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GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN MALİ SORUMLULUĞU 

 

Özet: Bu çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliklerinin 

mali yönden sorumlulukları incelenmiştir. Gümrük müşavirleri, mesleki faaliyetlerinin 

sürdürülmesi esnasında gerek gümrük vergileri gerekse Gümrük Kanunu’nda yer alan para 

cezaları açısından mali sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk hem işlemi yapan 

gümrük müşavirinin hem de gümrük müşavirliği şirketlerinin tüzel kişilik olarak 

yükümlülüklerini kapsamaktadır. Özellikle, para cezalarından dolayı gümrük müşavirliğinin 

sorumlu tutulmasında uygulamada yapılan yanlışlıklar vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gümrük müşaviri, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük 

vergileri, para cezaları, müşterek sorumluluk, müteselsil sorumluluk, kabahat, iştirak 

Gümrük müşavirliği mesleği, sorumluluğu oldukça ağır olan meslek grubudur. Yaptığı 

işten dolayı, hem eksik vergi ödenmesi durumunda eksik ödenen vergiden, bu vergi kaybından 

kaynaklanan para cezasından müteselsil sorumluğu söz konusu olduğu gibi, Kabahatler 

Kanununun iştirak hükümleri gereğince yükümlüye uygulanan cezanın aynısının müşavire 

uygulanması da söz konusudur. Daha da önemlisi, sadece düzenlemiş olduğu beyan nedeniyle 

kaçakçılık suçundan yargılanması da mümkündür. 

Gümrük müşavirinin sorumluluğu bununla da sınırlı değildir. Aynı zamanda, yaptığı 

işlemler nedeniyle disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Mesleğini yürütme yetkisi geçici 

veya daimi olarak elinden alınabilir. 

 

I- EKSİK ÖDENEN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 

Esas itibariyle eksik ödenen gümrük vergilerinden yükümlü yani eşya sahibi sorumludur. 

Doğal olarak da bu şekilde olması gerekir, çünkü ithalattan faydalanan kişi gümrük müşaviri 

değil ithalatçıdır. Ancak, eksik ödenen verginin mevzuata aykırı bir durumun varlığından 

kaynaklanması, örneğin eşyanın vergiye esas niteliğinin yanlış veya kıymetinin gerçek 

ödenenden düşük beyan edilmesi halinde, bu durumu bilen ve normal olarak bilmesi gereken 

kişi de vergilerden sorumludur. Buna paralel olarak Gümrük Kanunu’yla dolaylı temsilde, 

temsilci sıfatıyla gümrük müşavirinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış 

olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla 

sınırlandırılmış bulunmaktadır.  

Eşya, talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından 

önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve 

yetkili kişilere izin verilmesi mümkündür. Buna göre gümrük müşaviri, her zaman gümrük 

işlemlerini gerçekleştireceği eşyanın tarifesinin tespit edilmesi ve hazırlanacak beyannamenin 

içeriğinin doğru bir şekilde hazırlanması amacıyla eşyayı inceleme ve eşyadan numune alma 

hakkına sahiptir. Bu nedenle, müşavirin sorumluğunun çerçevesinin çizilmesinde müşavirin 

sahip olduğu bu yetki göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer bir ifade ile eşyanın GTİP’inin 

doğru olarak tespit edilmesi, gümrük müşavirinin mesleği icabı mutat olarak bilmesi gerektiği 

bir husus olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu durumun uygulamada, eşyanın tarifesinin 
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belirlenmesinde tereddüt edilmesi nedeniyle kullanıldığını, her işlemde böyle bir yola 

başvurmanın gümrük işlemlerini kilitleyeceğini de belirtmek gerekir. 

Gümrük beyanında eşyanın tarifesinin belirlenmesinde esas görev gümrük müşavirine 

düşmektedir. Çünkü, tarifeyi, gümrük mevzuatını ve tarifenin yanlış beyanının sonuçlarını 

gümrük müşaviri eşya sahibinden daha iyi bilmektedir. Ancak, gümrük müşavirine niteliği 

açıkça belirtilen eşyanın yanlış tarife belirlenmesi gümrük müşavirinin hatası olmakla birlikte, 

tarife tespitine esas eşya tanımı ve niteliğinin yanlış veya eksik bildirilmesi durumunda gümrük 

müşavirinin hatasından bahsedilmemesi gerekir. 

Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu olduğu 

hallerde, gümrük vergilerinin tahsilinin sürüncemede kalmaması ve aynı zamanda hazine 

alacağının garanti edilmesi amacıyla, bunlar vergileri ödemekten müşterek ve müteselsil olarak 

sorumlu tutulmuşlardır. 

Dolayısıyla, vergilerin bu kişilerin her birinden tamamının istenmesi söz konusudur. 

Vergilerin herhangi birinden tahsil edilmesi halinde ise diğerlerinin yükümlülüğü ortadan 

kalkar. 

Müşterek sorumluluk, verginin tamamen ödenene kadar tüm sorumluların 

sorumluluğunun devam ettiği durumdur. Sorumlulardan biri veya birkaçının kendilerine düşen 

kısmın ödenmesi, o kişiler için vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Ne zaman ki, 

verginin tamamı ödenir, tümünün yükümlülüğü ortadan kalkar. 

Müteselsil sorumluluk ise, tüm sorumluların vergi karşısında sıralı olarak sorumlu olması 

anlamına gelir. Asıl borçludan alınamayan vergi alacağının kalan kısmının tamamı, 

yükümlülerden herhangi birinden alınabilir ta ki, tüm borç bitene kadar. 

