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ÖZ
Türk Ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları
Hazırlayan Saniye Kılınçarslan
Aralık, 2013

İncelemiş bulunduğumuz tezimizin konusunu ‘’Türk ve Kıbrıs Hukukunda Gümrük
Kaçakçılığı Suçları’’ oluşturmaktadır. İnceleme üç bölüm halinde yapılmıştır. Birinci
bölüm ‘’Genel Olarak Kaçakçılık’’ olarak belirlenmiştir. Bu bölümde ayrı ayrı
gümrük kaçakçılığı açısından kullanılmakta olan kavramları açıklamaya çalıştık.
Daha sonra ise gümrük kaçakçılığı suçunun tanımı, gümrük kavramı, tarihçesi, diğer
suçlardan farkı ve kaçakçılıkla mücadele açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci
bölümümüzün başlığı ‘’Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları’’ dır. Bu
bölümde Türk Hukukunda 5607 sayılı Kanunda düzenlenen ithalat kaçakçılığı suçları
ile ihracat kaçakçılığı suçları ayrı ayrı incelenmiş olup, bu incelemede suçun faili,
korunan hukuki yarar, suçun konusu, maddi ve manevi unsuru, suçun özel görünüş
şekilleri, görevli ve yetkili mahkeme, kaçakçılık suçlarının yaptırımlarıve etkin
pişmanlık hususları ele alınmıştır. Ayrıca TCK’nın genel hükümler bölümünde yer
alan teşebbüs, iştirak, içtima hükümleri, yaptırım türleri ve tüzel kişilerin ceza
sorumluluğu irdelenmiştir. Tezimizin son bölümü olan üçüncü bölümünde, ‘’Kıbrıs
Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları’’ incelenmiştir.37/83 sayılı Gümrük ve
İstihsal Yasasında ve 12/83 sayılı Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasında
düzenlenen ithalat ve ihracat kaçakçılığı suçları ayrı ayrı incelenmiştir. Yine aynı
şekilde tıpkı Türk Hukukundaki gibi suçun faili, korunan hukuki yarar, suçun
konusu, maddi ve manevi unsuru, suçun özel görünüş şekilleri, görevli ve yetkili
mahkeme, yaptırım ve etkin pişmanlık konusu ele alınmıştır. Tüzel kişilerin cezai
sorumluluğu ayrıca Fasıl 154 Ceza Yasasındaki teşebbüs, iştirak ve içtima hükümleri
ile yaptırım türleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaçakçılık Suçları, gümrük kaçakçılığı, Türk Hukuku, Kıbrıs
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ABSTRACT
Crimes of Customs Smuggling in Turkish and Cypriot Law
Prepared by Saniye KILINÇARSLAN
Aralık, 2013

The subject of this thesis shall be “Crimes of Customs Smuggling in Turkish and
Cypriot Law”. The research has been divided into three parts. In the first part the
consept is “General Smuggling”. In this part general concepts used seperately for
different types of customs smuggling have tried to be explained. Furthermore, the
definition for the crime of customs smuggling, the definition of smuggling, its
history, the differece between other crimes and the struggle against smuggling has
been explained. The second part of this thesis is called “Crimes of Customs
Smuggling in Turkish Law”. In this part crimes of smuggling imported goods and
crimes of smuggling exported goods defined in the 5607 numbered code of Turkish
Law have been seperately examined, in this examination; the culprit of this crime,
the protected legal interest, the subject of the crime, the material and moral element
of it, its different specific types, the court which has jurisdiction and authority to see
the related cases, the punishment for smuggling crimes and aspects of effective
repentance have been reviewed. Also, rules in the Turkish Criminal Code (TCK)
regarding the attemption of a crime, participitation to a crime, concurrence of a
crime, types of punishment and the responsibility of legal entities have examined. In
the last section of this thesis, “Crimes of Customs Smuggling in Cypriot Law” has
been examined. In this part crimes of smuggling imported goods and crimes of
smuggling exported goods defined in rhe 37/83 numbered law on Customs and
Procurement and the 12/83 numbered law on Foreign Trade (Regulation and
Inspection) has been examined. Here also, in the same manner as was examined in
Turkish Law; the culprit of this crime, the protected legal interest, the subject of the
crime, the material and moral element of it, its different specific types, the court
which has jurisdiction and authority to see the related cases, the punishment for
smuggling crimes and aspects of effective repentance has been reviewed.
Furthermore, the attemption of a crime, participitation to a crime, concurrence of a
crime, types of punishment and the responsibility of legal entities have been
examined in the light of the 154 numbered Criminal Code (Laws Of Cyprus).
Key Words: Crimes Smuggling, customs Smuggling, Turkish Law, Cypriot Law
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xii

GİRİŞ
Türk Hukukunda, kaçakçılığa ilişkin özel kanuni düzenlemelerle, kaçakçılığın
bir türü olan gümrük kaçakçılığının önlenmesi ile ilgili yasalara bununla ilgili hüküm
konulmasının sebebi; gümrüğün, devletlerin egemenlik alanlarının bir ifade biçimi
olması ve gümrükten elde edilen vergiler, hazine için çok büyük bir gelir
kaynağıdır 1. Ancak bugün gelişen dünya ile birlikte ülkedeki kayıt sisteminin
yetersizliğinden yararlanılarak vergi iadesi almak, devlet ticaret politikası
önlemlerine aykırı ticaret yapmak gibi çeşitli kural dışılıklar yapılabilmektedir 2. Az
riziko ile çok kazanç bundan rant sağlayanlar için iyi para kazanma yolu olarak
görülmüştür.
1918 sayılı Kanun yürürlüğe giriş tarihinde, Türkiye’de ticaret politikası
olarak aşırı koruma ilkesi uygulandığı için 3 sözü edilen Kanun buna göre yapılmıştır.
1930’ların başında ekonomi, aşırı korumacılık ilkesi ile seyreylerken, 2000’lerde
liberal bir piyasa ekonomisi 4 uygulanmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde değişen
ekonomi ile, dönemin ekonomik şartları esas alınarak hazırlanan Kanun,
kullanılamaz hale gelmiştir 5.
1995’de Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış ve
tam üyelik yolunda yeni bir süreç başlatılmıştır 6.
1

“İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Tarihçesi”, 2012,http://eski.gumruk.gov.tr/trTR/Istanbul/tanitim/Sayfalar/btarihce.aspx [28 Mart 2013].
2
Birsen Karakaş, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları, 5.bs. (Ankara: 2004), VII; Aynı
yönde Nazım Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoğlu, Açıklamalı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu, 1.bs. (Ankara: 2007), 3.
3
Dış ticaretin Türkiye’ye etkileri konusunda geniş bilgi için bkz. “1929 Ekonomik Buhranının
Türkiye’ye Etkileri ”,http://www.ekodialog.com/Makaleler/1929_buhrani/turkiye_etkileri.html [28
Mart 2013].
4
“Daha az devlet, daha çok özel girişim” felsefesi ile hareket edilen ve 1980’lerin başından itibaren
uygulanmaya başlanılan yeni liberalist görüş olan serbest piyasa ekonomisi, piyasa etkinliğini
sağlamak amacıyla bazı uygulamalara gitmektedir. Bu uygulamalar için bkz. “Serbest Piyasa
Ekonomisi Nedir”,http://www.ekodialog.com/Konular/Serbest_piyasa.html [28 Mart 2013].
5
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı İle İçişleri Ve Adalet Komisyonu Raporları (1/591),
Dönem:22, Sıra Sayısı: 199, s.1 (Hükümet gerekçesi).
6
Ayrıntılı bilgi için bkz. Gümrük Kanunu Tasarısı İle İçişleri ve Adalet Komisyon Raporları (1/464,
1248), Dönem: 21, Sıra Sayısı:86, s.1 (Hükümet gerekçesi); Daha öncesinde Gümrük Birliği
Kurulmadan 1952 yılında 17 Avrupa ülkesi Brüksel’de kurulan Gümrük İşbirliği Konseyine
Türkiye, 29.1.1953 tarihinde taraf olmuştur. “Uluslararası Kuruluşlar”,http://eski.gumruk.gov.tr/trTR/Avrupa Birliğidisiliskiler/Sayfalar/ukuruluslar.aspx [28 Mart 2013]; “… ‘Gümrük İşbirliği
Konseyi İhdasına Mütedair Mukavelename’ denilen Türkiye’nin Gümrük İşbirliği Konseyine taraf
olduğu anlaşmada “İşbu mukavelenameyi imzalayan hükümetler, gümrük rejimlerinin en geniş
ölçüde ahenkleştirilmesi ve yeknesaklaştırılmasının ve bilhassa gümrük tekniğinin gelişme ve
terakkisiyle ilgili meselelerin ve buna müteallik mevzuatın incelenmesinin temini lüzumu

1

Avrupa Birliği normları ve Dünya Gümrük Örgütü 7 çalışmaları ile paralel olarak,
yeni bir Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kabul edilmiştir 8. Bu Kanun 2003 tarihli ve
4926 sayılı Kanundur.
4926 sayılı Kanun ekonomik suça ekonomik ceza prensibini kural olarak
benimsemiş 9 ve sadece istisnai durumlarda hürriyeti bağlayıcı cezalara yer
vermişti 10.
4926 sayılı Kanun, kural olarak ekonomik suça ekonomik ceza prensibini
benimsemiş ;fakat uygulamada gümrük kaçakçılığı fiilleri söz konusu olduğunda
hürriyeti bağlayıcı ceza devreye girmiştir. Bu nedenle 4926 sayılı Kanun,
kendisinden beklenen performansı gösterememiştir.
Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında 5237 sayılı TCK, 2005’de
yürürlüğe girmiştir.
Türk Ceza Kanununun 5. maddesinde bu Kanunun genel hükümlerinin özel
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı
düzenlenmiştir 11. Bu Kanun 5607 sayılı ve 31.3.2007 tarihli Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu olmuştur.
TCK’nın genel kanun olması yanında, Kabahatler Kanunu da genel kanun
olarak düzenlenmiş ve yaptırım olarak idari cezalar öngörmüştür 12.
5607 sayılı Kanunun 1.madde hükmünde kanunun amacını düzenlemiştir.
Kanunun 2.maddesinde ise, tanımlara yer vermiştir. Burada gümrük vergileri
ve gümrüklenmiş değer kavramları açıklanmıştır.

gözönünde bulundurularak, bu mevzularda hükümetler arasında, ekonomik unsurlarla gümrük
tekniğide gözönünde bulundurularak, bir işbirliği vücuda getirilmesinin milletlerarası ticaret
bakımından faydalı olduğuna kani olarak … “ ifadeleriyle, mukavelenamenin amacı
belirtilmektedir. Mukavelename için bkz. RG. 29.1.1953. T. Sayı. 8321.
7
Bkz. Nurdan Bayraktar, Oğuz Önal, ‘’Dünya Gümrük Örgütü’’, Ekonomik Sorunlar Dergisi, No.
27, (2007), 1-3.
8
Karakaş, age, 2.
9
“Ekonomik suçlar, en geniş anlamıyla şahısların ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar
sağlamak amacıyla yasadışı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetleridir”. Bu bağlamda
ekonomik suçlar kategorisine verilebilecek örnekler için bkz. Timur, Demirbaş, Kriminoloji, 5.bs.
(Ankara: 2012), 304-306.
10
4926 sayılı Kanunun yetersizliği ile ilgili söylenen ifadelere pratik yararı olması sebebiyle
katılmaktayız. Haldun Yağan,http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/2.html [31
Mart 2013].
11
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı İle İçişleri Ve Adalet Komisyonu Raporları (1/240, 2/403,
2/644), Dönem: 22, S. Sayısı: 1275, s.2 (Hükümet gerekçesi).
12
Zekeriya Yılmaz, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu, (Ankara: 2005), 7.
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Kanunun 3.maddesi de, toplam onsekiz fıkradan oluşmuş olup, inceleme
konumuz olan gümrük kaçakçılığı söz konusu maddenin, ilk yedi fıkrası ile oniki ve
ondördüncü fıkralarında düzenlenmiştir.
Kıbrıs Hukukunda ise, kaçakçılığın bir türü olan gümrük kaçakçılığı ile
mücadele kapsamında, 37/1983 sayılı ve 3.7.1983 tarihli Gümrük ve İstihsal Yasası
ve bu yasa altında gümrükteki duruma ilişkin 27 adet tüzük çıkarılmıştır. 37/83 sayılı
Yasa, 38/1988, 48/1991, 16/1992, 29/1995, 14/2006 ve 35/2011 sayılı Yasalar ile
tam yedi kez tadil edilmiştir.Bunun yanında gümrük kaçakçılığı suçları 12/1983
sayılı ve 25.1.1983 tarihli Dış Ticaret Yasasında da yer almıştır.
37/83 sayılı Yasada yapılan değişikliklerle, İngiliz Döneminde 13 1954’de
yürürlüğe girmiş Fasıl 315 Gümrük İdare Yasasının, yeni devlet olarak kurulan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılamaması bunun üzerine yeni
yapılacak yasa ile kaçakçılık, kıymetlendirme ve mevzuata aykırılığını düzenleme
adına

para

cezalarında

günün

koşullarına

uygun

düzenlemeler

yapılması

amaçlanmıştır. Özellikle Brüksel Gümrük Konseyi Kararları ışığında idarenin lehine
ve ithalatçıya yasal yönden haklılığını kanıtlamak imkanı yaratmaktadır, denilmek
suretiyle 37/83 ve 12/83 sayılı Yasanın yapılış sebebi açıklanmıştır 14.
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası ve 12/83 sayılı Yasa, Fasıl 154 olan
Ceza Yasası ve Fasıl 155 olan Ceza Usul Yasası birlikte değerlendirilecek ve işlenen
her bir fiilin suç oluşturması halinde ayrı ayrı cezalandırmaya gidilecektir.
Kural olarak 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası ve 12/83 sayılı Yasadapara
cezalarının uygulandığı istisnai hallerde hapis cezalarına gidildiği görülmektedir.
Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesinden hareketle, ekonomik bir suç olan gümrük
kaçakçılığının yaptırımını para cezalarıyla sağlamaya çalışmış, daha ağır bir suç
işlendiği takdirde hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabileceğini belirtmiştir.
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasasının ilk kısmı ile genel kuralları
düzenlemektedir. Genel kurallar, kısa isim ve tanımlar olarak iki başlığı
13

Bkz. Sebahattin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, 1.bs. (İstanbul: 1998), 9; İngiltere’nin, Kıbrıs’ı
geçici olarak kiralamasının tehdit üzerine zorla gerçekleşen bir ittifakla olduğu konusunda hakkında
bkz. “Kıbrıs”, Büyük Larousse Sözlük Ve Ansiklopedisi, C. 13, (İstanbul: 1986): 330.
14
“Fasıl 315 Gümrük İdare Yasası, 1954 yılında yürürlüğe konan sayısız eksik yönleriyle günümüz
koşullarının gerisinde kalan ve bugünkü devlet yapımız ile uyum sağlamamaktadır … Fasıl 315
Gümrük İdare Yasasını yürürlükten kaldırırken kaçakçılık, kıymetlendirme ve mevzuata aykırılık
nedeniyle öngörülen para ceza miktarlarını günümüz koşullarına uygun olarak düzenlemiştir.
Özellikle kıymetlendirme konusu, Brüksel Gümrük Konseyi Kararları ışığında idarenin lehine ve
ithalatçıya da yasal yönden haklılığını kanıtlamak imkanı yaratmaktadır”. 37/83 sayılı Gümrük
İdare Yasa Tasarısı (Hükümet gerekçesi).
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kapsamaktadır. Kısa isim, yasanın ismini düzenlerken, tanımlar gümrükte kullanılan
belli başlı kavramları içermektedir.
Cezaların kesilmesinde önem arz eden gümrük kıymetinin tanımı ise İthal
Olunan Mallar (Kıymet Kavramı) Tüzüğünde açıklanmaktadır. Ceza kesimi gümrük
kıymeti üzerinden yapılmaktadır.
Gümrük kıymeti kavramı yalnızca ithal edilen malları kapsamaktadır. İhraç
edilen mallar konusunda gümrük kıymeti tanımı yapılmamıştır. Bu eksiklik yasa
koyucu tarafından bilinçli olarak yaratılmıştır. Bunun sebebi KKTC’nin birçok
devlet tarafından; ‘de facto (fiilen)’ sayılması, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ‘de jure
(hukuken)’ olarak bağlı görülmesidir.
BM Güvenlik Konseyinin 541 sayılı kararı 15

ile uygulamaya koyduğu

ekonomik ambargo ve izolasyonlar sonrası KKTC’nin dış dünya ile ilişkilerinin
engellenmesi ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması ve dolayısıyla
ihracat engeline takılıyor olmasından kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir.
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasasının 4.bölümü, ithalatla ilgili suçları
kapsamaktadır. Bu suçlar 38.madde ‘’Usulsüz Olarak İthal Edilen Malların
Alıkonması’’ başlığı altında sekiz fıkrada toplanmaktadır. Bunun yanı sıra 39.madde
ise ‘’Yasa Dışı Yollardan Mal İthalatı‘’ başlığı ile ilk fıkranın ilk üç bendi
kapsamında ithalatla ilgili suçları belirtmektedir.
5.bölümde ise ihraç ile ilgili suçlar; 47. madde ile ‘’Malların İhracı İle İlgili
Suçlar’’, 48. madde ile ise ‘’İhracı Yasaklanan veya Kısıtlanan Mallarla İlgili
Suçlar’’ başlıkları altında düzenlenmiş bulunmaktadır.
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle o
dönemin ihtiyaçlarına uygun hukuki düzenlemeler getirmiştir ;ancak günümüzdeki
ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bahsi geçen yasa olan Gümrük Yasası 7 kez tadil
edilmiştir. Bu yasa altında 27 adet tüzük yapılarak karmaşık bir yapı içerisine
konulmuştur.
2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye, Avrupa Birliği müktesebatına
uyum sürecine dahil olmuştur ve uyum için hukuki düzenlemeler yapmıştır. Bunların
başında Ceza Hukukuna ilişkin düzenlemeler gelmektedir. Nitekim, TCK ve CMK,

15

Güvenlik Konseyinin 83 tarihli ve 541 sayılı Kararı için bkz. Tufan Erhürman, “Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Kararları Ve ‘B Planı’, http://alternatifim.org/2012/05/17/Birleşmiş Milletlerguvenlik-konseyi-kararlari-ve-b-plani/[31 Mart 2013].
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki yenilikler bu süreçte yapılmıştır. KKTC’nin de
aynı sürece dahil olup yasada ve tüzüklerde değişikliğe gitmesi gerekmektedir.
Kıbrıs Hukukuna dahil gümrük kaçakçılığı konularına içeren bir diğer Yasa
12/83 sayılı 25.1.1983 tarihli Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası olup, 2 kez
değişikliğe uğramıştır.
Kıbrıs Türk Federe Devleti zamanında yapılan bu Yasanın amacı da 37/83
sayılı Yasada olduğu gibi kaçakçılığın önlenmesi ve zamanın ihtiyaçlarını
karşılanmasıdır.
12/83 sayılı Yasanın Fasıl 154 ve Fasıl 155 ile birlikte değerlendirilerek
işlenen her bir suç için ayrı ayrı cezalandırmaya gidilecektir.
İlgili Yasada, para cezaları ile hapis cezalarını kıyasladığımızda hapis
cezalarının istisnai olduğunu görmekteyiz.
12/83 sayılı Yasanın 2.maddesinde tefsir (tanımlar) düzenlenmiştir. Bu
tanımlar gümrük kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık türlerinde kullanılmakta olan
tanımlardır.
Üçüncü kısımda 14.maddede ithalat ve ihracat suçları bir arada bulunmakta
‘’Suç ve Cezalar’’ başlığı ile yerini almaktadır.
12/83 sayılı Yasada tıpkı 37/83 sayılı Yasa gibi günümüz ihtiyaçlarına cevap
vermemektedir. İthal, ihraç suçlarının bir arada düzenlenmesi nedeniyle sıkıştırılmış
bir yasa yapma tekniği kullanılmıştır.
Yukarıda açıkladığımız üzere çalışmamızda Türk Hukukunda; TCK, CMK ve
Kabahatler Kanununa paralel düzenlemeler içeren ve yeni 5607 sayılı Kanundaki,
gümrük kaçakçılığı suçları ile Kıbrıs Hukukundaki; 37/83 sayılı ve 12/83 sayılı
Yasada düzenlenen gümrük kaçakçılığı suçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
5607 sayılı Kanun ve 37/83 sayılı Yasa ile 12/83 sayılı Yasa kapsamında gümrük
kaçakçılığı suçları olarak sınırlandırdığımız bu tez çalışmasında, öncelikle birinci
bölümde ayrı ayrı gümrük kaçakçılığı açısından kullanılmakta olan kavramları
açıklamaya çalıştık. Daha sonra ise gümrük kaçakçılığı suçunun tanımı, gümrük
kavramı, tarihçesi, diğer suçlardan farkı ve kaçakçılıkla mücadele açıklanmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Türk Hukukunda 5607 sayılı Kanunun
3.maddesinin ilk yedi fıkrasında düzenlenen ithalat kaçakçılığı suçları ile 12 ve 14.
fıkralarında düzenlenen ihracat kaçakçılığı suçları ayrı ayrı incelenmiş olup, bu
5

incelemede suçun faili, korunan hukuki yarar, suçun konusu, maddi ve manevi
unsuru, suçun özel görünüş şekilleri, görevli ve yetkili mahkeme, kaçakçılık
suçlarının yaptırımları ve etkin pişmanlık hususları ele alınmıştır. Ayrıca TCK’nın
genel hükümler bölümünde yer alan teşebbüs, iştirak, içtima hükümleri, yaptırım
türleri ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğu açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, Kıbrıs Hukukunda 37/83 sayılı Yasanın
38.maddesinin ilk sekiz fıkrasında ve 39.maddesinde ve 12/83 sayılı Yasanın
14.maddesinin ilk üç fıkrasında düzenlenen ithalat kaçakçılığı suçları ile 12/83 sayılı
Yasanın 47.maddesinin ilk üç fıkrasında ve 48.maddesinin ilk iki fıkrasında ayrıca
12/83 sayılı Yasada 14.maddesinin ilk üç fıkrasında düzenlenen ihracat kaçakçılığı
suçları ayrı ayrı incelenmiştir. Yine aynı şekilde tıpkı Türk Hukukundaki gibi suçun
faili, korunan hukuki yarar, suçun konusu, maddi ve manevi unsuru, suçun özel
görünüş şekilleri, görevli ve yetkili mahkeme, yaptırım ve etkin pişmanlık konusu ele
alınmıştır. Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu ayrıca Fasıl 154 Ceza Yasasındaki
teşebbüs, iştirak ve içtima hükümleri ile yaptırım türleri incelenmiştir.
Çalışmamızın sonuç bölümünde ise, Türk Hukukunda 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen gümrük kaçakçılığı suçları ile Kıbrıs
Hukukunda 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal ile 12/83 sayılı Yasada düzenlenen
gümrük kaçakçılığı suçlarının birlikte ele alınması ile 5607 sayılı Kanunun uyum
sürecinde yapılan değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK KAÇAKÇILIK

1.Temel Kavramlar
Gümrük suçlarıyla ilgili temel kavramlar, Türk Hukukunda başta 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olmak üzere, eski kaçakçılık kanunu olan 4926 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alırken,
Kıbrıs Hukukunda ise; 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası ve özellikle İthal
Vergileri (Malların Kıymetlendirilmesi) Tüzüğü ve diğer 26 adet tüzükte
düzenlenmiştir.
1.1.Türk Hukukunda
1.1.1.Gümrük Vergileri
Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı
olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükleri kapsamaktadır.
1918 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda gümrük vergileri tanımının
yapılmamış olmasından dolayı, 4458 sayılı Gümrük Kanununa bakılmaktaydı. Bu
kanunda yer alan tanıma göre Özel İşlem Vergisi ve Katma Değer Vergisi, gümrük
vergileri içerisine dahil edilmemişti. Oysaki Gümrük Birliği kapsamındaki
yükümlülüklerimiz çerçevesinde ithalde alınan gümrük vergisi ve diğer vergiler
önemli ölçüde önemini yitirmiştir. 5607 sayılı Kanunda gümrük vergileri 2.maddede
ÖTV ve KDV’yi içine alacak şekilde tanımlanmıştır 16.
1.1.2.Gümrüklenmiş Değer
5607 sayılı Kanunda 2.maddede; uluslararası kıymet sözleşmesine göre
belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,
16

Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, 34.
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ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eden bir tanıma
yer verilmiştir.
Gümrüklenmiş değerin önemi cezaların kesilmesi noktasındadır. Eşyanın
gümrüklenmiş değerinin belirli bir katı şeklinde ceza kesimine gidilecektir. Eşyanın
CIF kıymeti hesap edildikten sonra gümrüklenmiş değerin hesap edilmesi kolaylaşır,
ihracat eşyasında eşyanın FOB bedeli üzerine, ithalat eşyasında CIF bedel üzerine
gümrük vergileri ilave edilince gümrüklenmiş değer bulunmuş olacaktır 17.
1.1.3.CIF Kıymet
CIF kıymet tanımına 4926 sayılı Kanunda 2.maddede yer verilmiştir ve buna
göre; FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye
ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti ifade etmektedir.
CIF ifadesi ‘’Cost, Insurance and Fright‘’ (fiyat, sigorta ve navlun)
sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Eşyanın fiyatı, sigorta bedeli ve navlun
ücretini içine alacak şekilde kapsayan bir kıymet türüdür 18.
1.1.4.FOB Kıymet
FOB kıymette yine 4926 sayılı Kanunda 2.maddede; eşya için fiilen ödenen
veya ödenecek veya ödenebilecek bedeli ifade etmektedir.
Bu ifade ‘’Free On Board’’ kelimelerinin baş harflerinden meydana gelir. CIF
kıymette olduğu gibi sigorta bedeli ve navlun ücreti burada yoktur. Bunlar
haricindeki eşyanın bedelini anlatmaktadır 19.
1.1.5.Gümrük İşlemi
Gümrük işlemi 4926 sayılı Kanunda 2.maddede tanımlanmıştır. Gümrük
idarelerince, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat gereğince yapılan işlemleri
belirtmektedir.

