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1. BÖLÜM: VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN 

İŞLEMLERE UYGULANAN CEZALAR



.

• Gümrük para cezaları, “vergi kaybına neden olan cezalar” ve “usulsüzlük suçları” olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

• Beyanın, yapılan muayene, tespit veya sonradan kontrol sonucunda farklılığın tespiti 

(M. 234) 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi 

tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 

sonucunda;

a) 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.

b) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, tespit edilen kıymete göre noksan 

bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

c) 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.
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2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat 

rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden 

sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı 

kadar para cezası alınır.

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince 

bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nispetinde uygulanır.

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler 

uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241. maddenin birinci fıkra hükmüne göre genel usulsüzlük cezası kadar 

para cezası uygulanır.

5. Yukarda belirtilen cezaların miktarı, genel usulsüzlük cezasına uygulanan miktardan az olamaz.
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• Eşyanın yapılan muayene, denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda beyanın aksine 

normal eşya statüsünde olmadığının tespiti

• (M. 235) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın beyan ile muayene ve denetleme veya 

teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) 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. 

b) Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen 

eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altı yüz Türk 

Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.
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c) 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

d) Bu eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için 

ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır 

ve eşya yurtdışı edilir.

e) Belirlenen süre içerisinde, eşyanın ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya 

ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde, 

241/1  madde uyarınca idari para cezası verilir. 
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• İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol 

sonucunda;

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

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, 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, gümrüklenmiş 

değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir.

c) Belirlenen süre içerisinde, eşyanın ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili 

kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde 241/1 

madde uyarınca idari para cezası verilir.
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• Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı 

olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde 

kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine 

teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.
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• Genel idari düzenlemeyle ithali yasak eşya, yükümlü talebi doğrultusunda otuz gün içinde mahrecine 

iade ya da ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit edilir. Bu süre 

içerisinde mahrecine iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya da 

masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük 

idaresine terk edilir.

• İthali lisans, izin, uygunluk belgesine tabi eşya, yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade, ilgili 

kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye 

transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye 

edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir. 

• Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
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• Türkiye’ye gelip karayoluyla transit geçecek 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:

a) 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.

b) Farklı çıkan eşyanın, 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.
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• Türkiye’ye gelip karayoluyla transit geçecek serbest dolaşımda olmayan eşyanın, hareket gümrük idaresinden 

sevk edilmesinden sonra varış gümrük idaresine varışından önce ya da varış gümrük idaresinde yapılan kontrolü 

veya muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi hâlinde;

a) 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.

b) Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve 

fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur.

• Aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda 

bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on oranında uygulanır. 
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• Antrepolardaki eşyanın izinsiz gümrük denetim dışına çıkarılması

(M. 236) 1. Teminat alınmış olsa bile, 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.
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2. 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.

Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu eşyaya, hak sahibi 

olmakla birlikte limit üstü satış yapılması halinde de limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu 

vergilerin üç katı para cezası verilir.

3. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya 

olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el 

konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve tasfiyeye tabi tutulur.

14



.

• Özet beyan verilmemesi, eşyanın özet beyana göre eksik veya fazla olması

(M. 237) 1. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan 

çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya sonucunda 

yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, bu 

noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre 

tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri kadar para 

cezası alınır.

2. Yukarda belirtildiği gibi ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için usulsüzlük cezası miktarında 

para cezası alınır.
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3. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki 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, 

tasfiyeye tabi tutulur ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek 

oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal 

edilenler hariç bu oran % 4’ü aşmayacak şekilde uygulanır.

5. Eşya miktarının gümrük idaresince tespit edilmediği ve rejim beyanının belgelerinde kayıtlı miktarlara göre 

yapıldığı durumlarda, tespit edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya fazlalığı olarak değerlendirilir. 
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• Dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimlerinin ihlali

• (M. 238) 1. 241 maddede yer alan cezalar dışında aşağıdaki ceza alınır.

a) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 

ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,

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

gümrük vergileri tutarının dörtte biri,

c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim 

kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, (…)
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(…) gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının 

gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre 

faizin toplamı kadar, 

d) 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.

• İndirimli ceza miktarından yararlanan eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün 

içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca 

gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.

• Bu cezalar usulsüzlük cezasının 8 katından az olamaz.
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2. BÖLÜM: USULSÜZLÜK CEZALARI
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• Usulsüzlüklerle ilgili haller ve bunlara uygulanacak usulsüzlük cezaları Gümrük Kanunu’nun 239-

241. maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

• İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz 

olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın 

yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması 

halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para 

cezası alınır.

• Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya 

gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkaranlara

eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası verilir.
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• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen 

hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 

usulsüzlük cezası uygulanır. 

• Gümrük Kanunu 241. maddede belirtilen usulsüzlük cezasının verilebileceği haller Gümrük 

Yönetmeliğinin 584 üncü maddesi uyarınca aynı Yönetmeliğin 82 no.lu Ekinde gösterilmiştir. 

• Hiçbir düzenlemede yer almayan hususlardan hangilerine 241. maddenin uygulanabileceği konusunda 

bir çerçeve çizmektedir.

• Bunun dışında idari düzenlemelerle usulsüzlük cezası uygulanacak fiil belirlenebilir.

• Bunun dışında, usulsüzlük cezalarının 2, 4, 6, 8 kat olarak uygulandığı durumlar Kanunla sayılmıştır.
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• 15/2/2018 tarih ve 7099 sayılı Kanunla 218/3 maddeyle; Bakanlığın deniz ve havalimanlarında ile 

geçici depolama yerleri ve gümrüklü sahalarda, gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, 

ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafları belirleme yetkisi tanınmıştır.

• Aynı Kanunla, Gümrük Kanunu 241 maddeye, Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması 

halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanır. 

• 2019/8 sayılı Genelge ile tarife belirlenmiştir.
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