Gümrük müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütüldüğü durumlarda beyannameyi 

imzalayanın vergi kaybına neden olduğu durumu bildiği ve bilmesi gerektiği hallerde ortakların 

şirketle birlikte müteselsilen sorumlukları söz konusudur. 

Asıl vergi yükümlüsü eşya sahibi yani ithalatçıdır. Gümrük müşavirinin sorumluluğu asıl 

borçludan verginin alınamaması durumunda başlar. Bu nedenle kimi zaman uygulanan aynı 

vergi alacağının yükümlüyle aynı anda gümrük müşavirine tebliğ edilmesi doğru bir uygulama 

değildir. 

 

II- PARA CEZALARINDAN SORUMLULUĞU 

Gümrük para cezalarının yükümlüsü, yerine göre antrepo işleticisi, gemi kaptan veya 

acentesi olmakla birlikte çoğunluk rejim beyanında bulunulduğu için beyan sahibidir. 

Beyanname konusu eşya üzerinde tasarruf yetkisi bulunan kişi para cezasının da sorumlusudur. 

Gümrük müşavirinin muhatap olacağı cezalar genellikle imzaladığı rejim beyanları için 

söz konusu olacaktır. Gümrük rejimlerinde ise ceza beyan sahibine yönelik düzenlendiği için 

normal şartlarda gümrük müşavir için ceza uygulanmasının olmaması gerekir. Bununla birlikte, 
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cezayı gerektirir fiile gümrük müşavirinin iştirakinin olması durumunda, cezadan müteselsil 

sorumluluk değil, aynı cezanın gümrük müşavirine de kesilmesi gündeme gelecektir. Çünkü, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince; ”Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak 

etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası…” verilmektedir.  

Gümrük Kanunu’nda yer alan para cezalarının uygulanmasında kasıt unsuru 

aranmamaktadır. Örneğin, gümrük beyanında cezayı gerektirir bir eylemin olması halinde, 

beyan sahibi bu ceza gerektiren durumu bilerek mi işledi yoksa farkında olmadan mı bu 

beyanda bulundu araştırması yapılmaz. Cezai durumun gerçekleşmiş olması cezanın 

düzenlenmesi için yeterli sebeptir. 

Bununla birlikte, iştirakle ilgili Kabahatler Kanunu düzenlemesi; “Kabahate iştirak için 

kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden 

kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para 

cezası verilir.” şeklindedir. İştirak nedeniyle ceza düzenlenebilmesi için, beyan sahibinden 

farklı olarak, iştiraki oluşturan unsurun ortaya konması ve iştirak edenin kasıt unsurunun ortaya 

konması gerekir. Bilindiği üzere kastın varlığının ölçüsü, failin ceza gerektiren durum olduğunu 

bildiği veya normal olarak bilmesi gerektiğidir.  

Diğer taraftan Kabahatler Kanunu gereğince, ceza kararının gerekçeli alınması 

zorunludur. Kabahate iştirak nedeniyle ceza kesilmesi halinde, iştirakin hangi nedenle oluştuğu 

ve failin bunu niçin bildiği veya bilmesi gerektiği konularının ceza kararında yer alması gerekir. 

Beyan sahibine düzenlenen ceza kararının aynısının iştirak nedeniyle düzenlenmesi Kabahatler 

Kanunu’na aykırı bir işlemdir. 

Diğer taraftan, beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması 

açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili 

rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumlu olduğu, doğrudan temsil 

durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere ait olduğu Gümrük Yönetmeliği ile 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile gümrük müşavirlerinin genel cezai sorumluluğuna açıkça 

vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, bu hükümlerden, dolaylı temsil durumunda beyandan 

kaynaklanan cezai sorumluluklardan hesabına beyanda bulunulanlarla birlikte gümrük 

müşavirlerinin de sorumlu olacağı anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, Kabahatler Kanunu gereğince, şartların oluşması halinde, Gümrük 

Kanunu’nda yer alan para cezaları, aynı zamanda gümrük müşavirine uygulanabilir. 

 

III- TÜZEL KİŞİLİĞİN SORUMLULUĞU 

Gümrük Kanunu gereğince, gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması halinde, 

gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış 

olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar 

gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. 

Bu hallerde, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve 

verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. 
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Dolayısıyla hem gümrük müşavirinin yanında kamu alacaklarının tahsili açısından 

gümrük müşavirliği şirketinin mali sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

IV- YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN SORUMLULUĞU 

Belirli nitelikleri taşıyan gümrük müşavirlerine, antrepoya eşya giriş çıkışı, yabancı ülke 

gümrük idarelerine sunulan belgelerin sonradan kontrolü gibi belli tespitleri yapmak ve bu 

tespitleri rapora bağlamak üzere yetki verilmektedir. Bu şekilde yetkilendirilen müşavirlerin bu 

yetkiyi kullandıkları müddetçe dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük idarelerinde işlem yapması 

mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit 

işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğruluğundan, raporların doğru olmaması 

halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek 

cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadırlar.  

Yine yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birisinin kaybı ya da dolaylı 

temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile 

doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarda bu kişilerin 

yetki belgeleri iptal edilmektedir. 

İptal işlemi bir ceza olmayıp, kamu adına bir takım tespit işlemlerini gerçekleştirilmek 

üzere verilmiş bulunan yetkinin geri alınmasından ibarettir. Yetki belgesi iptali kişinin gümrük 

müşavirliği mesleğini yapmasına engel teşkil etmemekte, diğer bir ifadeyle bu kişiler dolaylı 

temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip edebilmektedirler.  
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