17

Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, 34; “Maddede yer alan gümrüklenmiş değer tanımı uygulamada
kolaylık sağlayacaktır”. Bkz. Erdener Yurtcan, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, (İstanbul:
2007), 4.
18
Şentürk Çıldır, Hüseyin Denizhan, Açıklamalı- İçtihatlı- Gerekçeli 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu, (Ankara: 2008), 34.
19
Çıldır, Denizhan, age, 33.
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Özet beyan verilmesi ile başlayan ve özellikle giriş beyannamesinin
verilmesinden ve gümrük vergileri ödendikten sonra malın gümrükten teslim
alınması safhasına kadar olan süreci kapsamaktadır 20.
1.1.6.Gümrük Bölgesi
4926 sayılı Kanunda 2.maddede tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
toprakları ile karasuları, iç suları ve hava sahasını ifade etmektedir. Gümrük
rejimlerinin uygulanması ve gümrük yükümlülüğünün doğması açısından bilinmesi
gereken önemli nokta Gümrük Bölgesi ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük
Bölgesi ile aynı anlamı içermektedir 21.
1.1.7.Gümrük Kapısı
Gümrük kapısı, 4926 sayılı Kanunun 2.maddesinde tanımlanmıştır. Gümrük
bölgesine giriş-çıkış ile gümrük işlemlerinin yapıldığı, 4458 sayılı Kanun uyarınca
ilan edilen yerleri ifade etmektedir 22

20

Zülal Sönmez, Açıklamalı 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Ve İlgili Mevzuat,
(Ankara: 2003) , 7.
21
Sönmez, age, 7.
22
Demiryolu-deniz-hava ve kara olmak üzere gümrük kapıları: *Demir Yolu Hudut Kapıları:
1.EDİRNE Uzunköprü Yunanistan-Pityon, 2.EDİRNE Kapıkule Bulgaristan-Svilingrad,
3.GAZİANTEP İslahiye, Suriye-Ekbez,4.KİLİS Çobanbey 04.09.1953 4/1407 Suriye-Akderun,
5.KARS Akyaka Ermenistan, 6.MARDİN Nusaybin Suriye-Kamışlı, 7.VAN Kapıköy 07.10.1971
7/3238 İran-Razi.
*Deniz Hudut Kapıları:1.ADANA Botaş, 2.ANTALYA Alanya , 3.ANTALYA Kaş, 4.ANTALYA
Finike, 5.ANTALYA Antalya, 6.ANTALYA Kemer, 7.ANTALYA Kaş-Setur Marina, 8.ARTVİN,
9.AYDIN Kuşadası, 10.AYDIN Didim, 11.AYDIN Didim Yatlimanı, 12.BALIKESİR Ayvalık,
13.BALIKESİR Bandırma, 14.BALIKESİR Akçay, 15.BARTIN Bartın, 16.BURSA Gemlik,
17.BURSA
Mudanya,
18.ÇANAKKALE
Çanakkale,
19.ÇANAKKALE
İÇDAŞ,
20.ÇANAKKALE Kepez, 21.ÇANAKKALE Yat Limanı, 22.ÇANAKKALE , 23.GİRESUN
Giresun, 24.HATAY İskenderun, 25.MERSİN Anamur, 26.MERSİN Mersin, 27.MERSİN Taşucu,
28.MERSİN Taşucu-Seka, 29.MERSİN Bozyazı, 30 İSTANBUL İstanbul (Em-5), 31.İSTANBUL
Pendik, 32.İSTANBUL Sarayburnu, 33.İZMİR İzmir (Em-5), 34.İZMİR Dikili, 35.İZMİR Çeşme,
36.İZMİR Aliağa, 37.İZMİR Foça, 38.İZMİR Seferihisar, 39.KASTAMONU İnebolu Deniz
40.KOCAELİ Derince, 41.MUĞLA Bodrum Deniz 42.MUĞLA Fethiye, 43.MUĞLA Güllük,
44.MUĞLA Datça, 45.MUĞLA Marmaris, 46.MUĞLA Turgutreis,47.MUĞLA Yalıkavak,
48.MUĞLA Bodrum Yolcu İskelesi (M.burnu), 49.MUĞLA Bozburun, 50.ORDU Ünye, 51.ORDU
Ordu, 52.ORDU Fatsa, 53.RİZE Rize, 54.SAMSUN Samsun, 55.SİNOP Sinop, 56.TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 57.TRABZON Trabzon,58.ZONGULDAK Zonguldak, 59. ZONGULDAK Ereğli
Limanı, 60.ZONGULDAK Eren Limanı
*Hava Hudut Kapıları:1.ADANA Şakirpaşa, 2.ANKARA Esenboğa, 3.ANTALYA Antalya,
4.ANTALYA Gazipaşa, 5.AMASYA Merzifon, 6.ARTVİN Hopa, 7.BATMAN Batman,
8.BALIKESİR Koca Seyit, 9.BURSA Bursa, 10.BURSA Yenişehir, 11. ÇANAKKALE Çanakkale,
12.DENİZLİ Çardak, 13.DİYARBAKIR Diyarbakır, 14.ELAZIĞ Elazığ, 15.ERZİNCAN Erzincan,
16.ERZURUM Erzurum, 17.ESKİŞEHİR Eskişehir, 18.GAZİANTEP Gaziantep, 19.HATAY
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1.1.8.Gümrük Yolu
Gümrük yolu, 4926 sayılı Kanunda 2.maddede tanımlanmıştır. Gümrük
bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan
gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollardır.
1.1.9.Eşya
Eşyadan kasıt; her türlü madde, ürün ve değerdir. 4458 sayılı Kanunda
3.maddede tanımlanmıştır.
1.2.Kıbrıs Hukukunda
1.2.1.İthal Malın Gümrük Kıymeti
37/1983 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasasına paralel, İthal Olunan Mallar
(Kıymet Kavramı) Tüzüğünde 2.madde de ithal malın gümrük kıymeti tanımı
yapılmıştır. İthal malın gümrük kıymeti, malın satış bedelidir. Yani ithal ülkesine
ihraç amacıyla yapılan satış sırasında ortaya çıkan ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı,
gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır.

Hatay, 20.ISPARTA S.Demirel, 21.İSTANBUL S.Gökçen, 22.İSTANBUL Atatürk, 23.İZMİR
A.Menderes, 24.KARS Kars, 25.KAYSERİ Erkilet, 26.KONYA Konya, 27.KOCAELİ Cengiz
Topel, 28.KÜTAHYA Zafer Bölgesel, 29.MALATYA Erhaç, 30.MUĞLA Dalaman Hava
01.04.1988 88/12821, 31.MUĞLA Milas-Bodrum, 32.MUŞ Muş, 33.NEVŞEHİR Kapadokya,
34.SAMSUN Çarşamba, 35.SİNOP Sinop, 36.SİVAS Nuri Demirağ, 37.ŞANLIURFA GAP,
38.TEKİRDAĞ Çorlu, 39.TRABZON Trabzon, 40.UŞAK Uşak, 41.VAN Ferit Melen,
42.ZONGULDAK Çaycuma, 43.ADANA İncirlik, 44.AFYON Afyon, 45.ANKARA Etimesgut,
46.BALIKESİR Balıkesir, 47.BALIKESİR Bandırma, 48.ESKİŞEHİR Eskişehir, 49.İZMİR Çiğli,
50.İZMİR Gaziemir, 51.MANİSA Akhisar.
*Kara Hudut Kapıları:1.AĞRI Gürbulak İran-Bazargan, 2.ARDAHAN Posof-Türkgözü Gürcistan,
3.ARDAHAN Çıldır Aktaş Gürcistan, 4.ARDAHAN 162 NHT, 5.ARTVÝN Sarp Gürcistan,
6.EDİRNE Pazarkule Yunanistan-Kastanion, 7.EDİRNE İpsala Yunanistan-Kipi, 8.EDİRNE
Kapıkule Bulgaristan-Kapitan Andrevo, 9.EDİRNE Hamzabeyli Bulgaristan-Lesova,
10.GAZİANTEP Karkamış Suriye-Carablus, 11.HAKKARİ Esendere Kara İran-Serow,
12.HAKKARİ Şemdinli-Derecik Irak, 13.HAKKARİ Çukurca-Üzümlü Irak, 14.HATAY Yayladağı
Suriye-Kesap, 15.HATAY Cilvegözü Suriye-Babulhavva, 16.IĞDIR Dilucu Nahçıva, 17.KİLİS
Öncüpınar Kara Suriye-A.Zaz, 18.KİLİS Çobanbey, 19.KIRKLARELİ Dereköy Bulgaristan-Malko
Tırnova, 20.MARDİN Nusaybin Suriye-Kamışlı, 21.MARDİN Şenyurt Suriye-Derbesiye,
22.Ş.URFA Akçakale Suriye- Tellabyat, 23.Ş.URFA Ceylanpınar Suriye-Resulayn, 24.Ş.URFA
Mürşitpınar Suriye, 25.ŞIRNAK Habur Irak-Zaho Elhalil, 26.ŞIRNAK Gülyazı Irak, 27.VAN
Kapıköy
Kara
İRAN.
http://isayılıicisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/S%C4%B1n%C4%B1r%20Kap%C4%B1lar%C4%B1%
20Listesi/145%20HUDUT%20KAPILARI%20NEV%C4%B0LER%C4%B0NE%20G%C3%96RE
-A%C3%87IKLAMALI%20VE%20SINIR%20%C3%9CLKELER%C4%B0.pdf[29.10.2013].
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1.2.2.Gümrükleme
Limanlar ve Gümrük Kapıları Tüzüğünün 2.maddesinde; yürürlükte olan
Gümrük Mevzuatında belirlenen şekilde mallarla ilgili olarak bir beyanın ilgili evrakı
ile birlikte ibraz edilmesini, gümrük vergilerinin ödenmesini ve malların gümrük
kontrolünden kaldırılmasını ifade etmektedir.
1.2.3.Gümrük Kapısı
Tanımına Kanun veya tüzüklerde yer verilmemiştir; ancak 37/83 sayılı
Kanunun 10.maddesi bunu tayin edecek mercii konusunda bize ışık tutmaktadır.
Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete de yayınlayacağı bir tüzük ile Gümrük ve
Rüsumat işleri için belirlenen bir yeri liman ve gümrük kapısı olarak tayin
edebileceği düzenlenmiştir 23.
1.2.4.Mallar
37/83 sayılı Yasanın 2.maddesinde tanımlanmıştır. Her türlü taşınır malı
anlatmaktadır.
1.2.5.Eşya
Eşyanın tanımı yapılmamakla birlikte Gümrük Vergileri (Kişisel Muafiyetler)
Tüzüğünde 2.madde, kapsamına nelerin girmediği; motorlu taşıt araçlarını, tütün,
parfüm veya diğer alkollü içki ve şarapları kapsamına almaz şeklinde düzenlenmiştir.
1.2.6.Devlet Antreposu
37/83 sayılı Kanunda 2.maddede tanımı yapılmış olan antrepo; gümrük
kontrolünde bulunan mallar üzerinden alınacak vergilerin güvenliği açısından
23

Gümrük kapıları Limanlar ve Gümrük Kapıları Tüzüğünde düzenlenmiştir. *Limanlar: 1.Magosa,
2.Girne, 3.Gemikonağı.
*Sınırlı Amaçlar İçin Limanlar: 1.Boğaz, 2.Kumköy (Yayla) Güzelyurt, 3.Karpaz Gate Yat Limanı
(Marina).
*Yükleme Yerleri: 1.Akatu-Magosa kazasında, 2.Ayios Amvrosios-Girne kazasında, 3.DavlosMagosa kazasında, 3.Şelonas-Magosa kazasında, 4.Komado yolu-Magosa kazasında, 5.VavillaGirne kazasında, 6.Yalusa-Magosa kazasında.
*Gümrük Kapıları: 1.Ledra Palas-Lefkoşa kazasında, 2.Beyarmudu-Magosa kazasında, 3.Magosa 2
½ mil-Magosa kazasında, 4.Yukarı Bostancı-Güzelyurt kazasında, 5.Kermiya-Lefkoşa kazasında,
6.Lokmacı-Lefkoşa Kazasında, 7.Yeşilırmak-Güzelyurt kazasında.
*Hava Limanları: 1.Ercan, 2.Geçitkale.
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malların depolanması için Gümrük Müdürü tarafından tayin edilmiş herhangi bir yeri
anlatmaktadır.
1.2.7.İhraç
37/83 sayılı Kanunda 2.maddede tanımlanan ihraç; herhangi bir malın
gümrükten geçirilmesi kaydıyla Devlet dışına çıkarılmasını anlatır şeklinde
tanımlanmıştır.
1.2.8.İhracatçı
İhracatçı için 37/83 sayılı Yasanın 2.maddesinde;ihraç işleriyle uğraşan kişiyi
anlatır demekle Yasada düzenleme yapılmıştır.
1.2.9.İthal
İthal, 37/83 sayılı Yasanın 2.maddesinde; herhangi bir malın hava, kara ve
deniz yoluyla Devlet sınırları dışından devlet sınırları dahiline getirilmesini
kapsamaktadır.
1.2.10.İthalatçı
37/83 sayılı Yasada 2.maddede tanımlanan ithalatçı, ithal edilen mallarla ilgili
olarak ithal edildikleri andan başlamak üzere gümrük kontrolünden tesliminin
yapıldığı ana kadar bu mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatmaktadır.
2.Gümrük Kaçakçılığının Tanımı
Kaçakçılık türü olarak incelediğimiz gümrük kaçakçılığı konusunda, tam bir
tanım yapılmamış, devlet ve toplum açısından büyük bir önem arz etmesine rağmen
tanımda fikir birliğine gidilememiştir. Bu konuda yapılmış olan değişik tanımlara
değineceğiz.
Gümrük kaçakçılığı konusunda tanımın iyi belirlenmesi ve bilinmesi adına
Dünya Gümrük Örgütünce yapılan tanım ortak bir paydada buluşmak üzere en doğru
tanım olarak düşünülmektedir.
Dünya Gümrük Örgütünce tarafından yapılmış kaçakçılığın bir türü olan
gümrüğün kaçakçılık tanımı;
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-Ticari eşya sevkiyatı üzerindeki vergi, resim ve harçları ödemeden kaçınmak
veya buna teşebbüs etmek,
-Ticari eşya için uygulanmakta olan yasaklama, sınırlama ve kısıtlamalardan
kaçınmak veya buna teşebbüs etmek,
-Herhangi bir vergi iadesi, sübvansiyon veya ödemeyi haksız yere almak veya
buna teşebbüs etmek,
-İş hayatında meşru rekabet ilke ve uygulamalarını zedeleyici haksız ticari
avantaj elde etmek veya buna teşebbüs etmek,
Amacıyla gümrüklerin uygulanmasından sorumlu olduğu kural koyucu ve
düzenleyici mevzuat hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlali olarak tanımlanmıştır 24.
Gümrük kaçakçılığı devletin yasalarında öngörmüş olduğu kurallara aykırı
olarak bir şeyin yurt dışına çıkarılması veya yurda sokulması şeklinde de
tanımlanabilir 25.
Kaçakçılık bir eşya üzerinden gerçekleştirileceği içindir ki ithal veya ihracı
yasak olan, mümkün olmayan veya belirli kayıt ve şartlara bağlı bulunan eşya veya
maddeler bu suçun konusu olabilmektedir. Devletin ithalat ve ihracattan alacağı vergi
ve resimleri eksik ödemek, ödememek veya zamanında ödememek şeklinde
ekonomik yarar sağlama gütmek amacıyla bu suç işlenebilmektedir 26.
Gümrük kaçakçılığı kategorize edilecek olunursa ekonomik suç kavramı
içerisinde değerlendirilir. Kayıt altına alınamayan, kamu otoritesinin kontrolü dışında
olan ve kamu düzenini korumak için çıkarılmış Kanunlara aykırı davranmak şeklinde
cezalandırılan fiillerdir 27.
Türk Hukukunda değindiğimiz kaçakçılık türü olarak gümrük kaçakçılığı,
5607 sayılı Kanunda kaçakçılık fiilleri içerisinde suçlar ve kabahatler başlığı altında
3.maddesinin bir ila yedinci fıkraları ile onikinci ve ondördüncü fıkralarında yazılmış
bulunan fiillerden oluşmaktadır. Bu fiillere aykırı hareketlerin yaptırımları da yine
aynı madde içerisinde birlikte verilmiştir. Bu fiillerin işleniş şekilleri ister
24

Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılan gümrük kaçakçılığı tanımı için bkz. Mustafa Yaşar,
“Dünya Gümrük Örgütünce Benimsenen Kaçakçılık Tanımı”, Gümrük Dergisi, (2002), 81-83.
25
“Özelliği itibarıyle, ülkelerin milli sınırlarından başlayıp, ülke içlerine doğru veya ülke içinden
başlayıp diğer ülkelere uzanmakta ve ülkeden çıkan her türlü mal ve malzeme için ihraç (çıkış)
kaçağı, giren mallar için ithal (giriş) kaçağı vasfını kazanmaktadır”. Gümrük kaçakçılığında ithal ve
ihraç suçları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kamuran Ardıç, ‘’Türkiye’de Kaçakçılık Ve
Mücadele’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990), 5.
26
Metin Ertuğrul, Kaçakçılık Suçları ve İlgili Konular, 2.bs. (Ankara: 2001), 34. (Ertuğrul,
Kaçakçılık)
27
Demirbaş, age, s.240.
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tamamlansın isterse teşebbüs aşamasında kalsın, sonuç itibariyle 5607 sayılı
Kanunda aynı yaptırıma tabi tutulmaktadır.
Kıbrıs Hukukunda gümrük kaçakçılığı suçları ise; 37/83 sayılı Yasanın 38.
maddesinin ilk sekiz fıkrasında ve 39.maddesinde ve 12/83 sayılı Yasanın
14.maddesinin ilk üç fıkrasında düzenlenen ithalat kaçakçılığı suçları ile 12/83 sayılı
Yasanın 47.maddesinin ilk üç fıkrasında ve 48. maddesinin ilk iki fıkrasında ayrıca
12/83 sayılı Yasanın 14.maddesinin ilk üç fıkrasında düzenlenen ihracat kaçakçılığı
olarak düzenlenmiştir.
Gümrük kaçakçılığının kısaca tanımını yapmak gerekirse; eşyanın, legal
olmayan yöntemlerle yurda sokulması veya yurt dışına çıkarılması suretiyle işlenen
fiiller neticesinde oluşan suç şeklinde tanımlayabiliriz.
Gümrük kaçakçılığında dikkat edilecek husus yurt içinde bu suçun
işlenemeyeceği noktasıdır. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yurt
içi kavramının ifade ettiği; beş ilçeden oluşan idari birimlerdir.
Adada Türk ve Rum toplumu olarak iki ayrı ülke, iki ayrı hukuk ve de iki ayrı
sistem vardır. Kuzey Kıbrıs’ın mevzuatları açısından gümrük kaçakçılığı suçunun, bu
bahsettiğimiz

beş

ilçe

dışında

yani

yurt

içi

haricinde

gerçekleştirilmesi

gerekmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yurt içinden sayılmamaktadır.
Gümrük kaçakçılığı olaylarında Güney Kıbrıs’da, KKTC’den gelen kaçak
mallarla

ilgili

gümrük

mevzuatını

işletmekte

ve

bu

kaçakçılık

fiillerini

cezalandırmaktadır. Burada söz konusu olan diğer sorun Güney Kıbrıs’ın, KKTC’yi
tanımaması ve 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (KC) 28 hala geçerli olduğunu
savunmasıdır. Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Güneyi ve Kuzeyi ile bir bütün
olduğunu savunmakta ;ancak kuzeyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin işgal ettiğini ileri
sürmektedirler. KKTC’nin, ayrı bir ülke olduğunu Rum Kesimi tanımamaktadır.
Dolayısıyla gümrük kaçakçılığı olaylarında kaçak malın, KKTC’den yasa dışı
yollarla Güney Kıbrıs’a geçirilmesi halinde gümrük kaçakçılığının olduğu kabul
edilerek, KKTC’nin ayrı bir ülke olduğunu zımni bir şekilde de olsa kabul ettiği
sonucunun çıktığını düşünmekteyiz.

