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İhlaller

Suçlar
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Gümrük İhlalleri

Gümrük Suçları
(5607 Sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu)

Gümrük Kabahatleri
(4458 Sayılı Gümrük 

Kanunu)



Kabahat: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre, «karşılığında idarî 

yaptırım uygulanması öngörülen haksızlık». 

Suç: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa, göre karşılığında hapis ve adli 

para cezası öngörülen fiildir.  

«Kabahatler» konusunda Genel Kanun 5326 saylı Kabahatler Kanunudur. 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu ise «Kabahatler» bakımından özel kanundur. Gümrük Kanununda 
hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunundaki 
hükümler uygulanır. 

«Suçlar» konusunda Genel Kanun 5327 saylı Türk Ceza Kanunudur. 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ise «Suçlar» bakımından özel kanundur. Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununda hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 5327 sayılı Türk 
Ceza Kanunundaki hükümler uygulanır. 



Kabahatlerle İlgili Genel Kurallar

• Kabahatler, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.

• Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz.

• Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî

para cezası verilir. Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.

• Kabahatler karşılığında «idari para cezası» veya «mülkiyetin kamuya geçirilmesi» tedbiri (ve varsa

öngörülen diğer tedbirler) uygulanır.

• Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya

kamu görevlileri yetkilidir.

• Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı

vermeye yetkilidir.

• İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya

tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Ancak, 4458 sayılı

Gümrük Kanunu’na göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı sulh ceza mahkemesine değil, idari yargı

mercilerine başvurulması gerekmektedir.



Gümrük Kabahatleri İle İlgili Genel Kurallar

• Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük

vergilerinin zamanaşımına tabidir.

• Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması hâlinde kaim değer olarak eşyanın

gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

• Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak

tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.

• Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla;

birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı

düzenlenebilir.

• Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst

makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

• İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. Otuz günlük süre

içerisinde cevap verilmemesi halinde zımni ret durumu oluşacaktır.

• İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece

yetkili makama ulaştırılır.

• İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.

• Gümrük idarelerince düzenlenen ceza kararı muhteviyatı alacaklar için uzlaşma başvurusu yapılabilir.



GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA KABAHAT 

NİTELİĞİNDE İHLALLERDEN ÖNEMLİLERİ

Not: Ceza koyan hükümlerde ifade edilen Rejim isimleri önemlidir. 4458 sayılı Kanuna bakıldığında cezaların 
rejimlere göre tanımlandığı dikkatten kaçmamalıdır. 



4458 Sayılı Gümrük Kanunundaki Kabahat Cezalarının Maddeleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Madde: 234, 235

İhracat Rejimi Madde: 235

Dahilde İşleme Rejimi Madde: 234, 238

Geçici İthalat Rejimi Madde: 234, 238

Transit rejimi Madde: 235

Antrepo Rejimi Madde: 236

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Madde: 234, 238

Özet Beyan İşlemleri Madde: 237

Beyansız İthalat/İhracat Madde 239

Usulsüzlükler Madde: 241 (GY Ek:82)



Ceza Uygulamasında Önem Taşıyan Tanımlar

Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak

uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri,

İthalat vergileri deyimi eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri

ifade eder.

Gümrüklenmiş değer deyimi, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç

eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder.

Eşya kıymeti 1000 TL GV %10 KDV %18 ise Gümrüklenmiş Değer 1298 TL



Vergi Kaybına Neden Olan Kabahatlere Uygulanacak Cezalar (GK-Md 234)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve

denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

• Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi

ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına

göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı

olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve

denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

• Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, mevzuat hükümlerine göre

belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi

farkının üç katı para cezası alınır. Satış birimine göre miktar itibarıyla % 5’i geçmeyen bir fark ile

maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka

vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.

Yukarıdaki durumların Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak ortaya çıkması

durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.

Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi

durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde uygulanır.



