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Sayın Müşterilerimiz ve STK Yetkilileri,  

Belki şu an çok az firmanın mağdur olduğu ve/veya hiç bilmediği bir konu hakkında dış ticaret 

ile uğraşan şirketlerin imza yetkilileri veya sorumlu müdürlerini bekleyen tehlikeler hakkında 

da sizlere bilgi vermek durumunda hissettik kendimizi.  

Bu tür mevzular başa gelmedikçe konuşulmaz, konuşulsa bile kapalı kapılar ardında 

konuşulur. Hukukçular ile toplantı yapılır. Biz de başa gelmeden her dış ticaret firma ve sivil 

toplum kuruluşlarını, bu konuyu irdelemeleri için harekete çağırıyoruz. Kayıtlı kuyutlu 

şirketlerin yetkililerinin başında Demokles’in kılıcı gibi olan ve kayıtlı insanı bulunca, vur 

abalıya mantığının değişmesi, malını hiç gümrüğe getirmeyerek sınır aşırmaya çalışanlar gibi 

cezalara maruz kalmalarının engellenmesi için bahsini açmaya gayret edeceğiz. 

Ekonomi Bakanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mız bir araştırma yapsın. Birçok 

yabancı sermaye şirketi çalışanı, birçok ihracatçımız birçok ithalatçımız, törenler ile madalya 

verdikleri firmalar, basit sebepler ile toplu kaçakçılıktan mahkemelerde sürünüyor. Yada 

fabrikaları satsalar ödenemeyecek bürokrasi cezaları ile uğraşıyor.  Kyoto Protokolü ile 

imzaladığımız uluslararası anlaşmaya da uymamız gerekli. 

Kyoto Anlaşması 

3.39. Standart 

Gümrük, hataların kasıtlı olmadığına ve hile niyeti yada ağır ihmal bulunmadığına kanaat 

getirdiği takdirde hatalar için büyük cezalar yüklemez. Söz konusu hataların tekrar edilmesini 

önlemek için gerekli olduğunu düşünürse ancak amacı aşmayacak şekilde bir ceza 

yükleyebilir. 

 

4.14.  Standart 

Gümrük, eşya beyannamesinde veya vergi ve resimlerin tahakkukunda yapılan hataların 

yasal olarak tahsil edilecek veya tazmin edilecek vergi ve resimlerin miktarından daha az 

tahsil edilmesine sebebiyet verdiğini veya vereceğini tespit ederse, hataları düzeltir ve eksik 

miktarı tahsil eder. Ancak, bu miktar ulusal mevzuatta belirtilen asgari miktardan az ise 

gümrük bu miktarı tahsil veya tazmin etmez. 

Demekte ………!!!!!! 

Ama Kaçakçılık ve de Gümrük Kanunu’muz yeni eklentiler ile 1930’lara dönüş içersinde, 

 

 



 
 

 

 

5607 Sayılı Kanunu’nun Cari olan Son Hali  

MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş 

yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük 

kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar 

artırılır. 

(2) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla “sahte belge kullanmak suretiyle” ibaresi “aldatıcı 

işlem ve davranışlarla” şeklinde 28.06.2014 Tarihli, 29044 Sayılı R.G. 6545 s.k. ile 

değiştirilmiştir. Gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki 

yıldan “bir yıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde 28.06.2014 Tarihli, 29044 Sayılı R.G. 6545 s.k. 

ile değiştirilmiştir. beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun içerisindeki gümrüklenmiş değer üzerinden alınan para 

cezaları. 

MADDE 235 – (11.04.2013 Tarihli, 28615 Sayılı R.G. 6455 s.k. ile değişik)   

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile 

muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; 

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

eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari 

para cezası verilir. 

b) (a) bendindeki 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. 

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge 

alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. 

d) (c) bendindeki 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. 

2. 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, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk 

veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya 

belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri 

kadar idari para cezası verilir. 

MADDE 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. (11.04.2013 Tarihli, 28615 Sayılı R.G. 6455 s.k. ile 

değişik)  

………………………………… 

5. 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 eşya 177 ila 180’inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. (11.04.2013 

Tarihli, 28615 Sayılı R.G. 6455 s.k. ile eklenmiştir) 

MADDE 238- (07.07.2009/27281 R.G. 5911 s.k. ile değişik) 1. 241’inci maddenin üçüncü 

fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının 

(b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme 

rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş 

değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus 

taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dâhilde 

işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali 

de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının 

gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi 

içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 

halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir. (11.04.2013 Tarihli, 

28615 Sayılı R.G. 6455 s.k. ile değişik) 

Demekte … 

Ülkemiz hedefi 5 sene içersinde dış ticaretini 3 kat artıracak ama büroksimiz böyle devam 

eder ve kaçakçılık yasası gümrükte iş yapan, kayıtlı dürüst dış ticaretçilerimize yıkılıp, 

sorumlusu kaçıp sadece eşekleri kalan hakiki kaçakçılar yakalanamayıp, ‘Ya bu yasa 

çalışsın, beyanda eksiklik yapmış veya vesaik hatalı olamaz, mutlaka yanıltmak için 

düzenlenmiş bu kaçakçılıktır.’ dendikçe ve kanun muallak laflar ile yürütülüp, memurlar ve 

dış ticarete kalkan kahramanlar, zor bulunur olacak.  Bu memurlarımızı ve tüccarlarımızı 

korumak tüm ülkemiz görevidir. Çünkü birçok risk alarak ülkede dış ticaret yapmak, riskler 

almak kolay bir iş değil. Bu tüccarlarımız, ‘Ülkede müteahhitlik yapalım, arsa spekilasyonu 



 
 

 

yapalım, risk alacağımıza kendi şehrimizde, ülkemizde iç ticaret yapalım.’ diyebilirler. ‘Ülkede 

80 milyon nüfus var, harcamak kolay.’ diye düşünce doğru değil. 