28

16 Ağustos 1960’da kurulan ve Kıbrıs Adasında Türkler ve Rumların içiçe yaşadığı cumhuriyettir.
Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu ve sonrası ile ilgili bkz.
http://www.mfa.gov.tr/kibristarihcr.mfa [30.10.2013].
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3.Gümrük Kavramı
Gümrük

sözcüğü,

Latince’de

ticaret

anlamına

gelen

‘commercium’

kelimesinden gelmektedir. Gümrük hem verginin ödendiği yer manasına gelip, hem
de alınan vergilere denilmektedir 29.
5607 sayılı Kanun, gümrük kavramının tanımına yer vermemiştir. Kısaca
tanımlayacak olursak; ülke topraklarına giren veya çıkan eşyadan alınması gereken
vergi, resim veya harçtır 30.
4.Tarihçe
4.1.Türk Hukukunda
Türk Ceza Kanunundan sonra önemli yer tutan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
ilk olarak 1126 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun adıyla çıkarılmış,
ardından 1510, 1918 ve 4926 sayılı Kanunlarla devam etmiş ve son olarak
günümüzde hala kullanılan 5607 sayılı Kanun, hukuk sistemimize yerleşmiştir 31.
1918 sayılı Kanunda yer alan suçlara uygulanacak yaptırımlar ve tedbirler,
yargılama usulü ve infaz ile ilgili özel düzenlemeler karşısında Özel Kanunlar
içerisinde en kapsamlı Kanun özelliği göstermektedir. 1918 sayılı Kanun uzun yıllar
boyunca yürürlükte kalmış, çıkacak olan her Kanuna altyapı teşkil etmiştir 32.
Dönemin koşulları altında, aşırı muhafazakar zihniyetle düzenlenmiş bulunan
ve hürriyeti bağlayıcı ceza prensibinin benimsenmiş olduğu 1918 sayılı Kanunun
yerini, liberal anlayış içeren 4926 sayılı Kanun aldıktan sonra ekonomik suça
ekonomik ceza ilkesi benimsenmiştir ;ancak üzerinden daha dört yıl geçmiş olmasına
rağmen yeni kanun olan 5607 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir 33.
Çoğu kez tartışma sebebi olan bu Kanun yeni düzenlemelerle hukuk
sisteminde tartışmaları sona erdirmeye katkıda bulunma amacıyla hazırlanmıştır
;ancak 4926 sayılı Kanun kendinden bir önceki Kanun kadar uzun ömürlü olamamış,

29

Gümrük kavramının tarihi gelişi için bkz. , http://www.igmd.org/gumruktarihce.asp [01.04.2013].
“Gümrük Nedir? Ne Demek?”, http://muhasebeturk.org/ecopedia/389-g/2691-gumruk-nedir-nedemek-anlami-tanimi.html[01.04.2013].
31
Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, s.1.
32
Karakaş, age, 1; Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, 3.
33
Ahmet Kalender, ‘’Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadelede Yaşanan Sorunlar İstanbul Örneği 20072008’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010), 2; Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, 3.
30

15

5607 sayılı Kanunun çıkmasıyla beraber hürriyeti bağlayıcı ceza prensibine
dönülmüştür.
5607 sayılı Kanun ile 2005 yılında çıkarılan TCK, CMK ve Kabahatler
Kanununa uygun düzenlemelere gidilmiş, suçlar ve kabahatlere ilişkin olarak etkin
pişmanlık hükümlerine yer verilmiş, teşekkül ve toplu suç kavramına yer
verilmeyerek toplu veya örgütlü bir şekilde suçun işlenmesi halinde cezanın
artırılacağı hükme bağlanmıştır 34.
Mevcut Kanun, 4926 sayılı Kanuna göre daha sistemli bir şekilde
oluşturulmuş, amaç ve tanımlar kısa tutulmuş, kaçakçılık fiilleri yaptırımları ile
birlikte suçlar ve kabahatler olarak sistematize edilmiştir. 5607 sayılı Kanun tıpkı
1918 sayılı Kanun gibi hürriyeti bağlayıcı ceza prensibini benimsemiş, hapis ve adli
para cezasının konulmasıyla ağır yaptırımların uygulanması zemini oluşturulmuştur.
4.2.Kıbrıs Hukukunda 35
1878’de Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ı İngilizlere kiralamak suretiyle Ada’daki
hakimiyeti sonlandırmıştı. Bununla birlikte Ada ekonomik sıkıntılar içerisine girmiş,
ekonomik sorunlara çözüm bulmak amacıyla gümrük ve benzeri konulara önem
verilmişti. İdari sistemde değişikliğe gidilerek, gümrük kurallarını belirleyen birçok
yasa hazırlandı. Amaç gümrük kaçakçılığının önlenmesinden ziyade ekonomik ve
mali sıkıntıların giderilmesi idi. Hazırlanan yasalar şu anki KKTC mevzuatının
temelini oluşturmaktadır.
1963-74 yılları 36 arasındaki onbir yıllık süreç içerisinde Kıbrıslı Türk ve
Rumlar için devlet içinde ayrı ayrı teşkilatlandırılmaya gidilmiştir. Devlet
dairelerinde yapılan bu ayrım Gümrük Dairesi için istisna tutulmuş ve burada birlikte
çalışılmıştır.
1983’ün Kasım ayında Kıbrıs’ta Türklerin Cumhuriyeti ilan etmesi ile devlet
yapısı son şeklini almış ve hukuksal düzenlemelerin yapılış aşamasına geçilmiştir.
İngiliz Döneminden kalma yasaların yerini 37/1983 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası
almış bulunmaktadır.
34

Selçuk Bütün, ‘’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Gümrük Kaçakçılığı
Suçları’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008), 2-4.
35
Kıbrıs gümrüğü ile ilgili geniş bilgi için bkz. “Kıbrıs’da Gümrük”, http://www.
kktcgumruk.net/apex/f?p=2004:420:1465179190479482::NO [01.04.2013].
36
1963-1974 yılları Kıbrıs’da olan sosyal, hukuki, siyasi ve ekonomik durum için bkz. İsmail, age,
96.
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KKTC, kendi hukuk düzenine kavuştuktan sonra günün ihtiyaçlarına göre
çıkarmış olduğu Kanuna aykırı fiillerin yaptırımını yine aynı Kanun içerisinde ve o
Kanun altında oluşturduğu tüzükler ile belirlemiştir. Para cezasının yaptırım olarak
görüldüğü ekonomik suça ekonomik ceza prensibi benimsenmiş ve hürriyeti
bağlayıcı ceza anlayışı istisna tutulmuştur.
1983’den beri birçok kez değişikliğe uğrayan 37/83 sayılı Yasa, açık bir şekilde
suçlar ve kabahatler ayrımına gitmemiştir. Hangi fiillerin suç oluşturduğu, hangi
fiillerin idari hukuka aykırılıklar kapsamına girip kabahatler olarak cezalandırıldığı,
fiillerin neticesinde uygulanacak yaptırımlardan anlaşılmaktadır. Kanun belli bir
sistem içerisinde oluşturulmuş değildir. Gümrük kaçakçılığının genel bir ayrıma göre
ithalat ve ihracat suçu şeklinde değerlendirildiği göz önünde tutulursa kanun koyucu
tarafından, bu ayrıma uygun mevcut düzenlemeye gidilmiştir.
5.Kaçakçılıkla Mücadele
5.1.Türk Hukukunda
5.1.1Genel Olarak
Ülkemizde ilk olarak, 16.yüzyılın sonlarında bozulmaya başlayan ekonomik
ortamda, maden kaynaklarımızın ilgi görmesi üzerine, devletin bu kaynakların
dışarıya satılmasını yasaklamasıyla ihraç kaçakçılığı; batının işlenmiş sanayi
ürünlerini ülkede pazarlamasını sınırlamak için konulan gümrük duvarlarıyla ise,
ithalat kaçakçılığı ortaya çıkmıştır 37.
Gümrük konusunda yardımcı olabilmek adına bu konulardan sorumlu
hükümetler arası bağımsız bir organizasyon olarak 1952 yılında Dünya Gümrük
Örgütü kurulmuştur. Bu örgüt gümrük idarelerinin verimliliğini ve etkinliğini
artırmak,

ticaretin

kolaylaştırılmasını

sağlamak,

gelir

toplamak,

toplumun

korunmasını ve arz zincirinin güvenliğini sağlama gibi ulusal kalkınma amaçlarının
gerçekleşmesine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye, bu örgüte
katılımına dair anlaşmayı 29.1.1953’de imzalamıştır. Şu an itibariyle Dünya Gümrük
Örgütüne üye devlet sayısı 169’dur. Dünya Gümrük Örgütünün ilgili komitesi
tarafından 1992 yılında Bölgesel İstihbarat Bağlantı Ofislerinin (Regional

37

Ardıç, age, 9.
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Intelligence Liaison Offices=RILO) kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu proje
kapsamında, kaçakçılık olaylarına ilişkin olarak uluslararası kaynaklarla işbirliği ve
bilgi değişimi yapılmaktadır. 1994 tarihinden itibaren Türkiye adına Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğü, Varşova’da bulunan Doğu ve Orta Avrupa yılında
Bölgesel İstihbarat Bağlantı Ofislerinin merkezine üye olmuştur. Gümrük Muhafaza
Ağı (Customs Enforcement Network=CEN ), yılında Bölgesel İstihbarat Bağlantı
Ofislerinin projesi kapsamında üye ülkeler arasında bilgi değişiminin sağlanmasına
yardımcı olmak üzere geliştirilen ve sınırlı erişim imkânı bulunan bir veri tabanıdır 38.
Bölgesel, ulusal ve küresel değişimden etkilenilmektedir 39.
Bir kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kaçakçılıkla mücadelede
korumak istediği menfaatleri şu şekilde ifade etmiştir 40: ‘’Devlet bir taraftan
ekonomik faaliyetin normal bir şekilde işlemesini sağlamak istemekte, diğer taraftan
kendi gelir kaynaklarını muhafaza etmek maksadını gütmektedir. Bu iki menfaati
sağlamak, esasta mali ve iktisadi tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini,
hapis cezasını mümkün mertebe az kullanmak gerekir’’.
Bir devletin ekonomik suçlarla mücadele konusunda izlemesi gereken
suç siyasetini ise aynı kararında şu şekilde açıklamıştır: ‘’Ekonomik suçlarla
mücadele konusunda en etkin silah, yine ekonomik, mali ve idari tedbir ve
müeyyidelerdir. Hapis cezası ise, son çare sayılmak gerekir. Şiddetli ceza sistemi
özellikle ekonomik suçlara ters tepen bir silahtır. Ekonomik düzendeki aksaklıklar
cezaların artırılmasıyla giderilemez. ‘’
Kaçakçılığın nedenlerine değinecek olursak; bir yandan düşük risk ile yüksek
gelirler elde edilmesi, diğer yandan da illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için
önemli bir kaynak teşkil etmesi nedeniyle, suç örgütleri mali suçlar veya daha özelde
kaçakçılık suçlarına daha fazla ilgi duymaya başlamışlardır. Suçla mücadelede her
türlü gelişmeyi yakından izleyen ve değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Birimleri, ülkemizin içinde yer aldığı coğrafi bölge ve dünya ülkeleri için
tehdit olarak algılanan bu suçlarla mücadeleye yönelik stratejiler geliştirmeye

38

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/kacakciliklamücadele/Sayfalar/DGO.aspx [01.04.2013].
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuYazdir.asp?CKey=59[01.04.2013].
40
bkz.
Yar.
CGK,
22.2.2000,
E.2000/7-3
K.2000/32.
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitay/yd23.htm/ [01.04.2013].
39
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çalışmaktadır. Bu birim ve ilgili kurumlarca hazırlanıp yürürlüğe konulan 5607 sayılı
Kanun, yeni bir anlayış ve mücadele perspektifi getirmiş bulunmaktadır 41.
5.1.2.Kaçakçılığı Önleme, İzleme Ve Araştırmakla Görevli Kişiler
Kaçakçılığın önlenmesinde 5607 sayılı Kanunun 19.maddesinde görevli
kişileri belirlemiştir. Buna göre görevli olarak:Mülki amirler, Gümrük Müsteşarlığı
personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, yükümlendirilmiştir.
Kanun koyucu, operasyon gerektiren hallerde, ‘mahallin en büyük amirine’
demekle muğlak ifadeler kullanmış ve bunların hangi hallerde veya kim olduğu
hususunda açıklama yapmamıştır 42.
Bahsi geçen Kanunda görevli olarak sayılan kişiler, görevlerinin gereklerini
yerine getirmez ve Kanuna aykırı hareket ederlerse, TCK madde 257’de düzenlenen
‘görevi kötüye kullanma suçu’ kapsamında cezai sorunlulukları doğacaktır 43.
‘’Görevlilerin bilgi ve belge talepleri suç niteliğindeki kaçakçılık fiillerine
münhasırdır. Kaçakçılık kabahatlerine yönelik olarak bilgi ve belge istemleri
konusunda madde fıkrasında bir açıklık yoktur’’ 44. Her türlü bilgi ve belgeyi
toplamak durumundadırlar.
Kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerin durumuna, tanıkların korunmasına ilişkin
hükümler uygulanacaktır 45. ’’Bu tür bir hükümle ihbarcının güvenliği sağlanmış ve
olayın öğrenilmesinde kolaylık elde edilmiş olunmaktadır’’ 46.
5.1.3.Tutanaklar
Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin görevli kişiler tarafından tutanaklar
tutulmaktadır. 5607 sayılı Kanunun 20.maddesinde sözü edilen tutanakların şekli
özelliklerini belirlemiştir. Ceza Hukuku açısından soruşturma ve kovuşturma
evresinde maddi gerçeğe ulaşmak açısından önemli bir yer tutmaktadır 47.
41

http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuYazdir.asp?CKey=59 [01.04.2013].
Murat Aydın, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Fiilleri Ve
Yaptırımları, (Ankara: 2012), 51.
43
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel
Hukuku,8.bs. (Ankara: 2012), 795.
44
Erhan Günay, Uygulamalı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4.bs.
(Ankara: 2007), 194. (Günay, Kaçakçılıkla Mücadele)
45
Tanıkların korunmasına yönelik CMK.m.58 ve Tanık Koruma Kanunu m.5 uygulanacaktır.
46
Günay, Kaçakçılıkla Mücadele, 195.
47
Çıldır, Denizhan, age, 527.
42
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5.1.4.Kontrollü Teslimat
5607 sayılı Kanun m.21’de, kontrollü teslimat kavramının ne olduğu hakkında
bir tanım yapmamıştır ;ancak bu işi kimlerin yapabileceği hususunda hükümler
koymuştur. Bu işi, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı yürütmektedir.
Tanım konusunda bilgilendirme 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir Ve El Koyanlara
İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te m.4’de
yapılmaktadır.
5.1.5.Silah Kullanma Yetkisi
Silah kullanma yetkisi 5607 sayılı Kanunda 22.maddede düzenlenmiştir. Buna
göre; Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden
gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye ‘dur’ uyarısında
bulunulmasına rağmen bu uyarıya uyulmaması halinde, havaya ateş edilmek
suretiyle uyarı yinelenir; ancak silahla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru
müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak
oranda doğrudan hedefe ateş edebilir denilmektedir.
Zor ve silah kullanma yetkisi, Polis Vazifeleri ve Salahiyetleri Kanununda da
16.maddede düzenlenmiştir.
AİHM kararları ışığında, AİHS 2.maddesi yani Yaşama Hakkınınihlalinden
dolayı birçok kez Türkiye’yi mahkum etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
göre, ‘yaşama hakkının korunmasında’ devletin aktif hareketlerinin dışında, pasif
davranışları,

ihmâlleri

ve

tedbirsizlikleri

de

2.madde

kapsamında

değerlendirilmelidir.
Yaşama hakkı en önemli temek haklardan birisi ve hukuk devletinin de temel
değeri olduğu için, bu hak katı biçimde yorumlanmaktadır 48. Yaşama hakkı keyfi
yorumlanmamalıdır 49.

48

Durmuş Tezcan ve diğ. , İnsan Hakları El Kitabı, 4.bs, (Ankara: 2011), 98.
Bkz.
AİHM
13.9.2005.
41488/98,
VELİKOVA-BULGARİSTAN
KARARI,
http://www.yargitay.gov.tr/aihm/select.php [30.10.2013]; AİHM 03.04.2007. 21986/93, SALMANTÜRKİYE KARARI ; AİHM 25.4.2006. 19807/92 ERDOĞAN VE DİĞERLERİ-TÜRKİYE
KARARI; AİHM 27.9.1995. 324 MCCANN VE DİĞERLERİ-İNGİLTERE KARARI; AİHM
6.7.2005. 50385/99 MAKARATZİS-YUNANİSTAN KARARI; AİHM 20.3.2000. 22492/93
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Kuvvet kullanmanın sınırlarını, AİHM içtihatları çerçevesinde özetle
belirtebiliriz. Bunlar;
*Kuvvet kullanımı, AİHS.m. 2/2’de belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli
olan ölçüyü aşmamalı,
*Kuvvet kullanmada zorunluluk olmalı,
*Kuvvet kullanımı karşılaşılan fiille oranlı olmalıdır 50.
5.1.6.İkramiyeler
5607 sayılı Kanunun 23.maddesi, etkin mücadelenin sağlanması açısından
muhbir ve el koyanlara ikramiye ödeneceğini belirtmektedir.
El koyan tanımı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak
Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik içerisinde düzenlenmiştir. El koyan ifadesi,
kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanları kastetmektedir. Bunlar;
Mülki amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personeldir.
Muhbir tanımı sözü edilen Yönetmelik de düzenlenmemiştir ;ancak kaçakçılık
olaylarını ihbar edenlerin hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümlerin
uygulanacağı belirtilmektedir. Muhbir tanımı, ihbar eden kişiyi kastetmektedir.
5.1.7.Kriminal Laboratuvar
5607 sayılı Kanunun 24.maddesine göre; kaçakçılık fiillerinin önlenme,
izlenme ve araştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere Gümrük Müsteşarlığınca
kriminal laboratuvarlar kurulmakta, Gümrük Müsteşarlığı çıkaracağı bir yönetmelik
ile çalışma esas ve usullerini belirleyecektedir.
Şimdiye kadar kaçakçılık olayları için ayrıca çıkarılmış bir yönetmelik ve
kurulmuş kriminal laboratuvarlar bulunmamaktadır.

KILIÇ-TÜRKİYE
[30.10.2013].
50

KARARI.

Kararlar

için

Tezcan ve diğ., 106 vd.
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5.2.Kıbrıs Hukukunda
5.2.1.Genel Olarak
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasasının dokuzuncu bölümü ‘Kaçakçılığı
Önleme’ başlığını içermektedir. Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları aynı maddede
düzenlenmekte ve bu yaptırımlar çoğunlukla ‘para cezasının uygulanmasını’
öngörmektedir.
5.2.2.Mühür, Marka ve Kilit Kırılması İle İlgili Cezalar
İlgili suç 37/83 sayılı Yasanın 60.maddesinde düzenlenmiştir.
Sözü edilen yasa maddesinde; kilit, marka veya mührü uygulayacak olan bir
memurdur ve onun yetkisi dahilinde malın üzerine veya malın olduğu yere kilit,
marka veya mührün uygulanması gerekmektedir. Memurun iznini almadan
gerçekleştirilecek fiillerin yaptırımını bu yasa maddesi belli bir oranda para cezası
veya malların kıymetine eşit bir miktarda para cezası ile öngörmektedir.
Fail açısından ise sorumlu olan kişileri; gemi veya hava gemisinin kaptan veya
kaptan pilot veya aracın sahibi, şoförü veya araçtaki malların taşınmasından sorumlu
kişiolarak öngörmektedir.
5.2.3.Kaçakçılara İşaret Verme İle İlgili Cezalar
İlgili suç, 37/83 sayılı Yasanın 61/I maddesinde düzenlenmiştir.
Yasa maddesi ile anlatılmak istenen kaçakçılık fiilinin gerçekleşmesi için
öncelikle herhangi bir kişi tarafından bir işarette bulunulması veya haber verilmesi,
bunun sonucunda da işaret veya haberi alan kişinin bu haberi alacağına ilişkin o
niyetle bir durumda bulunması, yani öncesinde bu durumu bilmesidir. İşaret veya
haberi aldığı o anda kaçakçılık fiilini işleyip-işlememesinin bir önemi yoktur.
61/II’de herhangi bir memur veya emniyet görevlisi tarafından işaret veya
haberin gönderilmesi şüphesine neden olan durumun makul nedenler olması
gerektiğinden söz etmektedir. Bu makul önlemlerin olması durumuna açıklık
getirmemiştir.

Makul

nedenlerin

izah

edilmemesi,

bu

nedenlere

nelerin

girebileceğinin belirtilmemesi neticesinde ucu açık olan bir durumun varlığından söz
etmenin yanlış olmayacağı görüşündeyiz. Ve bu madde ile memur veya emniyet
görevlisine geniş bir takdir hakkı verilmektedir.
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5.2.4.Devlete Ait Gemilere Müdahale Etme Cezaları
Bu suç 37/83 sayılı Yasanın62/II maddesinde müeyyidelendirilmiştir.
5.2.5.Suç İşleyenin Silahlı Olması veya Kıyafet Değişikliğinde Bulunması
Sözü edilen suç, 37/83 sayılı Gümrük İstihsal Yasasının 63.maddesinde
düzenlenmektedir.
Bir malın taşınmasında, nakledilmesinde ve gizlenmesinde ‘ilgili olan kişi’,
yanında silah taşıyacak veya kıyafet değişikliğine gitmiş olması sebebiyle
yargılanacaktır.

5.2.6.Kaçak Malların Satış Teklifi Cezası
Söz konusu kaçak malların satış teklifinin müeyyidelendirildiği durum olarak
altmış dördüncü madde de düzenleme yapılmıştır.
Satış teklifi yapan herhangi bir kişi suçun faili olup, malların kıymetinin belli
bir oranı kadar para cezası veya belli bir oranda para cezasına mahkum
olabilmektedir
6.Diğer Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Düzenlemeler
6.1.Türk Hukukunda
Türk Hukukunda gümrük kaçakçılığı dışında diğer bazı yasalarda da kaçakçılık
olarak belirtilen suçlar düzenlenmiştir. Söz konusu kaçakçılık türlerinin özel olarak
düzenlendiği Kanunlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler
Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174. ve 188. Maddeleri, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunudur.
6.1.1.6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
6136 sayılı Kanunun 1.maddesine göre: ‘’Ateşli silahlarla mermilerinin ve
bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan
diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması
23

veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir’’. Bu kanuna aykırı olarak silah
ithali durumunda faillerin nasıl cezalandırılacağı ilgili kanunun 12.maddesinde,
devam eden 14.maddesi ise ateşli silahlar ve bunlara ait mermiler dışında düzenleme
yapmıştır.
Silah kaçakçılığı, özellikle savaş tehlikesi veya terör olaylarının arttığı
dönemlerde çıkan bir kaçakçılık türüdür 51. Terör, ideoloji ve taraf gözetmemektedir.
İlgili Kanuna aykırı yapılacak ithalat fiillerinden dolayı failin sorumluluğu
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde değil, 6136 sayılı Kanun
kapsamında belirlenecektir. İhracat fiilleri ile ilgili ayrı bir düzenleme yapılmadığı
için, yurt dışına silah ihraç etme fiilini 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme
imkanının olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu gibi durumlarda sorumluluk 5607
sayılı Kanun kapsamında doğacaktır 52.
6136

sayılı

Kanunun,

5607

sayılı

Kanundan

farkı

suçun

konusu

hususundadır 53. Bazı yazarlara göre ise; hukuki menfaatler konusunda fark vardır 54.
Her iki Kanunun da koruduğu menfaat; devletin hakimiyet alanın korunması
dolayısıyla ekonomik kaybın önlenmesidir. Suçun konusu bakımından ise özel bir
düzenlemeye gidilerek ilgili eşya belirtilmiş ve buna göre hangi Kanun kapsamında
cezalandırma yapılacağı belirtilmiştir.
6.1.2.5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174. Ve 188. Maddeleri
6.1.2.1Tehlikeli

Maddelerin

Olarak

İzinsiz

Bulundurulması

veya

El

Değiştirmesi (TCK m.174)
5237 sayılı TCK’nın 174/I maddesinde cezalandırılmanın özel olarak
düzenlendiği görülmektedir.
Tehlikeli

maddelerden

olan

nükleer

silahların,

atom

bombasının

kullanılmasından sonra ülkeler arasında denge unsuru olarak uzun bir süre
kullanılmıştır. Daha sonraları terör örgütlerinin ilgisini çekmiş ve böylece daha
kontrolsüz ve serbest bir alana kavuşmuştur 55.
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http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=10&KKey=66[13.04.2013].
“Türkiye’de
Silah
ve
Mühimmat
Kaçakçılığı
ve
Mücadele
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=64&KKey=166 [13.04.2013].
53
Aydın, age, 108.
54
Bkz. Bütün, age, 15.
55
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=10&KKey=66 [14 Nisan 2013].
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Yöntemleri”,

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak ithali, ihracı, ülke içinde nakli, satılması,
satın alınması, muhafazası veya işletilmesi halini düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın
174.maddesine konu eşyaların özelliği nedeniyle, 5607 sayılı Kanun yerine anılan
düzenlemedeki yaptırım uygulanacaktır. Açık düzenleme olmayan hallerde ise 5607
sayılı Kanununun hangi maddesi söz konusu ise, ilgili maddesi uygulanacaktır.
6.1.2.2.Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m.188)
5607 sayılı Kanunun uygulanamayacağı bir diğer haldir. Failin söz konusu
suçtan sorumlu tutulabilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya
ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmesi gerekmektedir.
Uyuşturucu madde ithal veya ihracı ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan
maddelerin ithal veya ihracının söz konusu olması durumunda suçun konusu
uyuşturucu ve uyarıcı madde belirlemesiyle özel olarak belirlendiği için 5607 sayılı
Kanuna göre değil, TCK m.188 hükmü dikkate alınacaktır.
TCK m.188’de belirlenen suçun konusu uyuşturucu madde olarak belirlense
de uyuşturucu maddenin ne olduğu ile ilgili bir kapsamlı düzenleme yapılmamıştır.
Doktrinde bazı yazarlar 56

tarafından, çeşitleri her geçen gün artan uyuşturucu

maddelerin belli bir tanım içine sıkıştırılmanın mümkün olmadığı belirtilmektedir.
Suça konu eşyanın uyuşturucu veya uyarıcı madde olmasından sebeple 5607
sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir. Suça konu eşyanın özel olarak
düzenlendiği m.188’e göre failin sorumluluğuna gidilecektir.
6.1.3.5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Bu Kanunda düzenlenen kaçakçılık türüne ‘akaryakıt kaçakçılığı’ da
denilmektedir.
5015 sayılı Kanunun m.2/21’e göre kaçak akaryakıtın tanımı düzenlenmemiş
;ancak nereye bakılması gerektiği gösterilmiştir. Bu fıkra çok yeni bir düzenlemeye
sahiptir. Akaryakıt tanımı genişletilmiş olup, buna göre ‘’Kaçak akaryakıt:
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca
kaçak olarak kabul edilen akaryakıt’’ düzenlemesi içinde değerlendirilmektedir.
56

