyarınca 
belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanmadığı, bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı 
incelendiği, raporun belirlenen süreler içinde hazırlanmadığı ve tespit sözleşmesine taraf olan 
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı 
olması durumlarında Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
arasındaki sözleşmenin, en fazla iki yıl süreli olarak yapılması hükmü bir yıl olarak değiştirilmiştir. 

 Tebliğin AN6 ve AN8 ile ilgili günlük rapor tanzimi ve ibrazına yönelik hükümleri 2 ay sonra 
(Yürürlük Tarihi:10.11.2020), diğer hükümler yayımı tarihinde (bugünden itibaren) yürürlüğe 
girecektir. 

 Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, 
tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından 
elektronik ortamda sunulacak (yürürlük 10.11.2020). 

 YGM'ler  konusunda yetkili Genel Müdürlük; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel 
Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. 

İlgili yazı sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla, 
 
 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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