Her bir bireyimiz önemli. Kaçakçılıktan ceza almışlara af çıkıyor. Ama halen dosyaları, 

davaları sonuçlanmamış birçok işlem var, bunlar da barışın içine alınmalı ve mal gümrüğe 

getirildikten sonra hiçbir şekilde kaçakçılık sayılmamalı. Hatalı beyanlar, çok yüksek 

cezalandırmalar ile insanları batıran para cezaları olmamalı. Gümrüğün memurları niye var? 

Niye risk faktörleri var? Niye muayene var? Memur hatayı buldu, firma hatalı o zaman, risk 

faktörünü artır. Bir süre ile her malını kontrol et, masrafı ve süresi artsın. Ama basit hatalar 

sebebi ile malın gümrüklenmiş bedelinin 2 katı, 3 katı cezalar, her tüccarı büyük risk altında 

bırakmaktır. Hepimize siparişimiz neticesi fatura ile yanlış bir mal gelebilir. Bu depolardaki 

işçilerin yapabileceği hatalardır. Ama ülkemizde bu yanlışlık bile toplu kaçakçılık suçudur. 

Ama aslında gayet normal bir hatadır. Artık tüm insanlarımız biliyor, internetten sipariş 

ettiğiniz bir şey yerine, başka birşey gelebiliyor. Yurt içinde ‘pardon’ denilen bu işlem, yurt 

dışından gelirse ve gümrük bunu farkederse; siz, kaçakçı olursunuz, yıllarınız mahkemelerde 

geçer.  Dış ticaretçilerimizin tüm dernek ve kuruluşları bu konuyu irdeleme ve kanunlarımızın 

işlerliğinin lehlerine düzelmesi için bir arada uğraş vermelidirler diye düşünmekteyiz.  

Aşağıda hakiki kaçakçılıkla yakalanmış örnek var… 

    Van Gümrük Müdürü Yavuz Korkmaz, Gürpınar Zernek Jandarma Komutanlığı’nca, ilçe 

kırsalında sahipsiz 3 eşek bulunduğunu söyledi. Eşeklerin üzerinde çeşitli markalarda 11 bin 

900 paket sigara ele geçirildiğini belirten Korkmaz, sigaraların jandarma ekiplerince Gümrük 

Müdürlüğü’ne getirildiğini kaydetti.  

        Korkmaz, eşeklerin Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceğini vurguladı. Olayla 

ilgili soruşturma sürdürülüyor. (NTV haberi ) 

Tüm bunlar nasıl çözülür? Etiklik, şeffaflık, rekabet kuralları, mali kurallar gibi yüzlerce kuralla 

uğraşan dış ticaretçilerimizin adresleri belli, mallarını gümrüğe kendileri getiriyor yani eşekleri 

bırakıp kaçamıyor ve yıllarca toplu kaçakçılıktan yargılanıyorlar …  Umudumuz, endüstri 

4.0……..!!!!! 

Tüm ülkede 1800 civarı Muayene Memuru var. Dış ticaretimiz devamlı artıyor. Bu memurların 

izinli, hasta raporlu olanları var. ‘İşi çabuk yap!’ diye baskı var. Yıllık 6 milyon deklarasyon, bu 

memurlar tarafından kontrol ediliyor ve 7 dakikada kapattığı beyanname sebebi ile 7 yıldır 

yargılanan Muayene Memurları var, dış ticaretçilerimiz var… 

Geçen günlerde bir Gümrük Müfettişi ile sohbet ederken yurt dışı internet satış sitesinden 

aldığı saatin evine geldiğini ve hiçbir vergi alınmadan teslim edildiğini belirtti. Kendisi de, 

kontrol yapılsa kaçakçılıktan yargılanma durumuna düştüğünü belirtti. Yurt dışında satış 

noktaları olan birçok ihracatçımız, depolarının yanlışlıklarından A ülkesine gönderecekleri 

malın, B ülkesindeki dükkana gönderildiğinden bahsederler. Yani ithalatını yaptığımız malları 

gönderen depolar da buna benzer hatalar yapabilir, bu hatanın karşılığı yıllarca kaçaçılıkla 

yargılanmak veya dükkanı kapatsa kurtulamayacağı cezalar mı ödemek olmalıdır? Ülkemiz 

neden taraf olduğu anlaşmalardaki mantık yerine ağır cezalar seçer insanlarına… 

 



 
 

 

 

Dış ticaretçilerimizin bağlı oldukları sivil toplum kuruluşlarının bu konuya el atmalarını tavsiye 

ederiz. 

Başarılarınızın devamını ve hayırlı bir Ramazan ayı geçirmenizi dileriz. 

 

 

 

 