Tezcan, Erdem, Önok, age, 642 vd.; Suçun uygulama alanının belirlenmesi için uyuşturucu
maddenin neler olduğuna dair kanunda bir sınır çizilmesi gerekmektedir aksi takdirde Ceza
Hukukunun temel prensiplerinden olan ‘Kanunilik ve Belirlilik ilkelerine’ aykırılık olacağını
savunan karşı görüş için bkz. Aydın, age, 116.
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Kaçak akaryakıt, ülke ekonomisine büyük kayıplar vermesinin yanı sıra,
birçoğunun kalitesiz olması ile insan sağlığı ile çevreye de büyük zararlar
vermektedir 57.
Petrol ürünlerinin ithal ve ihracına ilişkin olarak 5015 sayılı Kanun
hükümlerine aykırı davranılırsa idari nitelikteki yaptırımlar uygulanacak, 5607 sayılı
Kanun kapsamında işlenecek fiiller içinse 5607 sayılı Kanuna göre cezalandırmaya
gidilecektir.
6.1.4.4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre sorumlu tutulamayan bir başka grup
ise; 4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanuna aykırı hareketin cezalandırıldığı durumdur.
Yasa dışı sigara ticareti, devletin bu alanda oluşan vergi kaybı açısından,
sahte sigaraların üretiminde kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve kontrolsüz,
standart dışı maddeler nedeniyle de insan sağlığı açısından etkin mücadele edilmesi
gereken önemli bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır 58. Kanımızca kaçakçılık
yapmaya sevk eden nedenlerden başta sigaranın yüksek vergiler içermesi ve
taşınmasının kolaylığı açısından bu suçun işlenmesin oranının gittikçe artmasıdır.
Tütün ve alkol ürünlerinin ithal ve ihracına ilişkin olarak 4733 sayılı Kanun
hükümlerine aykırı davranılırsa idari nitelikteki yaptırımlar uygulanacak, 5607 sayılı
Kanun kapsamında işlenecek fiiller içinse bu Kanundan cezalandırılacaktır.
6.1.5.2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa baktığımızda ise
32.maddesinde yurt dışına çıkarma yasağı düzenlenmiştir.
Yurt dışına çıkarma yasağına aykırı hareket edenler için madde 68’e göre
cezalandırmaya gidilecektir. Buna göre: ’’Kültür ve Tabiat Varlıklarını bu Kanuna
aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.’’Bu çerçevede 2863 sayılı Kanun
kapsamında bir eşyanın yurt dışına çıkarılması durumunda 5607 sayılı Kanuna göre
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http://www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/dosyalar/2004-Raporu/1_Bolum.htm [17.04.2013].
http://www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/dosyalar/2004-Raporu/1_Bolum.htm [17.04.2013].
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değil, 2863 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır. Buradaki dikkate alınacak
husus suçun konusu noktasındadır 59. Nelerin kültür ve tabiat varlığı tek tek 2863
sayılı Kanunun 23.maddesinde belirlenmiştir.
2863 sayılı Kanunda yurt dışından

kültür varlığı getirme suçu olmadığı

görülmekle birlikte, yurt dışından kültür varlığı ithal edilmesi durumunda 5607 sayılı
Kanuna aykırılık oluşursa bu kanuna göre cezalandırılacaktır.
6.2.Kıbrıs Hukukunda
Kıbrıs’da gümrük kaçakçılığı dışında 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası
ve diğer bazı yasalarda, kaçakçılık olarak belirtilen suçlar düzenlenmiştir. Söz
konusu kaçakçılık türlerinin bir kısmı 37/83 sayılı Yasa da bulunan; Hidrokarbon
Yağları ve Petrol Yerine Kullanılabilenler, Tütün, Alkollü İçkiler ve Bira, son olarak
Kibrit başlığıyla düzenlenmiştir.
Diğer yasalarda özel olarak düzenlenen kaçakçılık türleri ise; Fasıl 57 Ateşli
Silahlar Yasası, Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası, 4/1972 sayılı Uyuşturucu
Maddeler ile İlgili Yasaları Tadil Eden ve Düzenleyen Yasa ve 60/1994 sayılı Eski
Eserler Yasası’dır.
37/83 sayılı Yasanın çıktığı dönemde yürürlükte bulunan Tütün Yasası, Alkollü
İçkiler (İmalat) Ruhsatlandırma Yasası, Bira Fabrikaları Yasası ve Kibrit (İstihsal
Vergileri) Yasası’nı yürürlükten kaldırmıştır. Bahsi geçen yasalar bir çatı altında
37/83 sayılı Yasa içerisinde kısımlar halinde yerini almıştır.
6.2.1.Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası
Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’na göre, ateşli silahlar tanımı 2. maddede
tanımlanmıştır. Buna göre; “Ateşli Silahlar; herhangi bir şekilde imal edilmiş ve
herhangi bir patlayıcı maddeyi ateşlemek suretiyle saçma, kurşun veya başka tip
mermi atabilen silahları ve bunların herhangi bir parçasını anlatır’’. Ateşli
silahların ithal ve ihracına yönelik Fasıl 57’de düzenlemeler vardır.
Ateşli silahların ithal ve ihracına yönelik Fasıl 57’deki diğer maddelere göre
60

de suç oluşturan bir fiil neticesinde bakılması gereken yasa 37/83 sayılı Yasa değil,
özel olarak düzenlenmiş Fasıl 57 olacaktır.
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Mehmet Nihat Kanbur, ‘’Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılma Yasağına Muhalefet
Suçu’’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007), 224 vd.

27

6.2.2.4/1972 sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Yasaları Tadil Eden ve
Düzenleyen Yasa
4/1972 sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Yasaları Tadil Eden ve
Düzenleyen Yasaya baktığımızda eşyanın özelliğine göre eşya, uyuşturucu maddeyi
kapsamaktadır. Bir uyuşturucu madde tanımı yapılmamakla birlikte kısımlara
bölünmüş olan ham afyon, koka yaprakları, afyon haşhaşı sapları, kenevir,
hazırlanmış afyon için tek tek tanımlamaya gidilmiştir.
Uyuşturucu madde ithal veya ihracının söz konusu olması durumunda suçun
konusu uyuşturucu ve uyarıcı madde belirlemesiyle özel olarak belirlenmesine
rağmen 22.madde de 37/83 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili bir düzenleme yer
almaktadır. Bu hükme göre ithali ve ihracı yasaklanan herhangi bir madde, 37/83
sayılı Yasa ve bunları tadil eden veya yerlerine kaim olan Yasa maksatları
bakımından da ithal ve ihraç için yasaklanmış madde addolunur. Bu hükümlere göre
cezalandırılır denilmek suretiyle ilk etapta başvurulacak kaynağı belirlemiştir.
6.2.3.Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası
Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası da gümrük kaçakçılığı haricinde 37/83
sayılı Yasada yerini almamış özel düzenlemelerdendir. 2.madde patlayıcı madde
tanımını şöyle yapmaktadır: “Patlayıcı Madde”, barut, nitrogliserin, dinamit, pamuk
barutu, patlatma maddesi, fülmünatlı civa ve öteki madenleri, renkli fişekleri ve
patlatma veya piroteknik etki yolu ile pratik bir etki yaratmak amacıyla kullanılan ve
yukarıda belirtilen patlayıcı maddelere benzeyen veya benzemeyen başka bir
maddeyi anlatır ve siste kullanılan işaret fişeklerini, havai fişekleri, fitilleri,
roketleri, ateşleyici kapsülleri, tutuşturucuları, fişekleri, her çeşit mühimmatı ve
yukarıda tanımlanan herhangi bir patlayıcı maddenin değiştirilmiş şeklini ve
türevlerini de kapsar’’.
4. madde ise, patlayıcı maddenin ithaline yönelik olarak suç oluşturan fiillerin
yaptırımını düzenlemektedir.
Patlayıcı maddenin ihracına yönelik bir düzenleme olmadığı için ihraca yönelik
suç oluşturan bir fiilin yaptırımı için 37/83 sayılı Yasa uygulanacaktır.

60

Diğer maddeler için, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nda bkz. 5, 6 , 9A , 15 , 16.
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6.2.4.Hidrokarbon Yağları ve Petrol Yerine Kullanılabilenler (37/83 sayılı
Gümrük ve İstihsal Yasası 130-132.maddeler)
Hidrokarbon Yağları ve Petrol Yerine Kullanılabilenler ile ilgili düzenlemeler,
37/83 sayılı Yasa da yedinci kısımda 130-132.maddelerde düzenlenmiş ;ancak bu
maddelerde sözü edilen durumla ilgili ithalat veya ihracat suçuna yönelik ayrı bir
düzenleme yapılmadığı için, 38 ve 39.maddeleri kapsayan İthalatla İlgili Suçlar ve 47
ve 48. maddelerden oluşan İhracatla İlgili Suçlar, genel hüküm niteliğinde
uygulanacaktır 61.
6.2.5.Tütün (37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası 119-129.maddeler)
Tütün ise altıncı kısım da 119.madde de düzenlenmiştir. Buna göre
onaylanmamış veya izin ve koşullara aykırı yapılan tütün ithalatı kaçakçılık olarak
sayılacaktır. Yine onaylanmamış bir limandan yapılacak olan ihracat tütün
kaçakçılığının işlenmesi için yeterli sayılacaktır.
Tütün ithalatı ve ihracatına yönelik özel bir yasa yapılmamış; ancak 37/83
sayılı Yasa da ayrı bir başlık halinde düzenlemeye gidilerek, tütün ithalatı ve
ihracatına yönelik suç oluşturan bir durum olduğu takdirde öncelikli olarak bu
hükümlere bakılması gerekecektir.
6.2.6.Alkollü İçkiler ve Bira (37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası 83118.maddeler)
Yine bir başka başlık olarak, Alkollü İçkiler ve Bira ise beşinci kısımda
düzenlenmiş olup, alkollerin ithal ve ihracı ile ilgili 92.madde de düzenleme
yapılmıştır. Gümrük müdürünün verdiği izinler dışında 62 yapılacak olan alkol ve bira
ithalatı ve ihracatı kaçakçılık olarak sayılacaktır.
Alkolün ithal ve ihracına yönelik olarak da yasa koyucu özel bir yasa
oluşturmamış, 37/83 sayılı Yasada ayrı bir başlık halinde düzenlemeye gitmiştir.
Alkol kaçakçılığına yönelik ithal ve ihraç suçları düzenlenmiş olmakla birlikte, Bira
konusunda aynı şekilde bir düzenleme yapılmaması bizce bir eksikliktir bu nedenle;
alkollerin ithal ve ihracatı yan başlığının, alkol ve biranın ithal ve ihracatı şeklinde
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Bu konuda bkz. üçüncü bölüm başlığı altında yapılan açıklamalar.

62

İlgili izinlerin ayrıntısı için bkz. 37/83 sayılı Yasa’nın 92.maddesi.
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değiştirilmesi ve içerisine Biranın da dahil olması kanımızca var olan eksikliğin
tamamlanması için yeterli olacaktır.
6.2.7.Kibrit (37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası 135 ve 136.maddeler)
Kibrit, 37/83 sayılı Yasa da sekizinci kısımda 135 ve 136.maddelerde
düzenlenmiştir. Bu konuya ilişkin olarak da ayrı bir yasa yoktur. Kibrit başlığı
altında kibritin ithal ve ihracına yönelik bir hüküm konulmadığından cihetle, daha
öncede söylediğimiz gibi genel nitelikteki ithalat ve ihracat suçlarına ilişkin bir
hareket söz konusu olduğunda bu maddelere göre yaptırım uygulanacaktır.

6.2.8.60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası
60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası da yine eşyanın özelliğine göre ayrı bir
yasa halinde oluşturulmuştur. 4.madde eski eser tanımını yapmaktadır. “Eski Eser,
saptanmış ve/veya listelenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tarih öncesinden
günümüze kadar gelen süreçte üretilmiş olup ilgili bulundukları dönemin tarihi,
sosyal, kültürel, teknik, mimari, sanatsal, ekonomik ve bilimsel düzey ve özelliklerini
yansıtan yerüstündeki, yeraltındaki ve sualtındaki her türlü taşınır ve taşınmaz tarih
ve kültür varlıklarını ve/veya metin içinde geçen kültür varlığı ifadesini anlatır’’.
Eski eserlerin yurt dışına ihracı ve yurda ithali ile ilgili olarak 27.madde’ye
göre;müdürlüğün veya bakanlığın yazılı izni olmaksızın her türlü taşınır eski
eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaktır. Buna aykırı hareket eden veya bu varlıkları
yurt dışına izinsiz çıkartmaya teşebbüs eden, teşvik eden, aracılık yapan veya göz
yuman kişi suç işlemiş sayılacaktır. Müdürlüğün izni olmaksızın her türlü eski eserin
yurda ithali de yasaktır. Başvuru eski eserler durumunda iade edilmektedir. Eski eser
kaçakçılığına yönelik bir durum olduğu takdirde 63 37/83 sayılı Yasaya göre değil,
eşyanın özelliğine göre özel düzenlemesi yapılan 60/1994 sayılı Yasaya bakılacaktır

63

60/1994 sayılı Yasanın suç ve cezalarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. madde 50.
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
1.İthalat Kaçakçılığı Suçları
1.1.Eşyayı

Gümrük

İşlemlerine

Tabi

Tutmaksızın

Türkiye’ye

İthal

Etmek/Eşyayı Gümrük Kapılarından Geçirmeksizin İthal Etmek
1.1.1.Genel Olarak
5607 sayılı Kanununun 3.maddesinde ‘’Suçlar ve Kabahatler’’ başlığı altında
kaçakçılık fiilleri düzenlenmiştir. İlk fıkrasında ‘’Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi
tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek, eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından
Türkiye’ye ithal etmek’’ şeklinde yapılacak olan söz konusu fiillerin kaçakçılık
suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.
Seçimlik suçlardan ilki, 4926 sayılı Kanunun m.3 hükmünde tıpkı 5607 sayılı
Kanunda olduğu gibi müstakil olarak düzenlenmişti. Eşyanın gümrük kapıları
dışından ithal edilmesi durumu ise 4926 sayılı Kanunda ayrı bir suç iken, 5607 sayılı
Kanuna göre nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.
Eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ithal edilmesi fiilinin, eşyanın
gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması fiiline nazaran daha az cezaya tabi olması
devletin hakimiyet alanı ile ilgili bir durumdur. Zira gümrük denetimi, devletin
belirlemiş

olduğu

yerlerden

yapılmaktadır

ve

denetim

bu

şekilde

kolaylaştırılmaktadır. Aksi söz konusu olduğu durumlarda denetleme güçlüğü
nedeniyle cezada artırıma gidilmiştir.
Diğer bir sorun ise, kaçak eşyanın yurt içinde veya yurda sokanın elinde
yakalanması durumunda ne olacağıdır. Söz konusu durumlarda hakkaniyet gereği
eğer eşyanın gümrük kapıları dışından getirtildiğini ispat edemiyorsak, gümrük
işlemlerine tabi tutmaksızın yurda sokulduğunu kabul etmemiz gerekecektir 64.

64

Bütün, age, 20.

31

1.1.2.Korunan Hukuki Yarar
Gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın eşya ithali veya gümrük kapıları
haricinden yurda sokulması fiillerinin kaçakçılık olarak düzenlenmesindeki korunan
hukuki yararın; devletin ithalatla ilgili politikalarının uygulanması ve bundan
beklenen yarar olduğunu söyleyebiliriz.
1.1.3.Suçun Faili
Fail olabilmek için şartlar; insan olmak ve hayatta bulunmaktır 65. Fail, tipik
hareketi kısmen veya tamamen gerçekleştiren kişidir 66. Buna göre kişi deyiminden
anlaşılması gereken gerçek kişilerdir. Tüzel kişilerin fail olabilmeleri olanaksızdır.
Çağdaş Ceza Hukukunda suçlunun kişiliği ön plana geçmiş olup, tüzel kişiliğin bir
suçlu kişiliği taşıdığını söylemek mümkün olmayacaktır 67. Bunun yanında suç
dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar
uygulanabilecektir 68. Kanun koyucu tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu benimsemek
isteseydi tereddütleri ortadan kaldırıcı bir şekilde tüzel kişi ifadesini kullanırdı oysa
TCK’da ceza sorumluluğunun muhatabı olarak yalnızca hareket ve kusur yeteneğine
sahip ve eylemi bizzat gerçekleştiren gerçek kişileri ele almıştır 69.
Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük kapılarından
geçirmeksizin yurda sokan kişi tipik hareketi gerçekleştirmek suretiyle bu suçun faili
olmaktadır.
5607 sayılı Kanunda suçun temel şeklinin failinin herkes olabileceği
düzenlenmişsede, m.4/IV hükmündeki kişilerce işlenmesi halinde cezada artırıma
gidilmiştir. Bu tür suçlara özgü suçlar denilmektedir 70.

65

Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.II, 12.bs.
(İstanbul: 1997), 401.
66
“Fail, suç kalıbındaki icra eylemini işleyen kimsedir.” Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri,
C.1, (Manisa: 1982), 368. (Yüce, Dersler)
67
Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım II, 8.bs. (İstanbul:
1983), 435; İsmail Malkoç, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, C.I, (Ankara: 2013), 10.
68
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri
Hukuku, (Ankara: 2013), 490; Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.bs. (Ankara:
2012), 524; Centel/Zafer/Çakmut da aynı görüşlere sahip olmakla birlikte bunların yanında; Ceza
hukukunda hareket yeteneğine ;ancak insan sahip olabileceğine göre tüzel kişilerin hareket
yeteneğinden söz edilemez. Tüzel kişiler açısındanda, yetkili organları olarak gerçek kişilerin
hareket yeteneği olduğu görüşünü savunmaktadır. Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk
Ceza Hukukuna Giriş, 7.bs. (İstanbul: 2011), 240; Malkoç, age, 10.
69
Zeynel Kangal, Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, (Ankara: 2003), 177.
70
Özgü suça ilişkin tanım için bkz. Öztürk, Erdem, age, 369.
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Anayasanın 38. maddesi ‘’ceza sorumluluğu şahsidir’’ demek suretiyle
Kanunda suç olarak belirlenmiş fiilin kim tarafından gerçekleştirilirse, o kişinin
sorumlu tutulacağını düzenlemektedir. Aynı şekilde TCK.m.20/I de ceza
sorumluluğunun şahsiliği ilkesini yasal düzenleme altına almıştır.
1.1.4.Suçun Konusu
Eşyadan kasıt, herhangi bir eşyanın suçun konusunu oluşturacağı şeklindedir.
Yalnız bu eşya yasak olmamalıdır zira yasak eşyanın kaçakçılık fiiline konu
yapılması durumunda uygulanacak olan m.3/7’dir. Kaçakçılık suçunun oluşabilmesi
için; ithal edilen eşyanın vergiden de muaf olmaması gerekir 71.
Gümrük işlemi malın ithal edilebilmesi için gerekli olan, malın cinsi, ağırlığı,
markası gibi özelliklerin tespit edildiği işlemleri ifade etmektedir. Manifestonun
verilmesi, eşyanın sundurmaya alınması, giriş beyannamesinin verilmesi, eşyanın
muayenesi,

vergilerin

tespiti

ve

ödenmesi

gibi

işlemler

bu

kapsamda

72

değerlendirilmektedir .
1.1.5.Suçun Maddi Unsuru
Suçun maddi unsurundan söz edildiğinde dış alemde bir fiilin bulunması
gerektiğinden söz ederiz 73. Eylem olmadan suç olmayacak; sırf niyet ile kişi
cezalandırılamayacaktır 74.
5607 sayılı Kanunda söz konusu fiil basit şekli eşyanın gümrük işlemlerine tabi
tutulmadan Türkiye’ye ithali şeklinde iken nitelikli halini gümrük kapıları dışından
Türkiye’ye ithal edilmesi oluşturmaktadır.
Sözü edilen kaçakçılık fiilinin icrai surette işlenebilen bir suç niteliği mi
taşıdığı, yoksa ihmali bir suç niteliği mi taşıdığı hususunun tespit edilmesi
gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak doktrinde ağırlık noktası formülü iler
sürülmüştür. Bu görüşe göre ihmal-icra ayrımı bir hareket problemi, bir fiili mesele
değildir ve bu nedenle de olayın dış görünüşüne göre çözülemez. Burada fiil
değerlendirildiğinde ihmali hareketin suçun oluşması için zorunluluğu söz konusu
71

Sahir Erman, Kaçakçılık Suçları, C.4, (İstanbul: 1984), 8.
Ertuğrul, Kaçakçılık, 41; Erhan Günay, Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Fiili Değerlendirme
Derdest, (Ankara:2009), 116.
73
Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, 9.bs. (İstanbul: 1997), 354.
74
Sulhi Dönmezer, Genel Ceza Hukuku Dersleri, (İstanbul: 2003), 104.; Uğur Alacakaptan, Suçun
Unsurları, (Ankara: 1975), 39.
72
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olsa da hareket açısından önemli olan ağırlık noktası hususunun icrai nitelikteki ithal
etme fiili olduğunu söylememiz mümkün olacaktır 75.
‘’Yabancı menşeili bir malın, gümrük vergisi ödenmeden, harç ve resimleri
yatırılmadan yurda sokulması kaçakçılıktır. Türkiye’de imal edilmemiş ve yasal
yollardan yurda girdiğine dair hiçbir bilgi ve belge bulunmayan motosikleti alıp
kullanan sanığın cezalandırılmasına karar verilmelidir’’ 76.
Türkiye’ye ithal edilen eşyanın suç kapsamında sayılması için gümrük
vergisinden muaf olmaması gerektiğini belirtmiştik; fakat bunun yanında sözü edilen
eşyanın bir kısmının muaf tutulması durumunda getirilen eşya suçun oluşumuna etki
etmeyecektir 77.
1.1.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen suçun manevi unsuru genel kasttır. Failin kastı eşyayı gümrük
işlemlerine tabi tutmamak yönünde olacak ve bilip istemesi yeterli kabul
edilecektir 78.
Kast genellikle öğretide, tipikliğe ait objektif nitelikteki unsurların fail
tarafından bilinip istenmesi şeklinde kabul edilmektedir 79.
Olası kast 80 açısından bu suçun işlenmesi mümkün olmayacaktır. Bizim de
katıldığımız görüşe göre olası kastla değil; bu hareket yalnızca doğrudan kastla
gerçekleştirilebilir. Örneğin; bir eşyanın muafiyet kapsamında olup olmadığı
hususunda tereddüde düşen kişi, eşyayı beyan ettiğinde muafiyet kapsamında olup
olmadığını öğrenecektir zira beyan etmemesi karşısında beyan zorunluluğu

75

Hakan Hakeri, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri, (Ankara: 2003),
81-82.
76
Yar. CGK 12.11.1990, 7-255/274, Metin Ertuğrul, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
3.bs. (Ankara: 2004), 131.
77
Nitekim Yargıtay’ın kısmi muafiyetin suçun oluşumuna etki etmeyeceği yönünde kararı şu
şekildedir: “Sanığın yurt dışından temin ettiği dava konusu yabancı menşeili ve kaçak eşyaları,
yönetimindeki 27 HR 598 plakalı araç ile, beyanda bulunulmaksızın gizlemek suretiyle yurda
soktuğu eşyaların ticari mahiyet ve miktarda bulunduğu gözetilerek kaçağa kalan tüm eşya
üzerinden mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, bir kısım eşyanın muafiyet kapsamında
kaldığından bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırıdır” (Yar. 7CD 04.02.1999, 36/339,
Çıldır, Denizhan, age, 127)
78
Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, (Ankara: 1985), 59.
79
Öztürk, Erdem, age, 264; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, (Ankara: 2005), 180;
Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5.bs. (Ankara: 2012), 140;
Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Kast ve Taksir, 1.bs. (İstanbul: 2005), 337.
80
Murat Aydın, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Fiilleri Ve
Yaptırımları, 1.bs. (Ankara: 2012), 145 vd.
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olmasından dolayı Gümrük Kanunu m.239’dan sorumlu tutulacaktır. Beyan ettiğinde
ise bu sorumluluk doğmayacaktır.
Kastın aranacağı an ile ilgili olarak, hareketin gerçekleştirildiği an; failin fiili
icra ettiği sırada kasta sahip olması gerektiğidir 81. Hareketin öncesi ya da sonrası
önemli değildir, hareketin oluştuğu an önem taşımaktadır 82.
Taksirle işlenip işlenmeyeceği hususunda kanunda açıkça belirtilmişse taksirle
cezalandırmaya gidilebilecektir.
Fıkra kapsamında hareketin, taksirle işlenmesi durumunda cezalandırmaya
gidilmemiştir. Hareketin taksirle işlenmesi durumunda bu suç oluşmayacaktır.
1.1.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.1.7.1.Teşebbüs
Başlanılan ;ancak elde olmayan sebeplerle tamamlanamayan suçlara teşebbüs
aşamasında kalmış suçlar denilmektedir. İcra hareketine başlanmış ;fakat suç
tamamlanmamıştır 83. 5607 sayılı Kanunun m.3/XVIII’e göre tanımlanan fiiller,
teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılmaktadır. Öğreti
de bu suça kalkışma suçu denilmektedir 84. Bu durumda doğrudan doğruya icra
hareketlerine başlanıp elinde olmayan nedenlerle fail fiili yarıda bırakırsa
teşebbüsten

dolayı

cezalandırılacaktır.

