Gümrük Müşavir Yardımcıları
ve Stajyerleri Derneği
T.C
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne

Konu :Ambar Çıkış İşlemleri
İlgi

:73421605-161.99-01.06.2020 sayı ve tarihli yazınız.

Dış ticaretin her alanındaki (Bürolarda gümrük beyannamesi oluşturulması, gümrüklü
sahalarda, geçici depolama alanları, antrepolarda her türlü gümrük işlemleri, Tps başvuruları ve
sonuçlandırılması gibi vb) İşlemler .Gümrük müşavir yardımcıları marifetiyle
gerçekleştirilmektedir.
Gümrüklü saha ve geçici depolama yerlerinden, eşyaların, Ykts programı üzerinden tanıtılarak
T.C kimlik numarası ile İşlemin tamamlanması ve ilgili eşyaların kim ve kimlerin teslim alacağını
ilgideki yazınızda belirtilmiştir;
Makamlarınızca da bildiği üzere 4458 sayılı gümrük Kanununun 226.maddesinin
2.fıkrasında gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına
gümrükte iş takibi yapabilirler denilmektedir, yine aynı kanunun 227.maddesinde gümrük
müşavir yardımcısı olabilme şartları ile birlikte staj yapmış olmak ve açılacak sınavlarda başarılı
olabilmek koşulları bulunmaktadır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarına vermiş olduğu
yetkide de açıkca dolaylı temsilci olarak yetkiye sahip oldukları görülmektedir,gümrük müşavir
yardımcılarının gümrük müşaviri adına gümrükler de iş takip edebilmesi Kanunun bizlere vermiş
olduğu bir haktır.
İlgide kayıtlı yazınızda belirtmiş olduğunuz geçici depolama yerlerinden eşyanın çıkartılması,
kapı çıkış fişlerinin imzalanması ve eşyanın teslim edilmesi ile yetki verilen kişilerin
vekaletnamelerde isim,soy isim ve T.C.kimlik numaralarının olmasının yeterli olacağı
belirtilmiştir.
Yıllardır dış ticaretin bütün kademelerinde gümrük işlemleri yapan biz Gümrük müşavir
yardımcıları olarak bu uygulamanın yetkisiz ve fason iş takibini arttıracağı, mesleki sorunlara yol
açacağı düşüncesindeyiz.
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ilgideki yazınızda 'DİĞER' olarak bahsi geçen ve kişi veya kişilerin ileriki dönemlerde
suistimal edilerek.gümrük müşavirlik şirketlerinde çalışan büyük bölümü motorlu
kuryeler,şirket şöförleri, ofis boy olarak çalışanlara da ykts üzerinden yetki
verilerek geçici depolama alanları ve gümrüklü sahalara gelerek eşya teslimi alacaklar ve
bunu fırsat bilen gümrük müşavir firmaları gümrük müşaviri yardımcısı arkadaşlarımızın
iş akitlerini fesih edeceklerdir.
Mesleğimizin geleceği hakkında yukarıda sıraladığımız olumsuzlukların yanı sıra aşağıda
belirttiğimiz düzenlemenin de ykts sisteminde yapılması halinde çoğu olumsuzlukların önüne
geçileceği düşüncesindeyiz.
Bunları sıralayacak olursak:
1-Ykts programına kayıt yapılırken 1. tercih olarak mutlaka gümrük müşavir yardımcısı
olması gerektiği bunun kanuni hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır yetki ve
sorumluluk verilmeyen gümrük müşavir yardımcıları olarak ,300 yakın Gümrük
müşavirliği bürolarında çalıştırılmamaktayız.Öncelikle bünyesinde gümrük müşaviri
yardımcısı bulundurmayan gümrük müşavirliği bürolarının gümrük müşavirleri
derneklerinden kayıtları alınıp sorgulanması gerekmektedir. Bu firmalar yetkisiz veya
fason adı altındaki kişileri kullanarak gümrük işlemlerini gerçekleştirmektedirler.Ayrıca
Gümrük müşavirleri bürolarında personel sayılarına göre örneğin 10/2 gibi gümrük
müşaviri yardımcısı çalıştırma zorunluluğu getirilmesi.Gümrüklerde yaşanılan bir çok
olumsuzlukların önüne geçeceği kanısındayız.
2-Ykts programına yapılacak kayıtlarda mutlaka sigorta belgesi istenilmeli ve mükerrer
t.c no girişleri sistemin kabul etmemesi sağlanmalı.
Belirtmeye çalıştığımız sorunlarımızı ve düzenlemelerin makamınızca dikkate alınmasını
taktirlerinize arz ederim.
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