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Konu : Gümrük Müşavirliği Mesleği ceza uygulaması            Tarih: 10/08/2020 
 

 
 

Sayın Ruhsar PEKCAN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANI 

 
 

Sayın Bakanımız, 
 
Bildiği üzere; Gümrük Müşavirliği mesleği: 01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük 
Komisyoncuları Talimatnamesi’’ ile mesleğimizin ilk yasal tanımı yapılmıştır. Günümüzde ise 
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Müşavirliği mesleği sürdürülmektedir. 
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu 5.maddesi; Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen 
tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci 
tayin edebilirler. Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Şeklinde ifade edilmektedir. Doğrudan 
Temsil Firmaların işlemlerini kendileri takip etmesi, Dolaylı Temsil ise Gümrük Müşavirleri 
aracılığıyla işlemlerin takip edilerek sonuçlandırıldığı temsil şeklidir. 
 
Yukarıda bahsettiğimiz kanun maddesinden anlaşılacağı üzere Gümrük Müşaviri ile çalışılması 
konusunda her hangi bir yasal zorunluluk olmamasına karşın dış ticaret işlemlerinin %90'ından 
fazlasının Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülüyor olması, dış ticaret işlemlerinde gümrük 
müşavirlerinin rolünü ve önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. 
 
Ülke çapında 3470 Gümrük Müşaviri, 9580 Gümrük Müşavir Yardımcısı, 7020 stajyer personel ve 
80.000 kişi diğer personel olmak üzere toplam 100.000 kişi bu sektörde istihdam sağlanmakta ve 
aileleri ile düşündüğümüz zaman yaklaşık 500.000 kişi hayatını bu sektörden idame etmektedir. 
 
Bakanlığınızca 2000 yılında tüm işlemler bilgisayar ortamına taşınarak BİLGE programı hayata 
geçirilmiş ve sonrasında ise birçok işlem elektronik ortamda yapılması hayata geçirildiği 
malumlarınızdır, bakanlığınızca devreye alınan elektronik işlemlerin tamamı büyük bir başarı ile 
sonuçlanmış ve işlemler genellikle sorunsuz bir şekilde yürütüldüğü bilinmektedir, ancak burada  
hatırlatmak isteriz ki tüm bu programların kullanıcıları Gümrük Müşavirleridir ve bugüne kadar 
devreye alınan tüm programların başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör, Gümrük Müşavirlerinin 
sistemlere çok çabuk adapte olması ve altyapılarını buna göre dizayn ederek sistemleri sorunsuz bir 
şekilde kullanarak dış ticaret işlemleri hızlı ve güvenli yapılması olduğunun da altını çizmek isteriz. 
 
Bilindiği üzere; Pandemi sürecinde sağlık sektöründen sonra özellikle İhracat işlemlerinin ifası 
aşamasında, tüm Meslektaşlarımız (Gümrük Müşaviri ve yardımcısı, stajyer personel ve çalışan 
diğer tüm personeller) gecesini gündüzüne katarak hafta sonları, sokağa çıkma yasaklarının olduğu 
günlerde bile canlarını ortaya koyarak dış ticaret işlemleri aksatılmadan sorunsuz yapılmasında 
meslektaşlarınızın katkıları takdire şayandır. 
 
Pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi bizde de iş kayıplarının yaşanması ve tüm ödemeler 
dengesinin alt üst olduğu bir dönemde, personel maaşları başta olmak üzere, kira, SGK, Vergi ve 
birçok masraf kaleminin ödenmesi konusunda tüm meslektaşlarımız zor bir dönemden geçmektedir. 
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Gelir eksikliği olan İthalat beyannameleri için uygulanan idari para cezaları Kabahatler kanunu 
iştirak hükümlerine göre kasıt unsuru dikkate alınmadan Gümrük İdarelerince, Gümrük 
Müşavirlerine de ayrıca cezalar uygulanmakta iken yaptığımız müracaatlar ve Danıştay kararlarında 
belirtilen sonuçlar neticesinde Tahsilat Tebliği Yürürlüğe konularak tebliğde Gümrük 
Müşavirlerine uygulanacak ceza ve iştirak hükümleri çok açık bir şekilde izah edilerek sorun 
çözülmüştü, ancak tahsilat tebliğinde açık hükümler olmasına rağmen bu defa 
anlamlandıramadığımız,  Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 
54492374 sayılı 21.05.2020 tarihli yazısı üzerine bazı Gümrük İdareleriniz yazıyı tahsilat tebliğ 
hükümlerini dikkate almayın sonucuna ulaştığı kanaati uyandırmış olmalı ki, İthalat işlemlerinde 
beyan edilen vergi ve belgelerle sistem tarafından hesaplanan vergiler ve istenen belgeler arasında 
farklılık bulunan ve bundan dolayı bir gelir eksikliği tespit edilen beyannameler ile ilgili, eksik 
vergiler mükellefinden talep edilmekte ve fark vergiler için ayrıca para cezası uygulamasına 
gidilmekte, ayrıca bu ceza miktarları Gümrük Müşavirine ve Gümrük Müşavirinin ortağı 
bulunduğu tüzel kişiliğe de ayrı ayrı Kabahatler Kanunu İştirak Hükümleri ve  Tahsilat 
tebliğ hükümleri dikkate alınmaksızın  cezalar tatbik edildiği üyelerimizden gelen talepler 
neticesinde anlaşılmıştır. 
 
Konu hakkında, Bakanlığınıza bağlı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne  
Ekte sunduğumuz yazı ile bildirim yapılmıştır. 
 
Meslek örgütü yöneticileri bizler, her platformda ve her koşulda üyelerimize ve mesleğimize sahip 
çıkmayı asli vazifemiz olarak görüyor ve Dış Ticaretin adeta güvencesi ve sigortası olarak 
nitelendirdiğimiz mesleğimize ve meslektaşlarımıza, zatıâliniz ve Bakanlığınız bürokratlarının 
destek olması ve yanımızda olduklarının bilinmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Sayın Bakanımız, 
 
Ekte sunduğumuz yazıda daha detaylı izah ettiğimiz konu hakkında zatıâlinizi bilgilendirmek ve 
yardımlarınızı istirham etmek ihtiyacı hâsıl olmuştur. Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye 
Genel Müdürlüğü’nün 54492374 sayılı 21.05.2020 tarihli yazısının iptal edilmesi ve Tahsilat Tebliğ 
hükümleri doğrultusunda İŞTİRAK hükümleri kasıt unsuru titizlikle incelenerek uygulanması, ekte 
sunduğumuz yazı içeriğinde Danıştay Kararları çerçevesinde ve Tahsilat tebliği hükümlerine göre  
hukuk normlarına uygun hareket edilerek, Gümrük Müşaviri ve ortağı olduğu firmalara hukuk 
kurallarına  uygun olamayan ceza uygulamalarından vazgeçilmesini camiamız adına arz ve talep 
ediyoruz. 
 
Durumu bilgilerinize arz eder tüm camiamızın saygı ve selamlarını iletir, Ülkemiz ve geleceğimiz 
için güzel günlerde görüşmeyi temenni eder, saygılarımızı arz ederiz. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK: 54560145 sayı 28/07/2020 tarihli Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel 
Müdürlüğü’ne yazımız 
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