Dahilde İşleme Rejiminde Rejim İhlali (GK-Md.238)

Dahilde işleme rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı

para cezası verilir.

Dahilde işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme

faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata

aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile gecikme

zammı oranında faizin toplamı kadar para cezası verilir.

Geçici İthalat Rejiminde Rejim İhlali (GK-Md.238)

Geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası

verilir.

Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde,

gümrük vergileri tutarının dörtte biri idari para cezası verilir.

Taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe

onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin

beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için faizin toplamı kadar idari para

cezası verilir.



Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Üzerinden Cezalar (GK-Md-235)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme

veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

• Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa eşyanın

fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

• Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin,

uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye

tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa

eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası

verilir. Verilecek süre içerisinde, eşyanın ithalinin uygun bulunması hâlinde usulsüzlük cezası verilir.

İhracat Rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol

sonucunda;

• Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

• Eşyanın ihracının, belli kuruluşların vereceği lisans, izin, uygunluk belgesi gibi belgelere bağlı olmasına

rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun

tespit edilmesi hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir. Verilecek süre

içerisinde, eşyanın ihracının uygun bulunması hâlinde usulsüzlük cezası verilir.



Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Üzerinden Cezalar (GK-Md 235)

Transit Rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene

sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve

araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde:

• Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından

fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

• Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli

kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

Transit Rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene

sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve

araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde:

• Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi hâlinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin

alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

• Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari

para cezası verilir ve fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur.



Antrepo Rejimi Kapsamında Cezalar (GK-Md.236)

Gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları

veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya

buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun

anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
verilir.

Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda

kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait

ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

Antrepo Rejimine tabi tutulan eşyanın antrepo beyannamesine göre belirgin bir şekilde farklı cinste eşya

olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde:

• Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla

olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

• Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli

kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.



Usulsüzlük Cezaları (GK-Md.241)

4458 sayılı Gümrük Kanununa ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle

getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 173

TL usulsüzlük cezası uygulanır.

Usulsüzlük cezası Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında sayılan ihlaller için 173

TL’nin sırasıyla 2, 4, 6 ve 8 katı olarak uygulanmaktadır.

İkincil düzenlemelerle getirilen düzenlemelerde açıkça öngörülenler dışında Gümrük Yönetmeliğinin 82 numaralı

ekinde hangi fiillerin usulsüzlük cezası kapsamında olduğu tek tek sayılmıştır.



Gümrük Kabahatleri İle İlgili İdari Yaptırım Kararını Verecekler 

İdari yaptırım kararları

• Gümrük İdare Amirleri veya yardımcıları

• Gümrük müdürleri ve gümrük ve ticaret bölge müdürleri

• Bunların yardımcıları

• Tarafından karara bağlanır.



Elektronik Tebligatlarda Tebliğ Tarihi

Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın muhatabı tarafından okunmuş olması, yasal sürelerin başlangıç tarihi

olarak değerlendirilmez.

Muhatap beş gün içinde okusa dahi elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı

tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Ancak, tebliğin yapılmış sayıldığı sürelerden daha önce yasal yollara başvurmak mümkündür.



Ceza Kararlarına Karşı Kanun Yolu

Tebliğ edilen gümrük cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst

makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

İtirazın reddine ilişkin kararlara karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine

başvurulması mümkündür.

Dava Vergi Mahkemesinde açılır ve dava açma süresi 30 gündür.



İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi

İdari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım 

kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir. 

İdari para cezasına itiraz edilmemesi halinde kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin 

bitiminde karar kesinleşir.

İdari para cezasına karsı itirazda bulunulması halinde itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu 

karara karşı süresi içerisinde idari yargıya başvurulmaması halinde söz konusu sürenin bitiminde karar kesinleşir. 

İdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya başvurulması halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 

günlük süre içerisinde üst mahkemeye başvurulmaması halinde söz konusu sürenin bitiminde karar kesinleşir.  

İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği 

tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan 15 günlük süre içerisinde kararın 

düzeltilmesi talebinde bulunulmaması halinde söz konusu sürenin bitiminde karar kesinleşir. 

Süresi içinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde üst mahkemece verilen kararın tebliğ edildiği tarihte 

karar kesinleşir. 

İare ile yükümlünün uzlaşması durumunda, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihte uzlaşılan tutarlar üzerinden cezalar 

kesinleş



Para Cezalarının Tahsili

Gümrük vergileri alacağına bağlı olan para cezalarının ödeme süresi 15 gündür.

Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu veya nispi para cezaların tebliğ tarihinden itibaren 1 ay

içinde ödenmesi gerekmektedir.



İndirim Uygulaması

İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme,

kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez

Gümrük vergileri alacağına bağlı olan para cezalarında; ödeme süresi içerisinde olmak kaydıyla itiraz yoluna

başvurulmadan önce yapılacak ödemelere indirim uygulanır.

Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu veya nispi para cezalarında itiraz yoluna başvurulmadan önce

yapılacak ödemelere indirim uygulanır; ödeme süresi 1 ay, itiraz süresi 15 gün olduğu için itiraz yoluna başvuru

süresi geçmiş ancak ödeme süresi geçmemiş ödemelere de indirim uygulanır.

Para cezalarının yükümlü tarafından dörtte üçünün peşin olarak ödenmesi, yükümlünün itiraz yoluna

başvurmasına engel teşkil etmez.



Gümrük Kabahatlerinde Zamanaşımı

Zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında öncelikle, para cezalarının gümrük vergileri alacaklarına bağlı olup 

olmadığı belirlenir.

İdari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası 

gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Bu durumda zamanaşımı üç yıldır.

Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz 

konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri 

alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır.

Maktu para cezalarında zamanaşımı süresi;

• Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yıl.

• Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört yıl.

• Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıl.

Nispi idari para cezalarında zamanaşımının 8 yıldır.



Uzlaşma

Tebliğ edilen cezalar hakkında yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir.

Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz

sonuçlandırılmamış idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin

edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması

hâlinde süre beş güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma

talebinde bulunulamaz.

Uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan

hususlar hakkında dava açılamaz ve şikâyette bulunamaz.

Ceza muhatabının uzlaşması durumunda, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihte uzlaşılan tutarlar üzerinden

cezalar kesinleşir.

Uzlaşılan cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.



Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin

kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.

Gümrük Kanunundan Örnek

Özet beyanda kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş

olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el

konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.



Gümrük (Kaçakçılık) Suçları

Gümrük Suçları 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde

sayılmıştır.



Kaçakçılık Suçları İle İlgili Genel Kurallar

• Kaçakçılık fiilleri teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

• Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü ürünler

olması halinde, verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır.

• Kaçakçılık suçlarının konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından

bir katına kadar artırılır. Eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif

olması hâlinde ise üçte birine kadar indirilir.

• Kaçakçılık suçlarının bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.

• Kaçakçılık suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı

oranında artırılır.

• Kaçakçılık suçlarının belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya

hükmolunur.

• Kaçakçılık suçları dolayısıyla açılan davalar, asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla

bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza

mahkemesidir.



Kaçakçılık Suçları

• Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak (bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin

güne kadar adlî para cezası).

• Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye

sokmak (iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası).

• Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı

olarak gümrük bölgesinde bırakmak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para

cezası)

• Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi

çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak (bir yıldan üç yıla kadar

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası).

• Yukarıda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu

özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak (bir

yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası).

• Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı,

ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek

satın almak veya kabul etmek (altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası).

• İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak (iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne

kadar adlî para cezası)



Kaçakçılık Suçları (Devam)

• İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne

kadar adlî para cezası)

• İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat

gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins,

miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek (bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî

para cezası). Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu

aşmayan bir fark bulunması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.



TEŞEKKÜRLER


