
0I.BÖLÜM. GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ-VEKALETNAME. 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğin’de  belirtilen haklar ve yetkiler çerçevesinde şirketimizin Gümrük Müşavirliği 

ile ilgili bilcümle işlemleri gerçekleştirmek, takip ve neticelendirmek üzere  T.C. hudutları dahilindeki bilcümle özel ve kamu 

kurumlarında bilhassa Maliye ve Gümrüklerden sorumlu bakanlıkta, Ulaştırma, Çevre, İç işleri, Dış işleri, Sağlık, Tarım ve 

Köy işleri, Orman ve çevre  Ticaret ve sanayi ile diğer tüm bakanlıklar ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığı ve 

Gümrük Müsteşarlığı ve  bunlara bağlı tüm birimleriyle merkez ve taşra teşkilatlarında, DPT, DTS, TSE, Ticaret ve Sanayi 

odası, İthalatçı ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-

work ağları kullanılarak ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç 

ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması  için sistem kullanım esaslarını gösterir 

taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim / 

bizim adımıza teslim alınmasına  İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü,Mersin Veteriner 

Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, Ticaret Borsaları, TCDD. Liman Müdürlükleri, Özel Liman ve Hava Limanlarında, 

Serbest Liman ve Bölgeler işletmelerinde ve merkez ve bağlı kuruluşlarında 4458 sayılı gümrük kanununda adı geçen 

ekonomik etkili gümrük rejimleri de dahil olmak üzere bütün gümrük rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın gümrüğe 

sunulması için özet beyan dahil bütün işlemlerini yapmaya, serbest bölgeler mevzuatının ön gördğü serbest bölge işlem 

formlarını hazırlamaya ve bölge müdürlüklerine sunmaya, serbest bölgeler içinde yatay satışları yapmaya, depo açmaya, 

kiraya vermeye, serbest bölgeler ve gümrük idarelerine gelen eşyaların serbest dolaşıma girmeden önce devrini yapmaya ve 

devrini almaya;  ve Bütün Banka ve finans kuruluşlarında nakit teminat ve teminat mektubu dahil tanzim olunan bütün 

çekleri almaya, bunları gümrük saymanlık müdürlüklerine ibraz etmeye iade edilecek konuma gelenleri teslim almaya ve 

işlemleri neticelendirmeye, elden evrak, dilekçeler, taahhütnameler bilgi ve belgeler almaya tebliğ ve tebellülerde bulunmaya 

gerektiğinde itirazlarda bulunmaya,  ayrıca  bu işlemler için mesnet teşkil edecek kendilerine tevdi edeceğimiz doğruluğuna 

ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, menşee belgesi, ATR  ve EUR1, sigorta poliçesi, Dahilde ve Hariçte işleme 

izin belgeleri, Teşvik Belgesi, Ekspertiz raporu, Konşimento, Navlun Makbuzu, Çeki Listesi ve gümrük işlemlerinde eşya 

kıymetini etkileyebilecek lisans ödemeleri, royalti, alış ve satış komisyonları, alıcı ve satıcı arasında münasebet bulunması ve 

yapılacak gümrük işlemlerimizde tarafımıza kısıtlama, edim veya koşul konulması hallerinde bu duruma ilişkin belgelere 

uygun olmak şartıyla gümrük beyanname ve kıymet bildirim formlarının doldurulması ve adımıza imzalanması, tüm gemi 

acentalarından,hava taşımacılarından,kara taşımacılarından adımıza gelen  ordinolarımızı almaya, konşimentolarımızı 

cirolamaya ,acentalara tarafımızdan adımıza verilmesi gereken taahhütnameleri imzalamaya,acenteye depo yatırmaya ve iade 

almaya, kendisine özel olarak eşyanın önceden kontrol ve tesbit  (küşat) talimatı verilmesi halinde gümrük nezdinde bu işlemi 

yapmaya ve  işlemlerinin takibi ifasına,T.C dahilinde  bulunan bilumum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı tüm 

birimleri,Gümrük Müdürlükleri,Gümrük Muhafaza Başmüdürlükleri nezdinde iş ve işlemlerimizi takibe,ödenmesi gereken 

gümrük vergilerini ve/veya cezalarını ödemeye,borçları tecil ve taksitlendirmeye,yatırmaya,makbuzlarını almaya,fazla 

yatırılanları geri almaya,gümrük vergi ve cezalarından dolayı uzlaşma talebinde bulunmaya,uzlaşmaya girmeye,uzlaşmaya 

imzalanması gereken evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya,dilekçeler vermeye,tarafımdan istenecek olan evrak ve 

belgeleri ibraz etmeye,elden evrak alıp vermeye,özel ve tüzel kişiler,resmi daireler,üçüncü şahıslar ile dilediği bedel ve 