Teşebbüs,

tamamlanmış

suç

gibi

sayılacağından cezada teşebbüs nedeniyle bir indirime gidilemeyecektir.
Teşebbüs sorumluluğunun başlangıç ve bitiş anı önem taşır zira beyan
yükümlülüğünün başlamasından önce failin icra hareketlerine başlayıp, fiilin
teşebbüs aşamasında kalmasından bahsedilemeyecektir. Burada dikkat edeceğimiz
nokta beyan yükümlülüğünün doğduğu andır 85.
81

Kastın farklı kuramlarla ilgili açıklamaları için bkz. Alacakaptan, age, 153.
Koca, Üzülmez, 151; Soyaslan, age, 433; Centel / Zafer / Çakmut, 386-388.
83
Yüce, Dersler, 343; Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (İstanbul: 1994), 436.
84
Öztürk/Erdem, age, 190.
85
Konuyla ilgili Yargıtay kararı: “Milano’dan Atatürk Havalimanına THY’ye ait 1874 sefer sayılı
uçakla gelen pasaport hamil sanığın dış hatlar geliş salonunda bulunan yeşil hat denilen bölümden
geçişi sırasında gümrük muayene memurlarınca durdurularak beyana davet edilmesi üzerine
gümrüğe tabi bir eşyasının olmadığını beyan etmesi ve akabinde görevlilerce yapılan arama
sonucunda iki çanta içerisinde dava konusu eşyaların ele geçtiğinin olay ve zapdetme tutanağı
toplanan delillerle anlaşılması karşısında, yolcu beraberinde beyan edilecek eşya kapsamı içinde
ticari mahiyet ve miktarda eşyaları yurda yasal olmayan yoldan sokmaya teşebbüs ettiği
gözetilmeden; yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırı olup …” (Yar. 7CD
08.02.2007, 7925/627, Karar için bkz. Seyfettin Çilesiz, İçtihatlı 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu Açıklaması ve Kaçak Petrol Suçları,( Ankara: 2011), 340 vd.)
82
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Bu düzenlemeye bakıldığında kişi beyanda düzeltme yaparak gönüllü
vazgeçebilir ;ancak gümrük yetkililerinin bilgisini yanlış olduğunu tespit ettikleri
andan itibaren teşebbüsten bahsetmemiz gerekecektir 86 ;çünkü hareket failin elinde
olmayan sebeplerle tamamlanamamaktadır 87.
Gönüllü vazgeçme, failin kendi isteğiyle icra hareketlerine devam etmemesi ya
da icra hareketlerini tamamladıktan sonra iradi ve etkin davranışlarda bulunarak tipik
neticenin meydana gelmesini önlemesidir 88.
Fail eşyayı Türkiye’ye ithal etmeden; fakat beyan yükümlülüğünden sonra
hareketi tamamlamaktan vazgeçerse burada gönüllü vazgeçmeden söz ederiz.
Gönüllü vazgeçmenin, beyan yükümlülüğünden sonra olmasının sebebi, bu
yükümlülük doğmadan önce icra hareketlerine başlamamış olmayacağıdır. Fail,
gönüllü vazgeçmeden dolayı cezalandırılmayacaktır.
1.1.7.2.İştirak
Suçun birden çok kişinin katılmasıyla veya katkıda bulunmasıyla işlenmesi
durumudur. Esasen birden fazla kişinin farklı ağırlıktaki katkılarıyla gerçekleşen
duruma iştirak adı verilmektedir 89. Yargıtay’ın konuyla ilgili olarak isabetli bir kararı
vardır.
Bu suça azmettirme, yardım etme veya faillik şeklinde iştirak mümkündür 90.
5607 sayılı Kanunun m.4/II hükmü iştiraki düzenlemiştir.
TCK.m.37/2’de ise; dolaylı faillik kurumuna yer verilmiştir. Sözü edilen
kaçakçılık fiili açısından dolaylı faillik de söz konusu olabilir. Suçun işlenmesinde
bir başkasının araç olarak kullanılmasıda fail olarak sorumluluğunun doğmasını
gerektirmektedir. Dolaylı failliğe örnek olarak; asli failin kusur yeteneğine sahip
olmaması durumu verilebilir. Akıl hastası olan kişiye gümrük kapıları dışından bir
malın geçirtilip, bir başkasına tesliminin sağlanması durumunda dolaylı faillikten
bahsedilebilecektir 91.
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Aydın, 149 vd. .
Yar. 7CD. 30.6.2008, 1908/16109, Karar için bkz. Günay, age, 129)
88
Adem Sözüer, Suça Teşebbüs, (Ankara: 1994), 235.
89
Öztürk, Erdem, age, 363.
90
Ayrıntılı bilgi için bkz. Donay, age, 62; İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel
Hükümler, 2.bs. (Ankara:2005), 491.
91
Yar. 7CD 15.11.1994, 10130/11892, Karar için bkz. Çağatay Çınar, ‘’Türkiye’de 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Suçları ve Kabahatleri’’, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 2008), 57.
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Madde 38’de, azmettirmeden bahsedilmekte azmettiren kişi fail gibi aynı
cezayı almaktadır.
Azmettirmede belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir
kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir 92.
TCK.m.39’da ise, yardım etme düzenlenmiştir. İşlenen suça yardım etmek
şeklinde iştirak söz konusu olduğunda kişiye cezada indirim yapılmaktadır 93.
5607 sayılı Kanunun m.4/I kapsamında bir diğer iştirak hali olan nitelikli hal
ise; bir örgütün faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiriliyor olması durumudur. Böyle bir
durumda ceza iki kat artacaktır.
5607 sayılı Kanunda örgüt tanımına yer verilmediğinden TCK.m.220 burada da
uygulama alanı bulacaktır 94.
1.1.7.3.İçtima
5607 sayılı Kanun kapsamında içtima konusunda özel düzenlemeye yer
verilmemiştir. Bununla birlikte genel Kanun niteliğinde olan TCK.m.22 hükmü ile,
kaçakçılık fiilleri kapsamında fikri içtima 95 hükümlerinin uygulanması söz konusu
olabilecektir.
Fikri içtima, failin tek fiille kanunun muhtelif hükümlerini ihlal etmesi halinde
söz konusu olur 96. Bir fiil ile kanunda tanımlanan birden fazla suç işlenmekte ve bu
suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılma imkanı varken faile, bu suçlardan en
ağırının cezasının verilmektedir. Özetle içtima hükümlerinin uygulanması açısından;
fiil tek olacak ve tek bir fiille kanunda tanımlanan birden fazla suç işlenecektir 97.
Hareketin tekliğinin yanında kastında tek olması gerekir zira birden çok suça
yönelmiş kastın varlığı halinde, tek hareket olsa dahi içtimadan söz etmek mümkün
olmayacaktır 98.
92

Özgenç, age, 524.
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6.bs.
(Ankara: 2012), 645.
94
Bilican/Gökçelik/Topçuoğlu, age, 49.
95
Dönmezer, Erman’a göre; Fikri içtimanın söz konusu olabilmesi için en önemli şart, değişik kanun
hükümlerinin bir fiil ile ihlal edilmesinden ibarettir zira failin hukuk düzenine karşı gelmesinde
birlik görmek ve onun sadece bir ceza ile cezalandırılmasını cezanın amacına aykırı saymamak
mümkün olur. Dönmezer, Erman, age, s.97.
96
Kayıhan İçel, Suçların İçtimaı, (İstanbul: 1972), 57 vd.; Artuk, Gökçen, Yenidünya, 686; Centel,
Zafer, Çakmut, 502 vd.; Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Suça Teşebbüs- İştirak- İçtima Ve
Yaptırımlar, (Ankara: 2010), 310.
97
Centel/Zafer/Çakmut, age , 689.; Özgenç, age, 44; Parlar, Hatipoğlu, age, 310.
98
Artuk, Gökçen, Yenidünya, age, 691.
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Gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın eşyanın ithali ve gümrük kapılarından
geçirilmeksizin ithali durumunda bahsedilen eşyanın yasak eşya kapsamına dahil
olması halinde kanunun birden fazla hükmünün ihlalinden dolayı 5607 sayılı
Kanunun m.3/I’den değil, en ağır cezayı gerektiren m.3/VII hükmünden failin cezai
sorumluluğuna gidilmesi gerekecektir.
Sözü edilen kaçakçılık fiiliyle birlikte bir de belgede sahtecilik durumu
oluştuğu zaman ne yapılacağı sorunu üzerinde duracak olursak; genel Kanun
niteliğindeki TCK.m.212 ve özel kanun niteliğindeki 5607 sayılı Kanunun
4.maddesinin 5.fıkrasında belgede sahtecilik olduğunda ayrıca bu suçtan dolayı
cezalandırılacağı düzenlenmektedir.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kez işlenirse, zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır 99.
1.1.8.Görevli Mahkeme
5607 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet
Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen
Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür, uygulamada 1’nolu Asliye Ceza Mahkemeleri
görevlidir.
1.1.9.Yetkili Mahkeme
Yetkili mahkeme konusunda CMK hükümlerine bakılacaktır.
1.1.10.Yaptırım
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir
yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılmaktadır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal
edilmesi halinde ise verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. Görüldüğü
gibi hapis ve adli para cezası bir arada bulunmaktadır.
Adli para cezasına gelince TCK’ya bakıldığında m.52 de yedi yüz otuz
günden fazla olmamak kaydıyla adli para cezasının üst sınırı belirlenmiştir. 5607
sayılı Kanunda onbin güne kadar demek suretiyle bu sınır aşılmıştır.
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Parlar/Hatipoğlu, age, 265.; Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, 2.bs. (Ankara: 2010), 381.
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M.52/II’de gün para cezası sisteminden bahsedilmektedir.Adli para cezasının
gün unsuru ve bir gün karşılığı ödenmesi gereken para unsuru olmak üzere, iki
unsuru bulunmaktadır. Ekonomik çıkar amacına yönelik olarak işlenen bazı suçlarda,
suçun işlenmesi suretiyle bir menfaatin elde edildiği muhakkak görülmekle birlikte
ne

kadar

gelir

elde

edildiği

bazı

durumlarda

belirlenememektedir.

İşte

belirlenemediği durumlarda hapis cezasının yanı sıra adli para cezası öngörülmüş ve
üst sınırıda ayrıca belirlenmiştir 100.
Ceza yaptırımları dışında bir de güvenlik tedbirleri içerisinde saydığımız
müsadereye yer verilmiştir 101.
Müsadere, Kanunda yazılı olan durumlarda belirli eşyanın mülkiyetinin veya
kazancın, mahkeme kararıyla, sahiplerinden alınarak, kamusal bir teşekküle
verilmesini sağlayan bir güvenlik tedbiridir 102.
Müsadere

suç

karşılığı

öngörülen

güvenlik

tedbirleri

kategorisinde

düzenlenmektedir 103. Müsadere edilmesi gereken maddi çıkarların (eşya, hak, sair
istifadeler) başında suçun işlenmesi suretiyle veya suçun işlenmesi dolayısıyla elde
edilen maddi çıkarlar yer almaktadır. Ekonomik çıkar amacına yönelik olarak da
miktarı belli olsun veya olmasın bir menfaatin elde edilmesi muhakkaktır 104.
5607’de müsadere eşya ve kazanç müsaderesi düzenlenmemiş olup,
TCK’daki eşya ve kazanç müsaderesi hükümlerine bakılacaktır.
TCK.m.54/I hükmündebaşta iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşulunu
öngörmekle birlikte kaçakçılık fiiline konu olan eşyanın müsadere edilebilmesi için
sayılan belirli şartları taşıması gereklidir.
Devamındaki fıkrada ise; bazı hallerde eşyanın değeri kadar para tutarının
müsaderesinden bahsedilmektedir.
Ekonomik çıkar elde edilen kaçakçılık fiillerinde bazen elde edilen gelirlerin
belirlenememesi sorunu üzerinde durmuştuk; belirlenemediği takdirde hapis cezası
yanında adli para cezasının üst sınırının belirlendiğini ;fakat bu çıkarların
belirlenmesi imkanının olduğu durumlarda kazanç müsaderesine hükmedileceğini
söylemek mümkündür.

100

Özgenç, age, 675.
Hafızoğulları, Özen, age, 500.
102
Doğan Gedik, Müsadere, 1.bs. (Ankara: 2007), 8.
103
Öztürk, Erdem, age, 234; Koca, Üzülmez, age, 529.
104
Kayıhan İçel ve diğ., Yaptırım Teorisi , (İstanbul: 2002), 137 vd.; Özgenç, age, 675.
101
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Kaçak eşyanın taşınmasının söz konusu olduğu durumlarda 5607 sayılı
Kanunda özel bir düzenlemeye gidilerek; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan
veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi
düzenlemektedir. Söz konusu koşulların gerçekleşmesiyle müsadere mümkün
olabilmektedir.
Özetle, eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin durumlarda TCK hükümleri
uygulanacak, müsadere olunacak eşyanın ortadan kalkması, elden çıkarılması halinde
kazanç müsaderesi yoluna gidilecektir.
1.1.11.Etkin Pişmanlık
Etkin

pişmanlık

konusunda

3.maddede

tanımlanan

suçlardan

veya

kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber
alınmadan önce fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber
verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini
sağlaması halinde cezalandırılmayacaktır. Haber alındıktan sonra fiilin çıkmasına
hizmet ve yardım eden kişiye üçte iki oranında ceza indirimi uygulanacaktır.
Soruşturma evresi sona erinceye kadar, suç konusu eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı kadar para etkin pişmanlık gösteren kaçakçılık suçunu işleyen kişi
tarafından, Devlet Hazinesine ödendiği takdirde ceza yarı oranında indirilecektir,
mükerrirler ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmayacaktır.
Etkin pişmanlığa TCK’da bazı suçlar bakımından yer verilmektedir. Böyle bir
durumda suçun tamamlanmış olmasına rağmen, fail bazı durumlarda cezasızlık
nedeninden, bazı durumlarda da ceza indiriminden yararlanabilecektir. Fail, suçun
sona erme aşamasından sonra etkin pişmanlıkta bulunabilmekte ve yalnızca ilgili
olduğu suç bakımdan uygulama alanı bulmaktadır.
1.2.Eşyayı Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Gümrük Vergileri Kısmen Veya
Tamamen Ödenmeksizin İthal Etmek
1.2.1.Genel Olarak
5607 sayılı Kanun m.3/II’de sahte belge kullanmak suretiyle yapılan kaçakçılık
suçunu düzenlemiştir. Buna göre suça konu eşyayı gümrük vergilerini kısmen veya
tamamen ödememek amacıyla sahte belgelerle gümrük işlemlerini yaptırarak yurda
40

sokma eylemi kaçakçılık olarak kabul edilmektedir. Sahte belge kavramına resmi ve
özel belgede yapılan sahtecilik girmektedir 105.
Sahte belge kullanmak suretiyle denilirken belgeden kastın resmi ve özel
belgeler olduğunu belirtmiştik. Belge kavramı üzerinde bir tanım birliğine
rastlanamamıştır 106. Belge ile ilgili kanunumuzda herhangi bir tanım yapılmamıştır,
bu suretle belge tanımının anlamını tayinde doktrine müracaat edilmesi kabul
edilmektedir 107.
Belge kavramı genel olarak; olayları nakleden, içerdiği irade beyanları
hukuken değer taşıyan ve muayyen kimse tarafından oluşturulan her türlü yazı
şeklinde ifade edilmektedir 108. Belge hukuken geçerli olmalıdır aksi halde belgede
sahtecilik suçu işlenemeyecektir 109.
Belge kavramının unsurları; yazılılık, düzenleyenin belli olması ve belli bir
içeriğinin bulunması aranmaktadır. Yazılı olmasından bahsedilirken bir kağıt
parçasından ibaret bulunması 110, akla gelmemelidir. Örneğin; bilişim sistemindeki
verilerle ilgili değiştirme, bozma söz konusu olduğunda bu suç üzerinden
değerlendirmeye gidilecektir 111.
Belge de ikinci unsur düzenleyenin belli olmasıdır. Bunun için belgenin belli
bir kişiye izafe edilebilir olması gerekir. İmza suretiyle kimin düzenlediği tespit
edilemiyorsa ortada bir belgenin varlığından da söz edilemeyecektir 112. Örneğin;
sigara paketi üzerine yapıştırılan bandrol içeriklerinde belgeyi düzenleyenin kimliği
anlaşıldığından sahte bandrol düzenlemesi fiili özel belgede sahtecilik suçu
kapsamında değerlendirilecektir 113.

105

Salih Kocalar, Kerim Tosun, Ali Yağcı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, (Ankara:
2007), 104.; Ayhan Önder, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar,
(İstanbul: 1994), 432.
106
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Tezcan, Erdem, Önok, age, 702 vd.
107
Faruk Erem, Nevzat Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.bs. (Ankara: 1983), 258.
108
Ahmet Gökçen, Belgede Sahtecilik Suçları, Ankara 2010, 44.
109
Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Açıklaması Madde 202-368, 4.bs. (İstanbul:
1980), 618.
110
(Yar. 11CD, 22.2.2007, 8681/1073, Tezcan, Erdem, Önok, age,681.) Söz konusu karar göre yazılılık
yalnızca kağıt parçası ile sınırlandırılmamaktadır.
111

Gözübüyük, age, 613 vd.; Tezcan, Erdem, Önok, age, 703 vd.
Tezcan, Erdem, Önok, age, 703.
113
Sinan Esen, Malvarlığına Karşı Suçlar Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar,
(Ankara: 2007), 453.
112
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Belgenin üçüncü unsuru ise belli bir içeriğinin olmasıdır. Hukuksal açıdan
önem taşıyan olayların ispatına elverişli olmalıdır 114.
Özel belgelerinde tanımı Kanunda yapılmamıştır. Resmi belge özelliği
taşımayan her türlü belgeyi özel belge olarak nitelendirmek mümkündür.
1.2.2.Korunan Hukuki Yarar
Belgede sahtecilik fiilinin suç sayılmasının ve bu fiili gerçekleştirme
sonucunda cezalandırmaya gidileceği hususunda öncelikle kamu güveninin
korunmak istendiği belirtilebilir 115.
Diğer bir korunmak istenen husus ise vergi kaybından dolayı devletin uğradığı
zarar düşünülecek olursa devletin hakimiyet alanı açısından ekonomik düzeninin
ihlalinin söz konusu olmasıdır 116.
1.2.3.Suçun Faili
Sahte belge kullanmak suretiyle sözü edilen suçu herkes işleyebilecektir. Bu
kaçakçılık fiilinde özgü suç niteliği aranmayacaktır.
Tüzel kişiler açısından ise güvenlik tedbirlerine başvurulabilecektir.
1.2.4.Suçun Konusu
Bahsi geçen eşya, gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmesi gereken
eşyadır zira gümrük vergileri ödenmesi gerekmeyen eşya suçun konusu olamaz.
Sahte belge ifadesinden beyannameye eklenmesi gereken belgelerin anlaşılması
gerekmektedir. Beyanname tüm ekleriyle bir bütündür. Dolayısıyla sahteliğin
anlaşılması ekli belgelere bağlıdır. Bu belgelerde sahtelik çıkmaması yanında
beyannamedeki yanlışlıklardan dolayı eksik vergi ödenmesini doğuran bir durum
ortaya çıktığı takdirde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre para cezasının
uygulanması gerekecektir 117.

114

Tezcan, Erdem, Önok, age, 704.
Tezcan, Erdem, Önok, age, 701; Artuk, Gökçen , Yenidünya, age, 529.
116
Aydın, age,168.; Karşı görüş için bkz. Sahir Erman, Çetin Özek, Ceza Hukuku Özel Bölüm,
(İstanbul: 1996), 186.
117
Bilican, Gökçelik, Topçuoğlu, age, 78.
115
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1.2.5.Suçun Maddi Unsuru
Eşyanın sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya
tamamen ödenmeksizin ithal edilmesi suçun maddi unsurunu oluşturur.
Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketi sahte belge kullanarak gümrük
vergilerinin kısmen ya da tamamen ödenmemesi olarak belirlediğimize göre sadece
gümrük beyannamesinde yapılan yanlışlığın bu suçu oluşturduğunu söylemek
mümkün olmayacaktır 118. Bu durumda 1.fıkra kapsamında gümrük işlemlerine tabi
tutulmaksızın eşya ithalinden söz edilecektir.
Burada suçun oluşabilmesi için ithali mümkün olan ve vergiye tabi bir malın
bulunması gerekmektedir 119. İthali yasak olan bir mala ilişkin sahte belge
düzenlenme durumunda da buradaki suç oluşmayacak 7.fıkra kapsamında bir
değerlendirme yapılacaktır 120.
Uygulamada suçun genellikle aşağıda belirtilen üç işlenme şeklinden söz
edilmektedir:
- Eksik vergi ödemek amacıyla, sahte belge kullanarak eşyanın tabi olduğu
gümrük tarifesinin yanlış gösterilmesi, yani gümrük tarife istatistik pozisyonunun
değiştirilmesi,
- Eksik vergi ödemek amacıyla fatura üzerinde tahrifat yaparak eşyanın gerçek
değerinden daha düşük gösterilmesi, yani farklı çift fatura kullanıldığının
anlaşılması,
- Eşyanın ithal edildiği menşe ülkenin farklı ülke ya da eşyanın cinsinin fatura
ve belgelerde farklı olarak gösterilmesi suretiyle ithal konusu eşyanın vergilerden
kısmen ya da tamamen muaf eşya biçiminde beyan edilmesi ‘’ 121
Burada icra suretiyle işlenebilen bir suç söz konusudur. Nitekim fıkrada da
sahte belge kullanmak ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle ihmal suretiyle suçun
işlenmesi mümkün değildir ;ancak suça ihmal suretiyle iştirak edilebilecektir.
Örneğin; sahte belge ile gümrük vergisini ödemeden mal ithal etmek isteyen kişi ile
anlaşan gümrük memurunun bu belgenin sahte olduğunu bildiği halde malın yurda

118

Günay, age, 45.
Erman, age, s.493.
120
Günay, age, 140.
121
Günay, age, 141.
119
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girişine izin vermesi durumunda ihmal sureti ile suça iştirak edildiğini ifade
edebiliriz 122.
1.2.6.Suçun Manevi Unsuru
Söz konusu edilen kaçakçılık fiilinde arayacağımız manevi unsur kaçakçılık
kastıdır. Fail sahte belgeyi bilerek ve isteyerek eşya ithalinde kullanmış ve gümrük
vergisini kısmen veya tamamen ödememek kastıyla hareket etmiştir. Kastın
aranacağı an itibariyle gümrük vergilerinin hesaplanacağı andır.
Olası kast açısından değerlendirecek olursak, belgenin sahteliğini bilip bunun
yol açacağı sonuçları göze alıp hareket eden fail açısından da sorumluluk doğacaktır.
Taksir bilindiği üzere kanunda açıkça düzenlemedikçe ceza sorumluluğuna
dayanak oluşturmaz. Bu nedenle taksirle bu suç işlenemeyecektir.
1.2.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.2.7.1.Teşebbüs
5607 sayılı Kanun teşebbüs aşamasında kalmış suçları tamamlanmış suç olarak
saydığı için bu kaçakçılık fiili açısındanda teşebbüs aşamasında kalsa dahi
tamamlanmış sayılıp, fail o şekilde cezalandırılacaktır.
Gönüllü vazgeçme açısından ise yukarıdada değinildiği gibi fail beyanname
verilene kadar sahte belge kullanmaktan vazgeçebilir. Beyannamenin gümrüğe
verildiği andan itibaren gönüllü vazgeçme mümkün olmayacaktır.
1.2.7.2.İştirak
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.b.

başlığı

suçlarına

altında

iştirak

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.7.3.İçtima
Sahte belge kullanmak suretiyle sözü edilen kaçakçılık suçunun işlenmesinde
içtima hükümleri uygulanmayacak ve kaçakçılık ile belgede sahtecilik suçlarından
fail ayrı ayrı cezalandırılacaktır.
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Aydın, age, 173.
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Bu suçun zincirleme suç şeklinde işlenmesi mümkündür. Fail bir suç işleme
kararıyla birden fazla kere sahte belge kullanırsa zincirleme suçun varlığından
bahsedilecektir. Örneğin; failin satıcı ile anlaşıp bu anlaşma çerçevesinde getireceği
eşyaların değişik zamanlarda sahte belge kullanarak vergilerini kısmen veya
tamamen ödememesi durumunda zincirleme suçun varlığından bahsedilebilecektir 123.
1.2.8Görevli Mahkeme
Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir fakat resmi belgede sahtecilik suçunun
işlenmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.
1.2.9.Yetkili Mahkeme
Bu konuda yukarıda

I.A.9. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.10.Yaptırım
Söz konusu suçu işleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Müsadere konusunda bu konuda yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda

düzenlenmişolan

etkin

pişmanlık

hakkında

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest Dolaşımda Bulunmayan
Eşyayı, Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakma Suçu
1.3.1.Genel Olarak
Bu kaçakçılık fiili, 5607 sayılı Kanunun m.3/III’de düzenlenmektedir.

