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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ 

ÜCRET  TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
  

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari 

Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Dayanak 
MADDE 2 –- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 

ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 

yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen 
tarifeyi, 

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 
c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve 

yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri, 
ifade eder. 
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 
MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş Gümrük 

Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır. 
(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret 

Tarifesini esas alarak günceller. 
Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları 
MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu 

eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek 
bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde 
Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez. 

a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin 
ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir. 

b) (Değişik:RG-1/7/2016-29759)(1) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye 
şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde 
%25 oranında indirim uygulanabilir. 

c) (Ek:RG-1/7/2016-29759) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla 
beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim 
oranları uygulanabilir: 

1) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ihracat işlemleri için beyanname 
sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında; beyanname sayısı 
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %50 oranında indirim uygulanabilir. 

2) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname 
sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde 
%25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim 
uygulanabilir. 

3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1.500'ü 
aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü 
aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir. 

4) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000'i 
aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü 
aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir. 



ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500 TL'yi 
aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir. 

d) Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet 
hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda 
yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının 
hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır. 

e) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari Ücret 
Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek 
fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir. 

f) Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin ücretleri (beyanname, dolaşım belgesi, 
menşe şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır. 

g) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri 
hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan 
gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci 
maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine 
uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması 
hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla 
yükümlüdür. 

ğ) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri, 
eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez. 

h) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. 
Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. 
Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük 
Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır. 

ı) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması 
halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır. 

i) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 
10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması ile 
belirlenir. 

j) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan 
işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir. 

k) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” 
başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirleri için de geçerlidir. 

Yetki 
MADDE 5/A – (Ek:RG-1/7/2016-29759) 
(1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan 

özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. 
Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
  
Ekler için tıklayınız 

  
________________________ 
(1)     1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 
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