şartlarla fason üretim sözleşmeleri yapmaya,sözleşmeleri imzalamaya,gerekirse yapılan sözleşmeleri fesh etmeye ,yazılı ve 

sözlü beyan ve açıkalamalarda bulunmaya,bu hususta yapılması gereken hertürlü iş ve işlemleri yapmaya,takip etmeye ve 

imza ile neticelendirmeye  ve bilcümle işlemleri yapmaya   yukarıda yazılı hususlarla sınırlı olmak üzere münferiden mevzun 

ve yetkili olmak üzere Çakmak caddesi Gökçe işmerkezi No:9 K:2 D:2  2200426659 vergi sicil nolu  ÇAĞRI GÜMRÜK 

MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. firması ile M/33/0062 Mustafa DUMAN’ı  (18419551464), M/33/0181 Mehmet Can DÖNÜŞ’ü 

(27835926978),M/33/0268 MUAMMER SEMERCİOĞLU(45991997328)  4458 sayılı ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen 

yasal haklar çerçevesinde hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketimin nam ve hesabına hareket etmek üzere dolaylı temsil 

sıfatıyla vekil tayin ettim. 

II.BÖLÜM.GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNİN AMAÇ VE KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLER İÇİN VEKALET Gümrük 

Müşavirliği faaliyeti dışında kalan Ticari muamele, Ticari mümessillik, Ticari vekillik, Acentelik ile şirketimin adına gelmiş ve 

gelecek eşyaların yukarıda sayılan bilumum işlerde dahil olmak üzere tahmil, tahliye, elleçleme, açma, kapama, nakliye, 

hamaliye işlemlerini resmi daire ve kurumların ve özel sektörün her bölüm ve derecesinde her yol ve biçimde benim adıma 

hak ve çıkarlarımı koruma ve uygun göreceği bütün işlemleri izlemeye, tamamlamaya ve bitirmeye, ihtiyati ve icrai haciz 

koydurmaya, kaldırmaya, beni korumak ve savunmak için avukat tayin etmeye ve her iki bölümde yazılan işlemlerin bir 

kısmı veya tamamını yaptırmak için gerektiğinde ahiri tevkil, teşrik ve azle,münferiten temsil ve ilzama yetkili olarak, 

Çakmak caddesi Gökçe işmerkezi No:9 K:2 D:2 Mersin adresinde mukim Uray VD 2200355031 vergi sicil nolu ÇAĞRI 

KARGO TRANS. LOJ GÜMRÜKLEME TARIM İNŞ.TAR.HAYV. İTH. İHR. NAK. SAN. VE  TİC.LTD.ŞTİ. firması ile   

Y/33/0008 AHMET DÖNÜŞ (27838926814) ,Y/33/12228 HATİCE DÖNÜŞ (27829927196),Y/33/0173 ERDAL ÖZTÜRK 

(17675141068) ,Y/33/10313 EYÜP KAYA (46693174482),Y/33/10271 EMSAL İSMAİLOĞLU (14456248060), Y/33/0594 NEVİN 

DURGUN (30016730134) ,Y/33/10314 ALİ GÜRKAN (10820495290),Y/33/13953 MURAT ÖZHAN 

ÇÜLHA(17450273526),FAHRİ ERDEM (66601137460) ,GÖKMEN GÜNGÖR (11734842224),ÜMİT EFESOY 

(49477080054),SERDAR CEVİZ (67150231814), LEVENT AKCABER (19925065704),TANER KURT(13210295036),HAKAN 

ÖZDEMİR (11534344836)YAŞAR ÜSTÜNDAĞ (12874326902),,MEHMET ÖZCİĞER(46552155126) ,AHMET LEVENT 

YOZGAT(45427215392)’u vekil tayin ettik. 

VEKALETİ VEREN ŞİRKETİN   

Ticaret ünvanı           :                                                                   

Adresi                                  : 
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