
HAMZALIBEY GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

 

İTİRAZ YOLUNA 

 

BAŞVURAN: … (Pasaport No: …) 
 

VEKİLİ          : AV. Cuma Ali KOÇ 

 

 

KONU          : Müvekkilin sahip olduğu aracın ülke sınırlarını terk etmemesinden 
mütevellit kesilmiş olan cezaya itirazımızı içeren dilekçemizden ibarettir. 
 

İPTALE KONU OLAN İŞLEM: Hamzalıbey Gümrük Müdürlüğü tarafından … Sayılı 
ceza kararı ve aracın tesliminin gerektiğine dair konulmuş şerh. 
 

ARAÇ BİLGİLERİ: Marka: 

                               Model: 

                               Plaka: 

                               Şasi No: 
 

CEZA TUTARI: … TL 

 

TEBLİĞ TARİHİ: … 

 

AÇIKLAMALAR 

 

SÜREÇ ÖZETİ 
 

… Pasaport numaralı, … Müvekkil, … Plakalı aracı ile 07.03.2020 tarihinde 
Türkiye Hamzalıbey sınır kapısından giriş yapmıştır. 
 

Yetkili organlarca kendisine aracı ile 05.05.2020 tarihine kadar ülke sınırları 
içerisinde kalmasına izin verilmiştir. 
 

Müvekkil, yasak süresi dolmadan 01.05.2020 tarihinde Hamzalıbey Gümrük 
Müdürlüğü’ne teslim etmiş ve aracı 19.05.2020 tarihine kadar burada kalmıştır. 
 

19.05.2020 tarihinde, aracı ülke dışına çıkarması için 7 günlük süre verilmiş 
fakat müvekkil, COVID-19 küresel salgın dolayısıyla tüm ülke sınır kapıları 



kapandığı için bunu başaramamıştır. Bunun üzerine gideceği ülkenin 
konsolosluğunu aramıştır ancak yapabilecek bir şey olmadığı söylenmiştir. 
 

Türkiye sınır kapılarını açması ile 04.08.2020 tarihinde ülkeden ayrılmış ve 
18.08.2020 tarihinde tekrar giriş yapmıştır. 
 

27.09.2020 tarihi öğlen saatlerinde Jandarma tarafından yapılan rutin kontrol 
de görevli memurlar sistemde uyarı görerek araca el koymuşlardır. 
 

USULİ İTİRAZLARIMIZ 

 

Müvekkil yabancı devlet vatandaşı kimse olup Türkçe diline hâkim değildir. 
Türkçe okuma ve yazma bilmeyen müvekkile ceza kararı Türkçe teslim edilerek 
müvekkilin adil yargılama hakkı elinden alınmış olmaktadır. 
 

ESASA DAİR İTİRAZLARIMIZ 

 

Müvekkile ait olan araç Türkiye sınırları içerisinde sadece amacı doğrultusunda 
kullanılmış, amacı dışına çıkmamıştır. 
 

Kesilen ceza incelendiğinde yurt dışına çıkış tarihi 26.05.2020 olması gerekirken 
halen çıkmadığı için ceza kesilmiştir. Oysa Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN, 
twitter hesabından 21.08.2020 tarihinde yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma 
sürelerinin 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldığını söylemektedir. 
 

Müvekkil, Türkçe diline hâkim olmayan yabancı vatandaştır. Yurtta kaldığı süre 
de yetkili makamlarca yapılan açıklamalara riayet etmiştir. Yukarı da yazılan 
açıklamalarda müvekkile ait aracın, ülke de bulunma süresi uzatılmıştır. COVID-

19 küresel salgınında mahsur kalan bir yabancı vatandaşın resim makamlarca 
yapılan açıklamalara riayet etmesi gayet doğaldır. Hukuken yasal olan bu durum 
da aracın alıkonulması doğru değildir. 
 

SONUÇ VE İSTEM 

Açıklandığı üzere, 
 

Müvekkile ait aracın serbest bırakılıp müvekkile iadesine ve kesilmiş olan 
cezanın iptaline, 
 

Araç hakkında polnet sorgusunda gözüken aracın yakalanması kararının 
kaldırılmasına karar verilmesini vekâleten talep ederim. 



DELİLLER 

 

1. Geçici Bırakma Evrakı 
2. Geçici Bırakma Evrakı2 

3. Ceza Kararı 
4. Pasaport Fotoğrafı 
5. Müvekkile ait pasaporttaki ülkeye giriş ve çıkışlarda vurulan damgalar 

6. Müvekkile verilmiş Teslim Tesellüm Tutanağı 
 

EKLER 

1. Vekâletname 

 

 

 

                                                                                           İtiraz Yoluna Başvuran Vekili 
                                                                                                        Av. Cuma Ali KOÇ 