123

Çilesiz, age, 119.
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1.3.2.Korunan Hukuki Yarar
Diğer kaçakçılık fiillerinin cezalandırıldığı suçlarda da olduğu gibi korunmak
istenen yarar devletin hakimiyet yetkisidir. Buna halel getirecek durumları bertaraf
etmek maksadıyla, işlenen bu hareket dolayısıyla Kanunda cezalandırmaya
gidilmiştir.
Bu suçun düzenlenmesiyle serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın güvenli
şekilde taşınmasıyla ayniyetine uygun olarak gümrük işleminin yapılacağı bir
gümrük idaresine ulaşmasını veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkması sağlanmak
istenmektedir 124.

1.3.3.Suçun Faili
Bu suçun faili herkes olabilir. Tipikliği gereçkleştiren kişi suçun failidir.
Transit rejime olan yükümlülüklerine sadık kalınacak şekilde uyulduğunu
düşünürsek, bu çerçevede asıl sorumlu niteliğindeki herkes bu suçun faili
olabilecektir 125.
Tüzel kişiler bünyesinde bu konuda yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında suçun faili hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.4.Suçun Konusu
Burada suçun konusunu oluşturan eşya transit rejimi çerçevesinde taşınan bir
eşya olmalıdır. Bunun yanında bu eşyanın serbest dolaşımda bulunmayan eşya
niteliğinde olması da gerekmektedir 126.
1.3.5.Suçun Maddi Unsuru
Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket söz konusu rejime aykırı
davranılmasıdır.
Bu unsurlardan herhangi birisinin eksikliği halinde söz konusu suç
oluşmayacaktır. Örneğin; eşyanın taşınması sırasında transit rejimi hükümleri ihlal
edilmiş olmasına rağmen, eşyanın yurt dışına çıkarılmış olması durumunda suç
124

Ertuğrul, age, 47.
Aydın, age, 185.
126
Yurtcan, age, 13.
125
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oluşmayacaktır.

Serbest

dolaşımda

bulunan

eşya

bırakıldığında

da

suç

oluşmayacaktır 127.
Eşya tamamen varış gümrük idaresine götürülmediği zaman dahi bu suçun
oluştuğunu kabul ederiz 128. Eşyanın tamamen bırakılması dışında, eksik götürülmesi
durumunda da bu suçun oluşacağına Yargıtay isabetli olarak karar vermiştir 129.
1.3.6.Suçun Manevi Unsuru
Suç kasten işlenebilen suç niteliğindedir. Özel bir kasta gerek yoktur genel kast
yeterlidir. Failin, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşındığını, serbest dolaşımda
olmayan bir eşya olduğunu ve rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde
bıraktığını bilmesi gerekmektedir. Bilerek ve isteyerek o eşyayı orada bırakmalıdır.
1.3.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.3.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs aşamasında kalan suç tamamlanmış gibi sayılacağı için, failin
elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamaması durumunda teşebbüs nedeniyle
cezada bir indirime gidilemeyecektir.
Yargıtay’ın düşüncesi şu yöndedir: ‘’Araç onbeş gün sonra Konya’da boş
olarak bulunmuştur. Eşyanın transit rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt içinde
bırakıldığı sabittir ve suç oluşmuş, tamamlanmıştır. Keza araç yükünün İzmit’de
boşaltılacağı ihbarı alınmış, yapılan kontrolde bir dükkan önünde kurşun
mühürlerinin

söküldüğü,

araç

brandasının

açıldığı,

henüz

boşaltılmaya

127
128

129

Günay, age, 51.
Konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın kararına göre: “Dava konusu yabancı menşeili eşyalar yurt dışı
edilmek üzere transit beyannamesi düzenlenip, sanığın kullandığı tır aracı ile Ankara’dan Gürbulak
Gümrüğüne sevk edildiği halde, eşyaların yurt dışı edilmediği ve sanığın … tarihinde savcıya
verdiği her türlü etkiden uzak samimi ilk ifadesinde transit beyannamesine konu eşyaları yurt dışı
etmeyip Doğubeyazıt’da 4.500 dolar karşılığında sattığı cihetle, atılı suçun oluştuğu gözetilerek
mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken …”(Yar. 7CD 27.05.2004, 20769/7265, Karar için bkz.
Günay, age, 152.)
“Gaziantep Gümrük Müdürlüğünde Aslankaya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına tescilli olup,
Irak’a ihraç edilmek üzere Habur Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilen 28.5.2002 gün ve 4773 sayılı
transit beyannamesi muhteviyatı eşyalardan tasarruf ampullerin beyanname ve eki belgelere göre
20004 adet olması gerekirken, 2400 adet olduğunun tespit edildiği ve iddianameyle bir
beyannameye konu malın eksik çıktığından bahisle dava açıldığı cihetle, eylemin hükümden sonra
… yürürlükten kaldıran 4926 sayılı Kanunun 3/ı-1 ve 4/ı-1 maddeleri kapsamında değerlendirilerek
sanıkların durumlarının tayin ve takdirinin gerekmesi” (Yar. 7CD 27.05.2004, 20769/7565, Karar
için bkz. Günay, age, 152.)
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başlanılmadığı görülmüş olması durumunda, eşyanın yurt içinde bırakılacağı
anlaşılmaktadır.

Kurşun

mühürlerin

sökülmesi,

brandanın

açılması

icra

hareketlerine başlanıldığını göstermektedir. Henüz eşya araçtan boşaltılmadığı için
fiil teşebbüs halinde kalmış demektir’’ 130.
1.3.7.2.İştirak
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.b.

başlığı

suçlarına

altında

iştirak

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.7.3.İçtima
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında

içtima

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.
1.3.8.Görevli Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.8.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında görevli mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.9.Yetkili Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarına yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.10.Yaptırım
Bu suçu işleyen kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılmaktadır.

130

Günay, age, 151.
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Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda

düzenlenmişolan

etkin

pişmanlık

hakkında

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak Veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat
Ve Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Sahte Belge İle Yurt
Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak
1.4.1.Genel Olarak
Sözü edilen suç sahte belge düzenlemek suretiyle işlendiğinden sahte belge
kullanmak suretiyle ilgili açıklamalarımıza bakılması gerektiğini hatırlatırız.
1.4.2.Korunan Hukuki Yarar
Devletin hakimiyet yetkisi korunmak istenmekle birlikte sahte belge
kullanılması söz konusu olduğu için kamu güveninin korunmak istendiği de
söylenebilecektir.
1.4.3.Suçun Faili
Herkes bu suçun faili olabilecektir.
Tüzel kişiler bünyesinde yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.4.Suçun Konusu
Sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak suçun konusunu
oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle geçici ithalat rejimi ve dahilde işleme rejimi
üzerinde durmak gerekir 131.

131

Ayrıntılı bilgi için bkz. Çıldır, Denizhan, age, 200.
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1.4.5.Suçun Maddi Unsuru
Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket eşyanın sahte belge ile yurt dışına
çıkarılmış gibi işlem yapılması şeklindedir. Tabi bu eşyanın geçici ithalat rejimi ve
dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirtilmiş olması gerekmektedir 132.
Suçun oluşumu için getirilen eşyanın yurt içinde bırakılmış olması yeterli
olmayıp sahte belge ile çıkarılmış gibi gösterilmiş olmalıdır.
1.4.6.Suçun Manevi Unsuru
Suç kasten işlenebilen bir suç niteliği taşımaktadır. Fail fıkrada belirtilen
kapsamda getirilen eşyayı yurt dışına çıkarmaz ise suç kastının varlığından söz
edilemeyecektir 133.
1.4.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.4.7.1.Teşebbüs
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.a.

başlığı

suçlarına

altında

teşebbüs

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.7.2.İştirak
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.b.

başlığı

suçlarına

altında

iştirak

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.7.3.İçtima
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında

içtima

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.

132

“Marteks firmasına dahilde işleme izin belgesi kapsamında un imal edip ihraç etmek kaydıyla Türk
Mahsülleri Ofisi tarafından satılmış buğdaya, sanıkların sahte gümrük çıkış beyannamesi
düzenlemek suretiyle 700 ton un ihraç etmiş gibi göstererek iç piyasaya sattıklarının ileri sürülmesi
karşısında, Türk Mahsülleri Ofisi ile yapılmış 20.4.1998 tarihli sözleşme, dahilde işleme izin
belgesi ve tüm eklerinin denetime imkan verecek şekilde getirtilip incelenmesi, sanıklar hakkında
kaçakçılık ve evrakta sahtecilik suçundan açılmış bulunan … yasaya aykırıdır” (Yar. 7CD
09.04.2007, 2004/2417, Karar için bkz. Çıldır, Denizhan, 208-210.)
133
Yar. 7CD 28.02.2002, 2050/2216, Günay, age, 158.
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Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.
1.4.8.Görevli Mahkeme
Bu konuda yukarıda I.A.8. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan
kaçakçılık

suçlarında

görevli

mahkeme

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.9.Yetkili Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.10.Yaptırım
Fail, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Burada sahte belge konusundan da söz ettiği için belgede sahtecilikten
ötürü ayrıca cezalandırmaya gidilecektir.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda

düzenlenmişolan

etkin

pişmanlık

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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hakkında

yaptığımız

1.5.Birinci İlâ Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fiillerin İşlenmesine İştirak
Etmeksizin, Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı, Bu Özelliğini Bilerek Ve
Ticarî Amaçla Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak Veya
Saklamak
1.5.1.Genel Olarak
5607 sayılı Kanunda bu seçimlik hareketlerde gümrükte kaçakçılık olarak
öngörülmüştür. Kullanmak amacıyla deyiminden bahsedilmediğine göre kullanmak
amacıyla satın alan kişi için suç oluştuğu söylenemeyecektir.
1.5.2.Korunan Hukuki Yarar
Kaçakçılık suçlarında genel olarak korunan hukuki yarar devletin hakimiyet
yetkisinin korunmak istenmesi olarak ifade edilebilir.
1.5.3.Suçun Faili
Suçun kanuni tanımındaki tipikliği gerçekleştiren kişi suçun faili olabilecektir.
Ancak failin bu fiillere hiçbir şekilde iştirak etmemiş olması gerekmektedir. İştirak
etmiş ise 5607 sayılı Kanunun 3.maddesinde düzenlenen diğer suçların işleniş
şekillerine göre bakılması gerekecektir.
Tüzel kişiler bünyesinde yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.4.Suçun Konusu
Sözü edilen eşya ithali mümkün olan ve Kanunda sayılan kaçakçılık fiillerine
konu olan eşyadır.
1.5.5.Suçun Maddi Unsuru
Satın alma, satışa arz etme, satma ve taşıma fiillerinin ticari amaçla olması
şeklinde suçun işleneceği kabul edilmektedir.
Burada seçimlik hareketli bir suç söz konusu olduğu için; bu hareketlerin
hepsinin yapılmasına gerek yoktur, birisinin yapılması halinde suç işlenmiş sayılır 134.
134

Aydın, age, 210.
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Suçun unsurunu oluşturan hareketler eşyanın ticari amaçla satın alınması,
satışa arz edilmesi, satılması, taşınması veya saklanması şeklinde seçimlik olarak
sayıldığına göre bunlara kısaca değinmekte fayda vardır.
Satın alınması durumunda önemli olan kaçakçılık suçuna konu oluşturan
eşyanın satın alan tarafından bu özelliğinin bilinmesidir. Satın alan bu durumu bildiği
takdirde kasten hareket etmiş olacaktır. Suç konusu eşyanın naklini sağlayan
sözleşme sonrası devrinin gerçekleşmesi şartıyla satın alma suçu gerçekleşmiş kabul
edilecektir.
Malın satışa arz edilmesinden kasıt, failin kaçak eşyayı satışa sunmasıdır 135.
Malın satılması ise bir edim karşılığında malın mülkiyetinin devrini ifade
etmektedir. Burada; ancak bedelsiz olarak malı devrettiği kişi bu suçun faili
olabilecektir 136.
Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan malın taşınması ise, bir yerden başka
bir yere naklini ifade etmektedir. Eşyayı taşıyan kişinin bu malın kaçak olduğunu
bilmesi gerekmektedir 137.
Nihayet; saklamak kaçak olduğu bilinen malı bir yerde muhafaza etmektir.
Nerede olduğunun öğrenilmemesi amaçlı koruma hareketleri bu suçun işlenmesi
açısından saklamak fiilini oluşturacaktır.
1.5.6.Suçun Manevi Unsuru
Diğer kaçakçılık fiillerinde olduğu gibi genel kast yeterli olmayıp ticari amaçla
ibaresi yer aldığına göre özel kastın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ticari maksatla
sayılan kaçakçılık fiiller işlendiği takdirde suç oluşacaktır.
Failin kastına ilişkin bilme unsurunun daha önceki fiillere yönelik de olması
gerekmektedir. Kaçakçılık eşyası olduğunu bilmesi halinde suç oluşacaktır 138.

135

Yargıtay düşüncesine göre: “Dava konusu yabancı menşeili ve yurda yasal yoldan getirildiğine dair
bir belgesi bulunmayan telefonları, microtel firmasının bilgisayar çıktısındaki yazı ve giden
belgesindeki imzanın sanık tarafından atılması hususları da dikkate alınarak cep telefonu alım
satımı yaptığı işyerinde bulunduran ve satışa arz eden sanığın yaptığı iş gereği sorumlu tutulması
gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır”(Yar. 7CD 6.2.2008
31468/770, Çıldır, Denizhan, age, 217.)
136
Aydın, age, 212.
137
Aydın, age, .212.
138
Erman, age, 301 vd.
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Kaçakçılık fiillerinin bilme unsurunu içermesi şeklinde ifade edilen durum
dolayısıyla olası kastla suçun işlenmesi mümkün olamayacaktır 139. Olası kastla da
suç işlenemeyecektir 140.
1.5.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.5.7.1.Teşebbüs
Satın alma fiili açısından hareket tamamlanmadan bu önlendiği takdirde suç
teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır.
Satışa arz etmek açısından icap fiili yerine getirdiği anda suçun oluştuğundan
bahsedilecektir. İcap tamamlanmadan elinde olmayan sebeplerle tamamlanmamış
olması halinde teşebbüs oluşacaktır.
Satma fiili açısındanda teşebbüs söz konusudur. Yine aynı şekilde teşebbüs ile
ilgili yapılan açıklamalara bakılması gerektiği ile yetiniyoruz.
Taşıma fiili açısındanda teşebbüs mümkün olabilecek, taşıma sırasında
neticenin

elde

olmayan

sebeplerle

tamamlanamaması

halinde

teşebbüsten

bahsedebileceğiz.
Saklama fiilinde ise tamamlanamadan saklayamamış olma halinde teşebbüs
oluşacaktır.
1.5.7.2.İştirak
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.b.

başlığı

suçlarına

altında

iştirak

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.7.3.İçtima
Fıkrada seçimlik hareketlerden bahsedildiğine göre burada fail seçimlik
hareketlerden birkaçını işlese bile hareketlerin birisinden dolayı cezalandırılacaktır.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.

139
140

Günay , Kaçakçılıkla Mücadele, 68; Ertuğrul, age, 65.
Özgenç, age, 305.
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1.5.8.Görevli Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.8.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında görevli mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.9.Yetkili Mahkeme
Bu konuda yukarıda

I.A.9. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.10.Yaptırım
Fail, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda
Kanunda

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
etkin

pişmanlık

hakkında

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen Veya Tamamen
Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma
Tahsis Etmek, Satmak Veya Devretmek Ya Da Bu Özelliğini Bilerek Satın
Almak Veya Kabul Etmek
1.6.1.Genel Olarak
5607 sayılı Kanunsözü edilen suçudüzenlenmiştir.
Gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf eşyaların ithaline ilişkin,
Gümrük Kanununun 167-171.maddelerinde, Gümrük Yönetmeliğinin 438-454.
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maddelerinde ve Bakanlar Kurulunun 2000/53 sayılı kararında ayrıntılı düzenlemeler
söz konusudur 141.
Özel kanunlar gereğince gümrük vergilerinden muaf eşyalara örnek olarak,
6326

sayılı

Petrol

Kanununun

112.maddesi

ve

Gümrük

Kanununun

167/12.maddesigösterilebilir.
Bu suç açısından eşyanın belli bir işte kullanılması için ithaline izin verilmiş
olması suçun konusu açısından yeterli olmayacaktır. Bu eşyanın kısmen ya da
tamamen vergiden muaf olarak ithal edilmiş olması gerekmektedir 142.
1.6.2.Korunan Hukuki Yarar
Daha öncede söylediğimiz gibi devletin hâkimiyet yetkisi ve ekonomik düzenin
korunmasına yönelik bir hukuki yarar olduğunu söylememizde bir sakınca yoktur.
1.6.3.Suçun Faili
Herkes bu suçun faili sayılacaktır. Bu seçimlik hareketlerden birini işleyen herkes bu
suçun faili olabilecektir.
Tüzel kişiler bünyesinde bu konuda yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında suçun faili hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.4.Suçun Konusu
Suça konu eşya ithali sırasında yürürlükte bulunan mevzuata göre aslında
gümrük vergileri alınması gerekirken, çeşitli kanun hükümlerine göre bu vergilerden
kısmen veya tamamen muaf tutulan eşyadır 143. İthal edilen eşyanın belirlenen amaç
dışında kullanılması halinde suç oluşacaktır. Kanun koyucu muafiyet hükümlerinin
kötüye kullanılmasının önüne geçmek için bu tür hareketleri aynı zamanda suç kabul
etmek suretiyle yaptırıma bağlamıştır.
1.6.5.Suçun Maddi Unsuru
Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf
olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek,
141

RG. 05.02.2000, Sayı 23955
Karakaş, age, 91.
143
Bütün, age, 73.
142
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satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek bu
suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Eşya vergilerden kısmen ya da tamamen muaf olarak ithal edilmiş olmasına
rağmen, ithalat sırasında gümrükçe eşyanın ithalinin ardından belli işler için kullanım
ya da tüketim şartı aranmamışsa bu suç oluşmayacaktır. Örneğin; Gümrük
Kanununun 167/5-b maddesi kapsamında ikametgahını yurt dışından Türkiye’ye
nakleden gerçek kişilerin yanlarında getirdikleri ev eşyalarının vergilerden muaf
olarak yurda sokulmaları sırasında bir şart konulmadığından bu eşyalara ilişkin
yapılacak tasarruflardan herhangi bir sorumluluk söz konusu olmayacaktır 144.
Satma fiili 5.fıkra kapsamında da ifade ettiğimiz gibi belirli bir bedel
karşılığında malın bir başkasına devrini ifade etmektedir 145.
Devretme de ise satım sözleşmesi bulunmaksızın eşyanın bir başkasına naklini
ifade edilmektedir.
Satın alma açısından ise bir bedel karşılığı eşyanın alınması kastedilmektedir.
Kabul etmede de malın zilyetliğinin geçirilmesi esas alınmıştır 146.
1.6.6.Suçun Manevi Unsuru
Burada kasten işlenebilen bir suç söz konusudur 147. Yalnızca doğrudan kastla
işlenebilecek, olası kastla işlenilmesi mümkün olmayacaktır.
1.6.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.6.7.1.Teşebbüs
144

Çıldır, Denizhan, age, 227; Günay, Kaçakçılıkla Mücadele, 91.
Yurtcan, age, 22.
146
Aydın, age, 230.
147
Kastın bilme unsuruna dair kaçakçılık suçumuzla ilgili Yargıtay’ın bir kararına göre: “Sanık CŞ’nin,
sanık MS’ye vekaleten yurt dışından getirdiği, dava konusu yabancı menşeli otomobil, fiziken sakat
olan sanık MS tarafından 7.8.1998 günü özel tertibatının kaldırılmaması, başkasına satış, devir ve
hibe edilmemesi şartıyla, gümrük vergilerinden muafen ithal edilip trafiğe özel tertibatlı olduğu,
başkasına satış, devir ve hibe edilemeyeceği şerhi konulup, sakat aracı olarak tescil edildikten sonra
28.8.2000 tarihinde özel tertibatı sökülmüş, sakat amblemi ve trafik mührü olmayan sahte plaka ile
sanık Halis Peker’de zapt edilmiş olup, emlakçılık yapan sanık HP ile oto tamircileri olup otomobil
alım satım işleri de yapan sanıklar İÖ ve ME’nin otomobil alınırken trafik kayıtları ve ruhsatının
incelenmesi gerektiği ve aracın üzerindeki mühürsüz plakanın sahte olduğunu bilecek durumda
oldukları ve sanık ME’nin hazırlık ifadesinde otomobili sanık CŞ’den sanık İsa ile birlikte kar
etmek amacıyla satın aldığını açıkladığı, sanık İÖ’nün de ifadesinde otomobili zaman zaman
birlikte oto alım satımı yaptıkları ME’den olan alacağı karşılığında alıp sanık HP’ye sattığını
belirttiği de gözetilerek, sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde
beraatlerine hükmolunması yasaya aykırıdır” (Yar. 1CD 21.01.2004 203/406, Çıldır, Şentürk, age,
242.)
145
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Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.a.

başlığı

suçlarına

altında

teşebbüs

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.7.2.İştirak
Sözü edilen suç kapsamında iştirakin her türü mümkün olacaktır. Suça konu
eşya bakımından yurda kaçak olarak sokulmaması gerekmektedir. Zira yurda kaçak
giren eşya m.3/V kapsamında değerlendirilecektir.
Bu

konuda

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.b.

başlığı

suçlarına

altında

iştirak

5607

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.7.3.İçtima
Seçimlik hareketlerden birinin işlenmesiyle suç oluşacaktır. Birden fazla
işlense dahi tek hareketin varlığından söz edilecektir ve bundan cezalandırılacaktır.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.
1.6.8.Görevli Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.8.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında görevli mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.9.Yetkili Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.6.10.Yaptırım
Fail, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

1.6.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda

düzenlenmişolan

etkin

pişmanlık

hakkında

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.7.İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı İthal Etmek, Bu Özelliğini Bilerek
Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak Veya Saklamak
1.7.1Genel Olarak
5607 sayılı Kanunun m.3/VII’de söz konusu suç düzenlenmiştir.
1.7.2.Korunan Hukuki Yarar
Bu

konuda

yukarıda

I.A.6.2.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında korunan hukuki yarar hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.7.3.Suçun Faili
Herkes bu suçun faili olabilmektedir.
1.7.4.Suçun Konusu
Suç tipinde de belirtildiği üzere, suça konu eşya; ithali kanun gereği yasak olan
eşyadır. Bu yasak eşya tanımından genellikle kullanılması, yapılması, taşınması,
bulundurulması, satılması veya satın alınması esasen suç teşkil eden eşya ya da böyle
olmamakla birlikte, belirli bir kanun hükmünce Türkiye’ye ithali yasaklanmış
herhangi bir eşya olarak anlaşılmaktadır 148. Hangi maddelerin ithal edilmesinin
yasak olduğu Kanunda açıkça gösterilmelidir. Yasaklamanın tüzük, yönetmelik,
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılması halinde bu madde uygulanmayacaktır 149.
5607 sayılı Kanun sisteminde Bakanlar Kurulu Kararı ile eşyanın ithaline
getirilen yasaklamalar açısından bu hükmün uygulanması mümkün olmayacaktır.
Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyaların ithali durumunda

148

Erman, age, 149.
Kocalar, Tosun, Yağcı, age, 150.; (Yar. 7CD 26.06.2007 8238/5087, Günay, age, 218.)

149
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m.3/10 uygulanacaktır. Burada asıl sorun eşyanın ithaline getirilen kısıtlamaların
Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulmasıdır 150.
1.7.5.Suçun Maddi Unsuru
İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal etmek, bu özelliğini bilerek satın
almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak fiilleri bu suçun maddi
unsurunu oluşturmaktadır.
1.7.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsurunu kast oluşturmakla birlikte seçimlik hareketler
açısından doğrudan ve olası kastla ilgili I.A.6. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

manevi

unsur

hakkında

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlamakla yetinmekteyiz.
1.7.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.7.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs mümkün olabilmektedir.
1.7.7.2.İştirak
İştirakin her türünün mümkün olduğu ve konuya dair ayrıntılı açıklamalar için
yukarıda I.A.7.b. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık
suçlarına iştirak hakkındaki yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.7.7.3.İçtima
5607 sayılı Kanunda m.3/VII’de; ithali yasak bir eşyayı ithal etmek daha ağır
bir suç oluşturabilir hükmü düzenlenmiştir. Eğer ithali yasak bir eşyayı ithal etmek
suçundan daha ağır suç oluşuyorsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kapsamında bir suç oluşmayacaktır.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.

