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T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 
 

 
 
Üyelerimizden gelen bilgilerde, Halkalı Gümrük Müdürlüğü cari teftişi neticesinde, Gümrük ve 
Ticaret Müfettişi Hasan ÖZMEN tarafından düzenlenen 18.08.2017 tarihli, 371-A/06 sayılı cevaplı 
raporunun 5. Maddesinde ve yine Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü cari teftişi neticesinde 
düzenlenen 10.08.2018 tarihli A226-A07 Sayılı Cevaplı Raporun 4.maddesine göre ve 
Makamlarınızın 2014/1 sayılı Genelgesinden bahisle GÜVAS sitemi üzerinden yapılan sorgulama 
neticesinde karar konusu beyannamelerde beyannamenin 24 nolu hanesi işlemin niteliği bölümüne 
yazılan kod ile beyan edilen rejim kodlarının uyumsuz olarak beyan edildiği sebebiyle bu 
beyannamelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7nci maddesi doğrultusunda Gümrük 
Kanununun 241/1. maddesi gereğince cezai işlem uygulandığı bildirilmektedir. 
 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 1441227 sayılı 04.07.2014 tarihli Derneklerimize 
hitaben düzenlenen yazının 6.maddesi Yardım Kuruluşları Analizi Hataları başlığı altında Detaylı 
beyan modülün de 24 nolu alanda yer alan işlemin niteliği kutusuna kod olarak “11”(mülkiyeti 
devreden telafi edici sözleşme-doğrudan satın alma /satma) veya “90”(diğer sözleşmeler) sözleşme 
kodları altında işlem görmesi gerektiği talimatlandırılmıştır. 
 
Bilindiği üzere, 27369 (Mükerrer) sayılı 07/10/2009 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Gümrük Yönetmeliğinin EK -14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı II No’lu bölümde” 
II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; Beyanname kutularının 
doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet 
sitesinden (www.gtb.gov.tr) duyurulur.” ifadesi yer almaktadır. 
 
Bilindiği üzere; Gümrük mevzuatı kapsamında Dolaylı Temsil sıfatıyla Gümrük Müşavirleri İhracat 
ve İthalat işlemlerinde, eşya cinsi, kıymeti, kap, kg. gibi beyan etmek ve en önemlisi beyan edilen 
eşya ve özelliklerini beyan etmek asli görevleri arasındadır. Gümrük Müşavirleri özellikle Gümrük 
kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve yayımlanan ikincil düzenlemelerden sorumludur. İhracatçı ve 
İthalatçı adına düzenlenen gümrük beyannameleri hazırlık aşamalarında işlemlerin çok hızlı 
yapılması ve işlem süreçleri minimuma indirilmesi hususunda önem arz etmektedir. 
 
Malumlarınız olduğu üzere Gümrük Yönetmeliğinin 14 no’lu ekinde Gümrük Beyannamesi 
Kullanma talimatı resmi gazetede yayımlanmış, ancak beyanname kutularında kullanılacak kodlar 
yazılı olarak yayımlanmamakta web sayfasından duyuru bölümüne eklenmektedir. 
 
Yasal düzenlemelerde İdari yaptırımların belirli ve açık şekilde düzenlenmesi zorunludur. Ceza 
yaptırımında olduğu gibi idari yaptırımlarda da “kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi” nin olmazsa 
olmaz şartlarından birisi olan belirlilik kuralı, hukuk devleti ilkesini hayata geçiren bir koşuldur. 
 
Danıştay’ın vermiş olduğu bir kararda; Resmî Gazete’de yayımlanmamış bir yönetmeliğe 
dayanılarak, idari yaptırım uygulanamayacağına karar vermiştir. Yapılan bu açıklamalar 
doğrultusunda Beyanname kutularının doldurulmasında kullanılan kodlar resmi gazetede 
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yayımlanmadığı gibi yazılı olarak herhangi bir ikincil düzenleme ile yayımlanmamıştır. Açıklamaya 
çalıştığımız gerekçeler nezdinde, düzenlenen idari para cezalarının yasal dayanaktan yoksun ve 
uygulanabilir olmadığı düşünülmektedir. 
 
Yukarıda bahsi geçen idari para cezalarının uygulanması halinde ise, Ülke genelinde Milyonlarla 
ifade edilecek Gümrük Beyannamelerine ceza kararları düzenlenmesine sebep olacağı aşikardır.  
Ülke olarak ekonomimizin zor günler yaşadığı malumlarınızdır. Kanun koyucu ve Hükümetimizin 
Vergi Barışı adı altında borçları yapılandırarak idari para cezalarını da ortadan kaldırdığı bir 
atmosferde, idari para cezasının uygulanması birçok Gümrük Müşaviri meslektaşımızı zor duruma 
sokacak, bazı Gümrük Müşavirliği firmalarının da kapanmasına ve burada çalışan binlerin belki de 
on binlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacaktır. 
 
Teftiş sonucu düzenlenen cevaplı raporlar neticesinde düzenlenen veya düzenlenecek olan İdari 
para cezalarının iptal edilmesi hususunda, 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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