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T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ ne 
 

Üyelerimizce yapılan bildirimler neticesinde, Gümrük işlemlerinin Sonradan Kontrol ve 
Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca incelenmesi sonucunda Müfettişlerce 
düzenlenen sonradan kontrol raporları doğrultusunda İhracatçı ve İthalatçı firmalar adına 
düzenlenmiş beyannamelerin 9 no.lu kutusunda yer alan “MALİ SORUMLU KİŞİ” tanımına 
İhracatçının veya İthalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin yada serbest 
muhasebecisinin adı soyadı vergi numarası yazılması gerektiği, fakat beyannamelerin ilgili sütununda 
ihracatçı veya ithalatçı firma isimlerinin beyan edildiği görülmesi üzerine Gümrük Kanununun 
241’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller başlıklı Gümrük 
Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinin 7’inci maddesinde; Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması 
kaydıyla, gümrük beyannamesinin Gümrük Yönetmeliğinin 14 no.lu ekine uygun olarak 
doldurulmaması durumunda usulsüzlük cezasının tatbik edileceği, hükmüne istinaden 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 241/1. maddesi gereğince cezai işlem uygulandığı anlaşılmıştır. 

 
Yukarıda sözü edilen ceza kararları içeriğinden anlaşıldığı üzere Beyannamelerin 9 no.lu 

kutusunda firma isimlerinin görüldüğünden bahisle ceza kararları düzenlediği, oysaki İhracatçı veya 
İthalatçı firmaların Muhasebe kayıtlarını kendilerinin de tutabilecekleri konusunda araştırma ve tespit 
yapılmadan ceza kararları düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 9 no.lu kutuya Mali Sorumlu Kişi 
olarak firma isimlerinin yazılmasında asıl sorumluluğun firmalarda olmasının bir tercihten 
kaynaklanabileceği ve bu kutuya firmaların kendi iradeleri ile isimlerinin yazılmasını talep edip 
etmediklerinin idare tarafından bilinmesinin mümkün olamayacağı da unutulmamalıdır.  Bu tür 
durumların varlığı söz konusu ise yanlışlıktan veya Gümrük Yönetmeliğinin 14 no.lu ekine uygun 
doldurulmamasından söz etmenin mümkün olamayacağı da açıktır. 

 
Ayrıca Makamlarının malumu olduğu üzere; 9 no.lu kutuda Mali Sorumlu Kişinin yazılması 

veya yazılmaması neticesinde Devletimizin hiçbir vergi kaybı bulunmadığı gibi, bu bilgininde 
Gümrük İdarelerinde bugüne kadar hiçbir koşulda işine yaramadığı ve kullanılmadığı 
değerlendirildiğinde; Tüm Dünyanın ve Ülkemizin de içinde bulunduğu Pandemi koşullarının ağır 
ekonomik sonuçlarının yaşandığı bir dönemde Devletimizin ve Kamunun daha şefkatli ve yol 
gösterici olması hepimizin ortak beklentisidir. Vatandaş ve meslek mensupları olarak önemsiz 
detayların usulsüz olduğu için ceza düzenlemesi, camiamızda üzüntü ve endişeye sebep olmaktadır. 
Söz konusu kutucuğun genellikle bir kez yazdıktan sonra daha sonraki tüm beyannamelere otomatik 
işlendiğini dikkate aldığımızda aynı fiilin iki defa cezalandırılamayacağı kuralına aykırı hareket 
edilmiş, dolayısıyla ilk suça ikinci defa ceza verilmiş olunacağı gibi telafisi mümkün olmayan 
sonuçlara yol açacağı aşikârdır.  

 
Bireylerin toplum halinde yaşamasının sonucu olarak, kendi aralarında bir düzen kurma ve bu 

düzeni belli kurallarla koruma altına alma çabası ortaya çıkmıştır. Bu çabanın zorunlu bir sonucu 
olarak da, kuralların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. 
Yaptırımlar, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve bunlara uyulmasını zorlamak için 
yasalara konulan hükümlerdir. İşte bu hukuk düzeni içerisinde yer alan yaptırımların bir türünü de 
‘idari yaptırımlar’ oluşturmaktadır. 
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İdari yaptırımlar, insan haklarını ve toplumsal güveni amaçlayan bir anlayışla ele alınmış ve 
kamu düzenini ihlal eden ancak ağır nitelikte yaptırım gerektirmeyen filler suç olmaktan çıkarılmış, 
kabahatler başlığı altında toplanmıştır. Bu tutumun sergilenmesindeki temel amaçlardan birisi de ağır 
ihlal niteliği taşımayan ancak haksızlık ihtiva eden fiillerin yargının iş yükünü artıyor olmasıdır. 
Kamu düzenini ihlal eden hukuka aykırı filleri yaptırım altına almayı amaçlayan, idari yaptırımlar, 
toplumsal düzeni sağlamada en etkili hukuk kurallarındandır. 

 
Sonuç olarak; Kanun koyucu usulsüzlük cezalarını düzenlemesindeki temel amaç kamu 

düzeninin ihlal eden hukuka aykırı fiillere yaptırım uygulanması öngörülmüştür. 
 
Yukarıda Açıklamaya çalıştığımız 9 no.lu kutuya ise Firma ismi yazılmasında yanlış beyan 

olmadığı, kamu düzenini ihlal etmediği, Usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi gerektiği kanaatiyle, 
mali sorumlu kişinin yazılması konusunda öncelikle Makamlarınca yazılı uyarıda bulunulması ve 
sonraki işlemlerde geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmasının sağlanması, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın geleceği ve İstihdamda sorun yaşanmaması açısından son derece önem arz 
etmektedir. 

 
Durumu bilgilerinize arz eder, gereğini takdir ve tensiplerinize sunarız. 

         

                                                     
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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