150

Bakanlar Kurulu Kararları ile eşyanın ithalinin yasaklanma ve kısıtlanması sorununa getirdiğimiz
eleştiriler için bkz. Değerlendirme ve Sonuç bölümüne.
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1.7.8.Görevli Mahkeme
Diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi görevli mahkeme Asliye Ceza
Mahkemesi’dir. Eğer yasak eşya ithal edilirken sahte belge kullanmak suretiyle
yapılırsa görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.
1.7.9.Yetkili Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.7.10.Yaptırım
İlk seçimlik suç için, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır.İkinci seçimlik suç da, aynı ceza ile cezalandırılacaktır.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.6.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.7.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda 5607 sayılı Kanunun 3.maddesi uygulanacaktır.
2.İhracat Kaçakçılığı Suçları
2.1.İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Türkiye’den İhraç Etmek
2.1.1.Genel Olarak
Bir ekonomide ihracatın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu
etkiler; milli geliri artırması, piyasa genişlemesine yol açması gibi faktörlerdir 151.
İhracatın tanımına bakacak olursak; bir ülkenin mamullerinin bir başka ülkeye
satılması olduğu ifade edilmektedir 152.
İhracat kaçakçılığı suçlarından yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç etme fiili
açısından, 5607 sayılı Kanunun m.3/XII’de düzenleme yapılmıştır.
151

Konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Hatice Cevahir, ‘’Türkiye’de İhracat Teşviklerinin
Etkinliği’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007), 1.
152
Karakaş, age, 140.
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Bir eşyanın ihracına yasaklama getirilirken, esas itibarıyle toplumumuzun ve
aynı zamanda uluslararası toplumun güvenliğinin ön plana çıktığını ifade edebiliriz.
Kanun koyucu ihracı yasak eşyanın ihraç edilmesi fiillerini kaçakçılık suçu olarak
düzenleyip yaptırıma bağlarken, ülkenin ekonomik çıkarlarını, toplumun sağlık ve
güvenliğini teminat altına almaya çalışır. Aynı zamanda uluslararası yükümlülüklerin
yerine getirilmesi de hiç şüphe yoktur ki buna etkendir.
2.1.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunmak istenen hukuki yararın ülkenin ekonomik düzeni olarak söylemek
mümkün olacaktır.
2.1.3.Suçun Faili
İlgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre suçun fail herkes olabilir.
Tüzel kişiler açısından onlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
2.1.4.Suçun Konusu
Yasak olan eşyanın ihracı denilince akla kanunla yasaklanmış eşya gelmelidir.
Daha öncede belirttiğimiz gibi suçun konusunu olan kanun dışında yasaklanmış eşya
oluşturduğu takdirde kaçakçılık kanunu hükümleri uygulanamayacaktır.
2.1.5.Suçun Maddi Unsuru
İhracı kanun gereği yasaklanan eşyanın ihraç edilmesi fiili suçun maddi
unsurunu teşkil etmektedir 153.
2.1.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen kaçakçılık fiilinin manevi unsuru; kasttır. Failin ihraç edilen yasak
eşyanın yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu bilmesi gerekir.
153

“Sanığın Ürdün’e götüreceği Gümrük Çıkış Beyannamesi muhteviyatı camdan mamül züccaciye
arasında Gümrük Kanununun 123.maddesine aykırı olarak yetkili gümrüğe beyanname vermeden yurt
dışına çıkarmaya teşebbüs ettiği yönetimindeki tır’da ihbar ile ele geçirilen beyan harici ve yerli malı
olduğu belirlenen dava konusu eşyalardan 83 adet Hançerin 6136 sayılı yasa ve eski eserler kapsamında
olup olmadığı konusunda uzman bilirkişilere tespit ettirildikten sonra eşyaların tamamının ayrı ayrı
ihraçlarının yasak bulunup bulunmadığı, lisans veya izne bağlı olup olmadığı merciinden araştırılarak
tespiti ile sonucuna göre eylemin; malların ihracı yasaksa 1918 sayılı Yasanın 25/2 lisans veya izne tabi
ise anılan yasanın Ek. 2/III-2, VI-serbestse gümrük para cezasını öngören ve gümrük idaresince takdir
edilmesi gereken 1615 sayılı Yasanın 155 ve 156/2.maddeleri şümulüne girip girip girmediğinin …
noksansız soruşturma ile karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yar. 7CD. 21.10.1999 3060/1058, Çıldır,
Denizhan, age, 255.)
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2.1.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.1.7.1.Teşebbüs
Bu suça teşebbüs mümkündür. Örneğin; İhracı kanunlarla yasaklanmış eşyanın
gümrük kapılarından çıkarılmadan önce failin yakalanması durumunda hareket
teşebbüs aşamasında kalacaktır.
2.1.7.2.İştirak
İştirakin her türünün mümkün olduğu ve konuya dair ayrıntılı açıklamalar için
yukarıda I.A.7.b. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık
suçlarına iştirak hakkındaki yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.7.3.İçtima
Sözü edilen suçtan daha ağır bir suç oluştuğu takdirde Kanunda yazılı olduğu
gibi fail, o suçtan dolayı cezalandırmaya gidilecektir. Bu suçun belgede sahtecilik
yoluyla işlenmesi durumunda ise; bu suçtan da ayrı cezalandırma söz konusu
olacaktır.
2.1.8.Görevli Mahkeme
Diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi görevli mahkeme Asliye Ceza
Mahkemesi’dir. Eğer yasak eşya ihraç edilirken sahte belge kullanmak suretiyle
yapılırsa görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.
2.1.9.Yetkili Mahkeme
Bu

konuda

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

5607

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.10.Yaptırım
Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan
iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

63

Müsadere konusundayukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık hakkındaki
yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.İhracat Gerçekleşmediği Halde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek Ya Da
Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf Veya Fiyatını Değişik
Göstererek İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon Veya Parasal
İadelerden Yararlanmak Suretiyle Haksız Çıkar Sağlamak
2.2.1.Genel Olarak
Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren devletin ekonomik politikası ihracata
dayalı kalkınma modelinin izlenmesi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak devlet
ihracatı geliştirmek için birçok teşvik tedbiri almıştır. Gümrük muafiyeti ithal hakkı,
vergi iadesi gibi destekler verilmek suretiyle Türkiye’nin ihracatı geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Uygulamada ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek
şeklinde oluşan fiil hayali ihracatın bir türü olarak kabul edilmektedir. Hayali
ihracatın yöntemleri çeşitlidir: Sahte ihracat, ihracat yapılmadığı halde belge
üzerinde yapılmış gibi göstererek haksız çıkar sağlanması; ticari değeri bulunmayan
malın ihracı, ihraç edilen mal yerine kırpıntı, hurdanın ihraç edilmesi; fiyat şişirmek,
malın fiyatının yüksek gösterilerek malın gerçek fiyatına göre saptanan parasal
iadeden yüksek kâr sağlamak; malı farklı göstermek, parasal iadenin farklılığı
nedeniyle işlenmemiş mal işlenmiş gösterilerek çıkar sağlamak gibi 154.
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun m.3/XIV’de bu gümrük
kaçakçılığı suçundan cezalandırmaya gidilecektir.

154

Hayali ihracat yöntemlerine yönelik detaylı bilgi için bkz. Günay, Kaçakçılıkla Mücadele, 122.
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2.2.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunan hukuksal yarar devletin vergilendirme ile hakimiyet yetkisinin
korunmak istenmesidir. Fail ödemesi gereken vergiyi ödememekte ve vergi iadesi
olduğunda da üstüne haksız çıkar sağlamaktadır.
2.2.3.Suçun Faili
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında m.3/XIV’de suçun faili
haksız çıkar sağlayan kişidir.
Tüzel kişilere ilişkin yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.4.Suçun Konusu
Suçun konusu ihracı yasaklanan mallar dışındaki her türlü maldır 155.
2.2.5.Suçun Maddi Unsuru
İhracat

gerçekleşmediği

halde

gerçekleşmiş

gibi

göstermek

ya

da

gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik
göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden
yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlamak suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Suçun oluşabilmesi için; haksız kazanç elde edilmesi gerekmektedir 156.
Burada ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermenin iki
yöntemi vardır: İlk olarak gümrük idaresine hiç uğramadan tamamen sahte fatura ve
gümrük beyannamesi düzenleyerek bu fiil gerçekleştirilebilir. Bunun dışında gümrük
idaresine gerçek gümrük beyannamesi tescil ettirilmekle birlikte ihraç konusu eşyalar
gümrüğe getirilip, gerekli muayene ve kontroller yaptırılmamasına rağmen bu
işlemler yapılmış gibi beyannameler imzalanır ve sahte mühürler kullanılabilir 157.

155

Aydın, age, 262.
Aydın, age, 266.
157
Bütün, age, 89-90.
156
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2.2.6.Suçun Manevi Unsuru
Fıkra kapsamında suçun manevi unsuru kasttır 158. Bilme unsurunun yeterliliği
kabul edilmektedir.
2.2.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.2.7.1.Teşebbüs
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun m.3/XIV kapsamında
düzenlenen gümrük kaçakçılığı suçuna teşebbüs mümkündür. Teşebbüs aşamasında
kalmış olsa dahi tamamlanmış suç gibi cezalandırmaya gidilecektir.
2.2.7.2.İştirak
İştirakin her türünün mümkün olduğu ve konuya dair ayrıntılı açıklamalar için
yukarıda I.A.7. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık
suçlarında iştirak hakkındaki yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.7.3.İçtima
Sözü edilen fiiller ile haksız çıkar sağlayan kişi için her türlü içtima şekli
mümkündür. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya
arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır demekle Kanun yüzde
onu aşmayan kısım için Gümrük Kanununa göre işlem yapılacağını bu miktarı
geçerse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde cezalandırmaya
gidileceği belirtilmektedir.
Sahte belge düzenlemek suretiyle işlendiğinde fail için ayrıca belgede
sahtecilikten cezalandırmaya gidilecektir.
Bir suç işleme kararı ile söz konusu suç birden fazla kere işlenirse zincirleme
suçun varlığından bahsetmek mümkün olacaktır.

158

Aydın, Burada haksız çıkarın varlığına yönelik bir durum olduğu için failin kastının özel kast
olduğunu düşünmektedir. Aydın, age, 267.
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2.2.8.Görevli Mahkeme
Diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi görevli mahkeme Asliye Ceza
Mahkemesi’dir. Eğer yasak eşya ihraç edilirken sahte belge kullanmak suretiyle
yapılırsa görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.
2.2.9.Yetkili Mahkeme
Yukarıda I.A.9. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan
kaçakçılık

suçlarında

yetkili

mahkeme

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.10.Yaptırım
Haksız çıkar sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
Müsadereye ilişkin yukarıda I.A.10. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık konusunda yukarıda I.A.11. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık hakkındaki
yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIBRIS HUKUKUNDA GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
1.İthalat Kaçakçılığı Suçları
1.1.Malın Üzerinden Vergi Alınması Gerekli Olduğu Halde Vergisini
Ödememek/İthalatının Yasaklanmış Veya Kısıtlanmış Olduğu Halde Malı İthal
Etmek, İndirmek Veya Boşaltmak/Üzerinden Gümrük Vergisi Ödenmeden
Veya İndirimli Gümrük Vergisi Ödeyerek Malı Teslim Almaya Hak Kazanmış
Kişilerce Veya Kurumlarca Değil De Bunların Dışındaki Kişilerce Malları
Amaç Dışı Kullanmak Veya Hak Sahibi Olmadan Kullanmak Ya Da Zilyedinde
Bulundurmak
1.1.1.Genel Olarak
37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasasının 39.maddesinde ‘’Yasa Dışı
Yollardan Mal İthalatı’’ başlığı altında ithalat kaçakçılığına neden olan fiiller
düzenlenmiştir. İlk fıkrada üç bend halinde; malın üzerinden vergi alınması gerekli
olduğu halde vergisini ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu
halde malı ithal etmek, indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi
ödenmeden veya indirimli gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak
kazanmış kişilerce veya kurumlarca değil de bunların dışındaki kişilerce malları
amaç dışı kullanmak veya hak sahibi olmadan kullanmak ya da zilyedinde
bulundurmak fiillerinin gümrük kaçakçılığını oluşturacağı belirtilmiştir 159.

159

Malın üzerinden vergi alınması gerekli olduğu halde vergisini ödememenin gümrük kaçakçılığı
suçunu oluşturacağı ile ilgili Yargıtay kararına göre: “Sanıklar aleyhine olan 6.10.1989 … devleti
vergi yönünden mahrum etmek amacı güden hareketlerde bulunarak, 267/89 stok numarası ile Agi
Trading Ltd. adına 01-03 numaralı antrepoda bulunan ve tutarı ceman 18.724.732 TL olup,
7.115.400 TL antrepodan çıkarılabilmesi için ödenmesi gereken tutarın ödenmeyip, ödenmiş gibi
gösterilerek sahte resmi evrak düzenleyerek bu malları antrepodan çıkarmak ve devleti sözü edilen
vergiden mahrum etmek suçunda ilk mahkeme tarafından verilen 1 yıl hapis cezasının 9 aya
indirilmesine, hapis cezalarının mahkumiyet tarihinden başlayıp birlikte çekilmesine oyçokluğu ile
karar
verilir.”
(Yar.
Ce.
27.11.1991
4/91
ve
5/91)
(Karar
için
bkz.
http://www.mahkemeler.net/[18.08.2013].)
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Gümrük vergisinden muafiyet ve istisnalar hakkında 37/83 sayılı Yasa’nın
üçüncü bölümü, Gümrük Vergileri Tarife Yasasının 9 ve 10.maddeleri, Gümrük
Vergileri (Kişisel Muafiyetler) Tüzüğü, konuya açıklık getiren kaynaklardır.
1.1.2.Korunan Hukuki Yarar
Malın

üzerinden

vergi

alınması

gerekli

olduğu

halde

vergisini

ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu halde malı ithal etmek,
indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli
gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca
değil de bunların dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi
olmadan kullanmak ya da zilyedinde bulundurmak fiillerinin kaçakçılık olarak
düzenlenmesindeki korunan hukuki yararın, devletin ithalatla ilgili politikalarının
uygulanması olarak belirtebiliriz.
1.1.3.Suçun Faili
Fail olabilmenin şartları hakkında yukarıda I.A.3. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında suçun faili hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Suçun failinden bahsederken gerçek kişilerin bu niteliğe haiz olmasının
yanında Kıbrıs Hukukunda tüzel kişilerde fail sayılacaklardır.
Tipik hareketi gerçekleştirmek üzere Gümrük ve İstihsal Yasasının
39.maddesine göre gerçek kişi olarak ‘herhangi bir kişi’ deyiminden bahsetmektedir.
Buna göre ‘herhangi bir kişi’ suçun faili olabilecektir.
Faillik konusunda yalnızca gerçek kişiler değil bunun yanında tüzel kişilikte
fail sayılabilecektir. Tüzel kişilik konusunda Türk Hukukundan farklı olarak ayrıca
bir düzenlemeye gidilmiş ve söz konusu Yasanın yüzdoksan birinci maddesi tüzel
kişiliğinde suçlu sayılacağını hükme bağlamıştır.
Malın

üzerinden

vergi

alınması

gerekli

olduğu

halde

vergisini

ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu halde malı ithal etmek,
indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli
gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca
değil de bunların dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi
olmadan kullanmak ya da zilyedinde bulundurmak fiillerini işlemek suretiyle
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herhangi biri veya şirket yetkilileri olan kişilerle beraber tüzel kişilikte bu suçun faili
olacaklardır.
Ceza sorumluluğunun şahsiliği konusunda ilgili Yasada bir hüküm
bulunmamakla birlikte, örf ve adetlere bakıldığında; modern ceza hukuku anlayışına
göre başkasının fiilinden ötürü cezalandırma anlayışı Kıbrıs Hukukunda da yer
almamaktadır.
1.1.4.Suçun Konusu
Malın üzerinden vergi alınması gerekli olduğu halde vergisini ödememek fiili
ile kişi vergi ödeme yükümlülüğünden imtina etmekte ve devleti zarara uğratmak
istemekle birlikte kendiside çıkar elde etmektedir. Fasıl 154’de hileye başvuranlarla
ilgili 190.maddede hile yoluyla gümrük vergisinden kaçınanlarla ilgili cezalar yer
almaktadır 160.
Sözü edilen maddede ‘maldan' bahsedilmektedir. Türk Hukukundaki eşyanın
Kıbrıs Hukukunda yansıması ‘mal’ kavramıdır. Maldan kasıt, herhangi bir malın
suçun konusunu oluşturacağı şeklindedir ;ancak bu bendde yasaklı mal veyahutta
vergiden muaf olan mal suçun konusunu oluşturmayacaktır.
Diğer seçimlik hareket olan ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu
halde malı ithal etmek, indirmek veya boşaltmak kaçakçılık fiilleri düzenlenmiştir.
Maldan kasıt; ‘yasaklanmış veya kısıtlanmış mal’ oluşudur. Suçun konusunu
bu mallar oluşturacaktır. Yasak mal ile ilgili olarak tıpkı Türk Hukukunda olduğu
gibi yalnızca kanunla yasaklanmış olması 161 şart olmayıp, herhangi bir mevzuata
aykırılık teşkil etmesi şeklinde suç oluşabilecektir. Bakanlar Kurulunun yaptığı
tüzükle yasaklanan mal da pekâla suçun konusunu oluşturacaktır. Kısıtlama da aynı
şekilde kanunla olabileceği gibi idari bir işlemle de yapılabilecektir.
Üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli gümrük vergisi ödeyerek
malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca değil de bunların
dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi olmadan kullanmak
160

161

“… Gazi Mağusa’da gümrük yolsuzluğu diye bilinen ve özetle, G.43 formalarının sahtelenmesi ile
daha önce başka malların gümrük resmi ve sair harçlarının ödenmesinde kullanılmış olup
sahtelenen G.43 formaları ile gümrükten çıkarılmak istenen mallarla bir ilgisi bulunmayan …
makbuzlar eklenerek muhtelif mallar çıkarılmıştır. Hile yoluna başvurulan bu fiillerde istinafın
oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.” (Yar. Ce. 30 Haziran 1992 16/91) (Karar için
http://www.mahkemeler.net/ [18.08.2013).)
Türk Hukukunda yasak eşyanın yalnızca kanunla yasaklanabileceğine dair ayrıntılı bilgi için bkz.
I.G.1. genel olarak başlığı altında yapılan açıklamalara.
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ya da zilyedinde bulundurmak fiilleri de gümrük kaçakçılığı suçları arasında
sayılmaktadır.
Suçun konusunu teşkil eden mal vergiden muaf bir mal ya da vergisi indirimli
ödenecek olan bir maldır. Vergiden muaf olan ya da indirimli vergi ödenecek olan
malın başka kişilerce ya amaç dışı kullanımı ile ya hak sahibi olmadan kullanımı ile
ya da zilyedinde bulundurma ile esasen suç oluşacaktır.
Suça konu malın ithali sırasında yürürlükte bulunan mevzuata göre aslında
gümrük vergileri alınması gerekirken, çeşitli kanun hükümlerine göre bu vergilerden
kısmen ya da tamamen muaf tutulmaktadır. İthal edilen eşyanın belirlenen amaç
dışında kullanılması halinde söz konusu suç oluşacaktır.
1.1.5.Suçun Maddi Unsuru
Malın

üzerinden

vergi

alınması

gerekli

olduğu

halde

vergisini

ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu halde malı ithal etmek,
indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli
gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca
değil de bunların dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi
olmadan kullanmak ya da zilyedinde bulundurmak seçimlik fiilleri suçun maddi
unsurunu oluşturmaktadır.
Herhangi bir seçimlik hareketi gerçekleştiren fail bu fiillerden sorumlu
tutulacaktır.
1.1.6.Suçun Manevi Unsuru
Malın

üzerinden

vergi

alınması

gerekli

olduğu

halde

vergisini

ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu halde malı ithal etmek,
indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli
gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca
değil de bunların dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi
olmadan kullanmak ya da zilyedinde bulundurmasında aranan manevi unsurda genel
kast olan bilip isteme yeterli olmayıp, özel kast aranmıştır.
Kast tanımı Fasıl 154 Ceza Yasası’nda tanımlanmamakla birlikte örf ve adetler
açısından kastın tanımın genel anlayışa göre bilmek ve istemek fiilleri ile oluştuğunu
kabul ederiz.
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Fail kaçakçılık fiillerini gerçekleştirirken iradesi kaçırmaya yönelik olacak,
tipikliğin gerçekleşmesi için gereken şartları taşıyacaktır.
Olası kast açısından herhangi bir düzenleme yapılmamakla birlikte örf ve
adetler açısından da uygulamada böyle bir durumda cezalandırmaya gidilip
gidilmeyeceği tartışmalıdır.
Kastın aranacağı an ile ilgili olarak; failin fiili icra ettiği sırada kasta sahip
olması gerekir düşüncesindeyiz.
Taksir konusunda da ayrıca bir düzenleme yapılmadığı için bu kaçakçılık
fiillerinin taksirle işlenmesi de mümkün olmayacaktır.
1.1.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.1.7.1.Teşebbüs
Fail, icra safhasına başlanmış; fakat suç işleyecek dereceye gelinmemiştir.
Yalnızca Yasada üst had belirlenmiştir bu da demek oluyor ki, yargıç teşebbüs
derecesinde kalmış bir suça ceza verirken olayın somut koşullarını ve suçun işleniş
şekillerini dikkate alacaktır 162.
1.1.7.2.İştirak
İştirakte suç bilindiği üzere birden çok kişi tarafından işlenmektedir. Kıbrıs
Hukukunda iştirak; Fasıl 154’te 20-23. maddelerde ihmalde bulunmak, yardım
etmek, teşvik etmek, akıl veya yol göstermek şeklinde düzenlenmektedir. Madde 20
aslî suçlular başlığıyla iştirakçileri düzenlenmiştir. İştirakçi olarak sayılan ve
bahsedilen kişiler bizzat fiili işlemiş gibi cezalandırılmaktadır.
Görüldüğü gibi ihmalde bulunan, yardım eden, teşvik eden 163, akıl veya yol
gösteren iştirakçi olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında müşterek faillikte iştirak ana
başlığı altında bir diğer madde de düzenlenmiştir.

