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Konu: Ambar Çıkış İşlemleri        Tarih: 23.06.2020 
              55240809 / 23.06.2020 
 

 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

 
 

 İlgi (a): 54632329 sayılı 01.06.2020 tarihli yazınız. 
       (b) : 55012859 sayılı 15.06.2020 tarihli yazımız 
 
  

 İlgide (a)’ da kayıtlı yazınız ile; “Firmayı temsile yetkili firma temsilcisi veya gümrük 
müşaviri tarafından eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenen kişi/kişilerin YKTS- 
Vekâlet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanında "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir 
yardımcısı" ve "diğer" şeklinde kaydının yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu düzenleme 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup işlemlerde 
herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihe kadar gümrük işlemleri 
tamamlanmış eşyayı teslim alacak kişi bilgilerinin YKTS kaydının tamamlanması gerekmektedir.” 
Denilmektedir. 

Bakanlığınız Web sitesinde YKTS’ de yapılacak işlemlere ilişkin sık sorulan sorular ve 
uygulama videosu yayınlanmıştır. Yayınlanan video ve sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar 
incelendiğinde özelikle 6-Kimler diğer olarak kayıt edilebilir? sorusuna verilen cevaptan 
anlaşıldığı üzere, gümrük Müşavirleri tarafından sonradan kendi personeline verilen vekâletnameler 
üzerinden kayıt yapılamayacağı ifade edilmiştir. 

Bakanlığınız Web sitesinde 2019 yılı toplam İhracat-ithalat firma sayısı 135.923 olarak 
yayınlanmıştır. Bakanlığınız yazıları ve açıklamalarından her bir ihracat-ithalat firması için ayrı giriş 
yapılacağı ifade edilmekte ve buradan hareketle, yapılacak basit bir hesaplamayı dikkatlerinize 
sunmak isteriz. Şöyle ki 135.923 adet firma sayısı ve Ambar çıkış işlemlerinde görevlendirilecek 
Gümrük Müşavirliği çalışanlarının yaklaşık 80.000 Kişi olduğu üzerinden yapılacak hesaplamada, 
Milyonlarla ifade edebileceğimiz giriş ve kayıt işlemi yapılması ve bu işlemlerin kontrol ve onayının 
da Gümrük İdarelerince yapılması gerektiği değerlendirildiğinde ise Gümrük Müşavirlerine ve 
Gümrük idarelerine inanılmaz bir iş yükü ve maliyet getireceği ortadadır. 

Bilindiği üzere Gümrük Müşavirlerine verilen vekâletnameler iki şekilde olmaktadır, İlki dış 
ticaret firmasınca Gümrük müşavirliği firması (Tüzel kişiliği) ve gümrük müşavirlerinin isimleri 
belirtilen vekâletnameler, (…. Vergi Dairesine …. Sicil numarası ile kayıtlı …. adresinde mukim 
….’ni GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ’ ni  …. Ayrıca birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte 
buraya kadar sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, 
teşrik ve azle yetkili olmak üzere  .../…/….tarihine kadar vekil tayin ettik.), ikincisi ise Gümrük 
Müşavirliği firması ,Gümrük Müşavir ve yardımcıları ve diğer personelinde isimlerinin belirtildiği 
vekâletnamelerdir. (…. Vergi Dairesine….sicil numarası ile kayıtlı …. adresinde mukim 
….’Şirketi/Firması ni GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ….  Ayrıca firmamız çalışanları… Kişileri   
birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir 
kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere  .../…/….tarihine 
kadar vekil tayin ettik.) her iki vekâlet örneğinde de dış ticaret firması gümrük müşavirlerine vekil 
tayin etme yetkisi verdiği görülmektedir. 
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Gümrük Müşavirleri genel olarak 1. Vekâletname örneğini kullanmaktadır, bu vekâletname 
örneğinde Gümrük Müşavirliği firması ve Gümrük Müşavirleri belirtilmiş ve vekâletname içeriğinde 
belirtilen konularda bir başkasını vekil tayin etme yetkisi verildiği görülmektedir, ayrıca bilindiği 
üzere Gümrük Müşavirliği firmalarında çalışan Müşavir yardımcıları ve diğer personel değişmesi 
durumunda ise dış ticaret firmasınca tekrar vekâletname verilmesine ihtiyaç duyulmamakta ve 
gereksiz iş kaybı ve maliyetlerin önüne geçilmektedir. 

İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile daha önce de belirttiğimiz üzere; Gümrük Müşavirleri dış ticaret 
firmalarınca kendilerine verilmiş vekâletnamelerin sistemde kayıtlı olmaları sebebiyle, bu defa 
Gümrük Müşavirlerinin firmaları bünyesinde çalışan kişilere vekâlet vermeleri ve vekâletnamede 
ismi bulunan kişilerin sisteme giriş veya çıkışlarının Gümrük Müşaviri tarafından yapılarak sistem 
üzerinden elektronik imza ile imzalamaları ve sistem üzerinden onaylama işleminin tamamlanarak 
işlemin sonlandırılması uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Uygulamanın 01 TEMMUZ 2020 tarihine yetişmeyeceği ve dış ticaret firmalarınca da 
vekâletnameler genellikle yıl da bir kez olmak üzere ve yıl sonlarında yenilendiği de göz önüne 
alındığında ise uygulamanın 2021 YILI MART ayı içerisinde devreye alınması telafisi mümkün 
olmayan zararları önleyeceği mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerinize sunar gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.  
 

Saygılarımızla,          

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

Hüseyin SARIDAĞ 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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