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Konu YKTS Uygulaması hk       Tarih: 07/07/2020 
     
 
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Bilindiği üzere; Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak YKTS uygulaması hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğüne yaptığımız müracaatlar neticesinde, Genel Müdürlüğün 02 Temmuz 2020 tarih 
55520312 sayılı yazıları ile İthalatçı firma tarafından Gümrük Müşavirliği firmasına verilmiş olan 
vekil tayin etme yetkisine haiz olan vekaletname ile Gümrük Müşavirince gümrük müşavir yardımcısı 
veya çalışan diğer personeline verdiği vekaletname ile işlem yapılmasının uygun bulunduğu ve 
sistemin devreye alınma tarihinin de 27 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldığı ifade edilmiştir. 
 
Birçok üyemiz tarafından derneklerimize gelen sorular üzerine YKTS giriş işleminin nasıl yapılacağı 
konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünde yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda aşağıda belirtildiği 
şekilde işlem yapılması gerektiği anlaşılmıştır. 
 
-Gümrük Müşavirince YKTS sistemine giriş yapılır, 
 
-Vekalet giriş menüsünden İTHALATÇI Firma vergi numarası ile sorgulama yapılarak firma ekrana 
gelir, 
 
-Sisteme Giriş işlemleri her bir İTHALATÇI firma için ayrı ayrı yapılması gereklidir, 
 
-Temsilci bilgileri kutucuğuna vekaletnamede ismi bulunan kişilerin T.C numaralı ile (İthalatçı 
firmanın verdiği vekaletnamede sadece Gümrük müşavirliği firması adına verilmiş ise Gümrük 
Müşavirince kendi firma personeline verilen vekaletnamede bulunun isimler) kişilerin statülerine 
göre Müşavir, Yardımcı ve diğer personel olmak üzere giriş yapılır.(YKTS Sisteminde KAYIT 
bulunamadı uyarısı çıkıyor ise kişinin T.C numarası ile herhangi bir gümrük idaresinden sisteme 
Transferi yaptırılması gerekecektir.) 
 
- Gümrük Müşavirliği firmasında BİRDEN fazla müşavir olması durumunda ise sisteme giriş yapan 
müşavir tarafından diğer müşavirlerin kayıtlarını Temsilci Bilgileri bölümüne Profil kutucuğundan 
Müşavir seçilerek sisteme girişleri yapılması yeterli olacaktır, 
 
-Firma Vekalet bilgileri bölümüne İTHALATÇI Firmanın vekalet bilgileri girilmelidir, İthalatçı 
firma vekaletinde gümrük müşavirliği firması olması ve gümrük müşavirince kendi firma personeline 
verdiği vekalet bilgileri DİĞER bilgiler bölümünde açıklama kısmına yazılması uygun olacağı 
değerlendirilmektedir, 
 
Sisteme Giriş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip işlemi yapan Gümrük Müşaviri tarafından bir 
dilekçe ile ekine giriş yaptığı firma bilgilerini döküm yaparak liste halinde onay işlemi için herhangi 
bir gümrük idaresine müracaat etmesi gerekecektir. 
  
 
Bilgi edinilmesini rica ederiz. 
 
Saygılarımızla,          
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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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