162

Pervin Aksoy İpekçioğlu, “Teşebbüs Kurumu ve Kıbrıs Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”,,
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/article/viewFile/3808/3403
[26.07.2013].
163
“ Yargıtay … H.M’yi bir cürüm işlemeye yani 01-03 numaralı antrepodan gümrük vergisi, istikrar
fonu, Güv.K.K payı ve gelir vergisi tutarı olan miktar ödenmeden mal çıkarılmasını sağlamak
amacıyla antrepodan mal çıkarılmasında kullanılan G43 formu üzerinde bulunan ve yalnız resmi
maksatların kullanımı için ayrılan bölümüne, harçlar ödenmemiş olduğu halde ödenmiş olduğunu
göstermek amacı ile “ödenmiştir” mührünü vurup imzalattırmak suretiyle sahte resmi evrak tanzim
etmeye teşvik etme … fiillerinden suçlu bulunmuş oyçokluğu ile hapis cezasına çarptırarak
cezaların birlikte çekilmesine karar vermiştir.” (Yar.Ce. 29.6.1992 13/91 ve 14/91) (Karar için bkz.
http://www.mahkemeler.net/ [18.08.2013].)
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Müştereken işlenecek suçlar için ayrı ayrı cezalandırmaya gidilecektir.
Müşterek suçlar açısından dikkat edilecek nokta niyet ve davranış hususu ile fiziki
tasarruf

veya

kontroldür

nitekim

Yüksek

Mahkeme

kararında

bu

konu

belirtilmektedir 164.
Malın

üzerinden

vergi

alınması

gerekli

olduğu

halde

vergisini

ödememek/ithalatının yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu halde malı ithal etmek,
indirmek veya boşaltmak/üzerinden gümrük vergisi ödenmeden veya indirimli
gümrük vergisi ödeyerek malı teslim almaya hak kazanmış kişilerce veya kurumlarca
değil de bunların dışındaki kişilerce malları amaç dışı kullanmak veya hak sahibi
olmadan kullanmak ya da zilyedinde bulundurmak fiilleri birden fazla kişi tarafından
işlenirse her bir suç ortağı fail statüsünde sayılacaktır.
Müsadere ile ilgili olarak Fasıl 154’te müeyyidelendirmeye gidilmiştir.
Örgütlü

suç

tanımı

yapılmadığından

örgüt

faaliyeti

çerçevesinde

sorumluluğuna gitmek mümkün olmayacaktır.
1.1.7.3.İçtima
37/83 sayılı Yasa kapsamında içtima başlığına yer verilmemiştir; ancak
m.191/I’de birden fazla suçla itham edilen kişinin işlediği her suç için ayrı ayrı
cezalandırılacağı düzenlenmektedir. Bununla birlikte genel kanun niteliğinde olan
Fasıl 154’te de özellikle içtima başlığı altında bir düzenleme bulunmamaktadır.
164

“… sanığın tasarruf etme niyetinin/bilincinin varlığını göstermeden Sanık uyuşturucuyu tasarruf
etmiş sayılamaz. Ayni şekilde,Sanığın Yakup’un uyuşturucuyu tasarruf ettiğini bilmesi veya
aracındaki uyuşturucunun varlığına rıza göstermesi (acquiesence) kendiliğinden Sanığın Yakup’un
tasarrufuna yardımcı olması anlamına gelmez … önümüzdeki meselede Sanığın niyeti, Yakup’un
tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi satabilmesi için bir yerden başka bir yere götürülmesini
sağlamaktan ibaret olduğu kabul edilebilir. Bu niyet Yakup ve Rıdvan arabadan indikten ve
Recep’le birlikte Burger City’nin arkasında bulunan park yerine gidip arabayı park ettiği sürece ve
Rıdvan’ın birkaç dakika sonra yanlarına gelmesine kadar sürmüş olabilir. Şüphesiz, içeriği doğru
kabul edilen Sanığın gönüllü ifadesi Sanığın niyetinin farklı olduğunu göstermektedir ve bu niyetle
arabasını kullanmıştır ve şoförlüğünü yapmıştır. Sanık, tüm bunları diğerlerine yardım etmek
maksadıyle yapmış olabilir. Ancak başka bir niyetle yola çıktığı kabul edilmesi halinde dahi, bu
eylemin uyuşturucunun sadece yakınında olmasına bakarak ve sadece bu husus doğru kabul
edilerek, Sanığın tasarrufa yardım veya tasarrufa teşvik fiilini işlediği anlamına ulaşmak ve Sanığı
bu anlamda Ceza Yasasının 20. maddesi altında mahkum etmek mümkün olmayacaktır. Nerede
kaldı ki yaptığımız değerlendirme neticesinde, İddia Makamının ileri sürdüğü gibi,diğer kişilerle
“müşterek tasarruf”un (joint possession) Sanık için gerçekleşmiş olduğunu söylemek de mümkün
değildir. Sanık hiç bir zaman uyuşturucuyu Yakup’dan veya diğerlerinden alıp fiziki tasarrufu veya
kontrolü (actual custody or control) altına almayı amaçlamamıştı. Böyle bir durum da hiç bir zaman
gerçekleşmemiştir. Yanındaki koltukta olsa bile, kontrol ve tasarruf hep Yakup veya diğerlerinde
kalmıştır. Sanık konu uyuşturucu üzerinde hiçbir zaman söz hakkına sahip olmamıştır. Olmak için
de niyeti veya davranışı olmamıştır. Kısacası Sanık tasarruf suçuna iştirak etmemiştir.”
(Yar.Ce.72/2005 )
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Yalnızca m.2’nin son paragrafında her iki Yasa uyarınca cezalandırılamaz demek
suretiyle aslında tek fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet veren kişi için
fikri içtima hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. O halde tek fiil olup birden
fazla suça sebebiyet veriliyor ise fikri içtima hükümleri uygulanacak yok eğer birden
fazla fiil ile her biri ayrı ayrı suç oluşacaksa her suçtan dolayı cezalandırmaya
gidilecektir.
Evrakta sahtecilikle birlikte işlendiği takdirde ne olacağı sorunu hakkında;
fail Yasa da sayılan fiilleri evrakta sahtecilik yaparak işlerse ayrıca bir de bundan
dolayı cezalandırılacaktır.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.1.8.Görevli Mahkeme
37/83 sayılı Yasa kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar bakımdan,
9/76 sayılı Mahkemeler Yasası’nın 26.maddesinde hükme bağlanan Kaza
Mahkemeleri görevlidir. Bu ilk etapta davanın görüldüğü mahkemelerdir. Yüksek
Mahkemenin direktiflerine uymak koşuluyla, Kaza Mahkemesi başkanı, Kaza
Mahkemesi kıdemli yargıcı ve Kaza Mahkemesi yargıcı itham edildiği suç
dolayısıyla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması gereken bir kişinin davasının
Ağır Ceza Mahkemesine havale edilip edilmemesi hususunda ilk tahkikat yapmaya
yetkilidir. Dilerlerse önlerine gelen davayı ilk tahkikat yapılmaksızın Ağır Ceza
Mahkemesine havale edebilirler. Genellikle uygulamada Kaza Mahkemesi önüne
gelen gümrük kaçakçılığı ile ilgili davalarda ilk tahkikat yapılmaksızın dava Ağır
Ceza Mahkemesine havale edilmektedir 165.
165

Davanın Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmesine dair Dava İddianamesine göre: “Sanık,
03.06.2011 tarihinde, Gazimağusa’da, Yeni Boğaziçi’nde, onaylanmış liman olmayan bir yerden
yani Cristal Rocks Otel’in sol tarafındaki sahil şeridinden, C.G, Ş.M, A.B ve H.E ile birlikte, bilerek
devleti vergi yönünden mahrum etmek niyeti ile GMB 52 numaralı balıkçı teknesi ile 10.840 adet
Silk cut ve 7.500 adet Capital marka, toplam 97.595.40 TL değerindeki sigaraları yasa dışı
yollardan ithal etmek suretiyle cereyan eden davada Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı
tarafından ilk soruşturma yapılmaksızın 10.12.2012 tarihinde Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi
huzurunda yargılanması hakkındaki istem uygun görülerek Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi
huzurunda yargılanmak üzere havale edilmiştir.” (G.M/sa. Ağır Ceza Mahkemesi. , 10.12.2012,
3336/12.) ; Aynı yönde: “Sanıklar, 26.7.2005 tarihinde, saat: 20:00’de, Dipkarpaz güney deniz
sahili Şelonez mevkiinde gümrük vergisi ödenmemiş toplam değerleri 323.868.75 TL olan, 16800
paket Marlboro, 14000 paket LM sigaraları, 11352 paket Omega 3, 174 paket Gingo Biloba, 198
paket Mega Mens, 125 paket Womens Ultra Mega, 14 paket Selenium 200, 103 paket Rogaine
Men’s, 179 paket isimsiz Lacivert kutu, 58 paket Klsyum Plas 1000, 129 Ginsa Gold, 179 Saw
Palmetto, 45 paket Advil, 192 paket Tylenol, 12 paket Ultra Mega Gold, 60 paket Grape Seed, 40
paket Ester C1000, 39 paket Beta Carotene 15, 38 paket Basic Antioxsidant, 23 paket Men’s, 70
paket CoQ 10, 137 paket Melatonin 3, 271 paket Calsyum 1000 ve Magnesium 400, 28 paket Cell
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1.1.9.Yetkili Mahkeme
Yetkili mahkeme, 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 27-31.maddelerinde
düzenlenmektedir.
Kaza Mahkemesinin yetkisi yetki alanı içinde veya Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında Kıbrıs’da işlenen suçlarla itham edilen kişileri
yargılamak yetkisine sahiptir. Bir suçun, iki veya daha fazla Kaza Mahkemesinin
yetki alanı sınırı üzerinde veya bir yetki alanının sınırından bir mil mesafede veya
kısmen bir yetki alanında ve kısmen başka bir yetki alanında veya alanlarında
işlenmiş olması halinde, böyle bir suç ile itham olunan kişi, suç yetki alanlarının
herhangi birinde işlenmiş gibi, bu yetki alanlarının herhangi birinin Kaza
Mahkemesinde yargılanabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırları
dışında Kıbrıs’da işlenen suçlar Lefkoşa Kaza Mahkemesinin yetki alanı içinde
sayılır.
Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine gelince; KKTC Devleti ülkesinde işlenen
suçlar, KKTC Devleti sınırları dışında Kıbrıs’da işlenen suçlar, yabancı bir ülkede
KKTC Devleti hizmetinde iken bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yurttaşı
tarafından işlenen suçlar, KKTC Devleti nezdinde kaydı olan bir gemi veya uçakta
işlenen suçlar, Yasa ile gösterilen diğer yerlerde veya hallerde işlenen suçlar
bakımından yetkilidir. Ağır Ceza Mahkemelerinin bölgesel yetkileri bakımından
Kaza Mahkemelerindeki yetkilerin aynısı söz konusudur. KKTC dışında işlenen
suçlar için yine Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir.
1.1.10.Yaptırım
İlgili fiilleri işleyen kişi, kıymeti en yüksek olan malların kıymetinin üç katına
eşit bir miktara veya ikibin TL’yi aşmayan para cezasına veya iki yılı geçmeyen
hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Protectos, 14 paket Daili Multi, 11 paket B-50 Formula, 55 paket Zinc 30, 10 paket Excedrin ve 83
paket Korean Gingseng isimli vitamin hapları üzerinden alınması gereken 92.926.96 TL vergiyi
ödemeden KKTC’ye boşaltmak suçunda 8.6.2007 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıcı tarafından ilk
soruşturma yapılmaksızın Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanması hakkındaki
istem uygun görülerek 30.10.2007 tarihinde oturum yapacak olan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda
yargılanmak üzere havale edilmiştir.” (G.M/sa. Ağır Ceza Mahkemesi. , 8.6.2007, 1142/06.)
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Türk Hukukundaki hapis ve adli para cezası yaptırımından farklı olarak Kıbrıs
Hukukunda hapis ve para cezası yaptırımı uygulanmaktadır 166.
Hapis cezası hakkında yukarıda I.A.9. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Adli para cezası kavramına baktığımızda ise, Kıbrıs Hukukunda yer
almamaktadır.
Müsadere konusuna değinecek olursak sözü edilen fiillerden ötürü 37/83
sayılı Yasa’nın 38.maddesinde söz konusu mallar ceza olarak alıkonulabildiği; ancak
giriş bildirgelerinde gösterilen veya transit mal ise bunun beyanı yapıldığında veya
erzak ve levazımat olarak antrepolara konulacağı beyanı yapıldığı hallerde Gümrük
Müdürü uygun gördüğü koşullarla gereğinin yerine getirilmesine izin verebildiği
hükme bağlanmaktadır.
Müsadereye ilişkin Fasıl 154’te düzenleme yapılmamıştır. Görüldüğü gibi eşya
ve kazanç müsaderesi ayrımı da Kıbrıs Hukukunda bulunmamaktadır. Müsadereye
ilişkin hükümlerin uygulanması eşya ve kazanç müsaderesi ayrımında, yalnızca eşya
müsaderesini kapsamaktadır.
1.1.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
1.2.Başka Tanım Altında Mallar İhtiva Eden Kaplar İçerisinde Gizlenmiş Malı
İthal Etmek Veya İthalatına Neden Olmak/Beyanla Uyumsuz Malları İthal
Etmek Veya İthalatına Neden Olmak
1.2.1.Genel Olarak
Sözü edilen fiiller ile kaçakçılığa sebebiyet vermekle söz konusu suç
oluşacaktır.
1.2.2.Korunan Hukuki Yarar
Devletin ithalatla ilgili politikalarının uygulanması ile ilgilidir.

166

Fatma Karakaş Doğan, “Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan
Çalışmasından
Elde
Edilen
Verilerin
Suçla
Mücadele
Bağlamında
Analizi”,http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-100-1183 [26.07.2013].
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1.2.3.Suçun Faili
Suçun faili konusunda gerçek kişilerin fail olabilmesinin yanında bir de tüzel
kişilerin de fail sayılabileceğini bu suçun failinin herhangi bir kişi olabileceğini ve
faillik konusu ile ilgili daha önce yukarıda I.A.3. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.4.Suçun Konusu
Gizlenmiş malı ithal etmek veya ithalatına neden olmak fiilinde suçun konusu
olan maldan bahsederken gizlenmiş malı anlamamız gerekmekte ve bu mal herhangi
bir spesifik özellik göstermemektedir

;ancak bu bendde yasaklı mal veyahutta

vergiden muaf olan mal suçun konusunu oluşturmayacaktır.
Beyanla uyumsuz malları ithal etmek veya ithalatına neden olmak fiillerinde ise
suç konusu olan mal beyanla uyumsuz olan maldır ve yine ayrıca bir özellik
göstermemekle birlikte yalnızca bu nitelik suçun konusunu oluşturmaya yetecektir.
1.2.5.Suçun Maddi Unsuru
Başka tanım altında mallar ihtiva eden kaplar içerisinde gizlenmiş malı ithal
etmek veya ithalatına neden olmak/beyanla uyumsuz malları ithal etmek veya
ithalatına neden olmak fiilleri suçun maddi konusunu oluşturmaktadır.
Fail, sözü edilen seçimlik hareketlerden birini gerçekleştirdiği takdirde ilgili
bende göre kaçakçılık fiilini gerçekleştirmiş olup müeyyidelendirilecektir.
1.2.6.Suçun Manevi Unsuru
Özel kast aranmaktadır ve failin davranışı gizlemeye yönelik olmalıdır. Genel
kast burada da yeterli sayılmamaktadır.
Olası kast açısındansa herhangi bir düzenleme yapılmamakla birlikte örf ve
adetler açısından da uygulamada böyle bir durumda cezalandırmaya gidilip
gidilmeyeceği tartışmalıdır.
Taksir konusunda da ayrıca bir düzenleme yapılmadığı için bu kaçakçılık
fiillerinin taksirle işlenmesi de mümkün olmayacaktır.
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1.2.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.2.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs fiillerinin açıkça cezalandırılmadığı hallerde fail teşebbüsten sorumlu
tutulamayacaktır sözü edilen kaçakçılık fiilinden teşebbüsten bahsedilmediğine göre
faili teşebbüs fiilinden cezalandırmak mümkün olmayacaktır.
Gönüllü vazgeçme hükümlerine de yer verilmemiştir.
1.2.7.2.İştirak
Daha önce yukarıda I.A.7.b. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

iştirak

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.7.3.İçtima
Daha önce yukarıda I.A.7.c. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

içtima

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.2.8.Görevli Mahkeme
Görevli mahkeme yine Kaza Mahkemeleridir. Yargıçların takdiriyle uygun
görülürse doğrudan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılabilmektedir.
1.2.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.10.Yaptırım
İlgili suçtan dolayı fail, kıymeti en yüksek olan malların kıymetinin üç katına
eşit bir miktara veya ikibin TL’yi aşmayan para cezasına çarptırılabilir. Görüldüğü
gibi bu fiillerin işlenmesiyle hapis cezası yaptırımı öngörülmemiştir.
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Müsadere hükümleri ile ilgili olarakyukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83
sayılı Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki
yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.2.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
1.3.Bir İznin Veya Belgenin Koşullarına Veya Amacına Aykırı Hareket Etmek
Veya İznin Amaç Ve Koşullarına Uymamak/Sahte İzin Düzenlemek Veya
Verilmiş İzinde Tahrifat Yapmak/Gümrük İşlemleri Ve Belgelerin İbrazına
Aykırı Hareket Ederek Gümrük İşlemlerine Bağlı Tutulmadan Veya Gümrük
Giriş Ve Çıkış Kapıları Dışından İthalat Yapmak Veya Yapmaya Teşebbüs
Etmek Ve Böyle Bir İthalatın Yapılmasına Yardımcı Olmak ( Dış Ticaret
Yasası)
1.3.1.Genel Olarak
Sözü geçen fiiller 12/1983 sayılı Dış Ticaret Yasasının suç ve cezalar başlığıyla
m.17/I’de düzenlenmektedir.
Bir iznin veya belgenin koşullarına veya amacına aykırı hareket etmek
suretiyle kaçakçılık fiilinin oluşumuna sebebiyet verilecektir. Bu izin veya belgenin
koşulları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük ile düzenlenir. Bu tüzüğe
uygun olarak çıkarılan izin Bakanlıkça da denetime tabidir.
Sahte izin düzenlemek veya verilmiş izinde tahrifat yapmak suretiyle ya
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzüğe uygun olarak düzenlemesi yapılan izin
ortada olmayacak sahte bir izin düzenlenecek ya da çıkarılan iznin üzerinde
tahrifatlar yapılacak ve söz konusu suç işlenecektir 167.
Sahte evrak düzenlemekle ilgili Fasıl 154’te 331-334.maddelerde de hüküm
bulunmaktadır.
Suçun basit ve nitelikli halleri şeklinde bir düzenleme yapılmamakla aynı
dereceden cezalandırmaya gidilmekle kanaatimizce adil olmayan bir yargılamaya
167

Taklit veya tahrif yoluyla evrak sahtelemenin sahte evrak düzenleme manasına geleceği yönündeki
Yargıtay kararına göre: “İlk mahkemenin ‘taklit’ veya ‘tahrif’ yolu ile evrak sahtelemenin sahte
evrak düzenleme anlamına gelemeyeceği yönündeki tefsiri ve bu yöndeki yargısı hatalıdır ve bu
başlık altındaki istinafın kabul edilmesi gerekir.” (Yar.Ce. 24.3.1992 11/92) (Karar için
http://www.mahkemeler.net/ [18.08.2013].)
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gidilmektedir ;çünkü gümrük kapıları haricinde bir yerden ithalat yapan kişi
dolambaçlı yoldan kaçakçılığa girişmiş olup daha ağır bir şekilde cezalandırmayı hak
etmektedir.
Belge kavramı ve ayrıntılı bilgi için yukarıda I.B.1. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında genel olarak başlığındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunan hukuki yarar yine devletin ithalatla ilgili politikalarının uygulanması
ve de evrakta sahteciliğin önlenerek kamu güveninin korunup ekonomik ihlalin
önlenmesi olarak belirtebiliriz.
1.3.3.Suçun Faili
Faillik konusunda spesifik bir ayrıntı bulunmamakla birlikte herhangi bir
kişinin suçun faili olabileceği düzenlenmektedir.
12/83 sayılı Yasanın

17.maddesi yalnızca tüzel kişilik için yalnızca tüzel

kişilik değil aynı zamanda orayla ilişkisi olan kişiler de cezalandırılmaktadır.
1.3.4.Suçun Konusu
Suçun konusu gümrüğü ödenmesi gereken maldır.
1.3.5.Suçun Maddi Unsuru
Bir iznin veya belgenin koşullarına veya amacına aykırı hareket etmek veya
iznin amaç ve koşullarına uymamak/sahte izin düzenlemek veya verilmiş izinde
tahrifat yapmak/gümrük işlemleri ve belgelerin ibrazına aykırı hareket ederek
gümrük işlemlerine bağlı tutulmadan veya gümrük giriş ve çıkış kapıları dışından
ithalat yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek ve böyle bir ithalatın yapılmasına
yardımcı olmak filleri suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Burada suçun oluşabilmesi için ithali mümkün olan ve vergiye tabi bir malın
bulunması gerekmekte ve ithali yasak olan bir mala ilişkin sahte belge düzenlenmesi
durumunda da buradaki suç oluşmayacaktır.
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1.3.6.Suçun Manevi Unsuru
Kaçakçılık kastıdır. Fail sahte belge kullanmak suretiyle malın ithalini
gerçekleştirmek istemekte ve gümrük vergisini kısmen veya tamamen vermemek için
kasti hareket etmektedir.
Olası kast açısından herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kastın aranacağı an fiili icra ettiği sırada kaçakçılık kastıyla hareket etmesidir.
Taksir konusunda yine belli bir düzenlemeye gidilmemiştir.
1.3.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.3.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs hükümlerinin uygulanabilirliğine yer verilmiş ve teşebbüsten dolayı
ayrıca düzenleme yapılmıştır.
Failin icra hareketlerine başlamadan önce hazırlık aşamasında kendi isteği ile
vazgeçmesi şeklinde oluşan gönüllü vazgeçmeden, Yasa da düzenleme yapılmadığı
için sorumlu tutulamayacaktır.
1.3.7.2.İştirak
Daha önce yukarıda I.A.7.b. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

iştirak

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.7.3.İçtima
12/83 sayılı Yasa kapsamında içtima başlığına yer verilmemiştir

;ancak

15.madde de cezaî takibat konusunda düzenleme yapılmıştır. Tek fiille birden fazla
suçun oluşumuna sebebiyet veren kişi için fikri içtima hükümlerinin uygulanacağını
belirtmektedir. Fasıl 154’te de yine daha önce de belirttiğimiz gibi fikri içtima
hükümlerine göre cezalandırmaya gidilecektir.
Sahte izin düzenlemek veya tahrifat yapmak suretiyle fiil işlendiği takdirde
evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğuna göre fail ayrıca bundan dolayı da
cezalandırılacaktır.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
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1.3.8.Görevli Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.8.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında görevli mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Evrakta sahtecilik suçunun oluşması ile dava Türk Hukukundaki gibi doğrudan
Ağır Ceza Mahkemesinde açılamayacak öncelikle Kaza Mahkemesinde sonrasında
yargıcın takdiriyle Ağır Ceza Mahkemesine havale edilebilecektir.
1.3.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.3.10.Yaptırım
Sözü edilen fiiller için üç yıla kadar hapis cezasına veya ikiyüz TL'ye kadar
para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkumiyet halinde
ithalatçı ve ihracatçı belgesi de beş yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
Müsadere ile ilgili olarak Dış Ticaret Yasasının 16.maddesi malların müsadere
edilerek hazineye devredilmesi karar verebilir denilmek suretiyle müsadere
hükümlerini düzenlemektedir.
1.3.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
1.4.Sahte Evrak İbraz Etmek, Sahte Beyanda Bulunmak Veya Sahte Bilgi
Vermek ( Dış Ticaret Yasası)
1.4.1.Genel Olarak
12/83 sayılı Yasa’nın m.14/II bu kaçakçılık suçunu düzenlemiştir.
Sahte evraklarla ithalat suçunu gerçekleştirmek eylemleri 37/83 sayılı Yasada
düzenlenmiştir ve; fakat aynı şekilde sahte evrak beyanı 12/83 sayılı Yasada da
öngörülmüş, kanun koyucunun bu hususu gözden kaçırdığı düşünülerek yeniden bu
Yasa da yerini bulması ile karmaşaya sebebiyet verildiği kanaatindeyiz.
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1.4.2.Korunan Hukuki Yarar
Evrakta sahtecilik eyleminin suç sayılmasının ve bu fiili gerçekleştirme
sonucunda cezalandırmaya gidileceği hususunda öncelikle korunmak istenilenin
kamu güveni olduğunu daha önce belirtmiştik.
Bir diğer husus ise devletin uğradığı zararın düşünülerek ekonomik ihlalin
önlenmesidir.
1.4.3.Suçun Faili
Sahte evrak ibraz etmek, sahte beyanda bulunmak veya bilgi vermek suretiyle
gerçekleştirilecek suçu herhangi bir

kişi işleyebilecek özgü suç niteliği

aranmayacaktır.
Tüzel kişiler açısından ise yalnızca şirket değil şirketle alakası olan kişiler de
cezalandırılabilecek tek tek kişilerin cezai sorumluluğuna gidilecektir.
1.4.4.Suçun Konusu
Buna göre fail kaçağa konu malın sahte evraklarla ithalatını gerçekleştirerek
kaçakçılık suçunu işlemektedir.
1.4.5.Suçun Maddi Unsuru
Sahte evrak ibraz etmek, sahte beyanda bulunmak veya bilgi vermek suçun
maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Suçun oluşabilmesi için tabiki vergiden muaf bir mal olmaması gerekmektedir.
1.4.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen fiillerde arayacağımız manevi unsur kaçakçılık kastıdır. Fail sahte
evrakı bilerek ve isteyerek mal ithalinde kullanarak devletten vergi kaçırma
düşüncesi gütmektedir. Kast gümrük vergilerinin hesaplanacağı an da önem taşır.
Olası kast açısından herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Taksirle ilgili de yasal bir düzenlemeye gidilmemiştir.
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1.4.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.4.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs hükümleri ilgili fıkrada yer almadığından suçun teşebbüs aşamasında
kalmasından ötürü cezalandırmaya gidilemeyecektir.
Gönüllü vazgeçme ile ilgili de herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.4.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.

1.4.7.3.İçtima
İçtima hükümleri ile ilgili yukarıda I.A.7.c. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

iştirak

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.4.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevli mahkeme olup, uygun görüldüğü takdirde Ağır
Ceza Mahkemesine havale edilmektedir. Uygulamada genellikle Ağır Ceza
Mahkemesi davayı görmektedir.
1.4.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.4.10.Yaptırım
Sözü edilen suçtan bir yıla kadar hapis cezasına veya yüz TL’ye kadar para
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkûmiyet halinde,
ithalatçı ve ihracatçı belgesi de beş yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
Müsadere ile ilgili olarak önceki açıklamalarımızı tekrarlarız.
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1.4.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
1.5.İzin Veya İzne Esas Teşkil Eden Belgeleri Öngörülen Şekilde Vermemek
Veya

İbraz

Etmemek/Beyannameyi

Vermemek/Fiyat

Düzenlemedeki

Öngörülen Zorunluluklara Uymamak/Koşullu Olarak Yapılacak İthalatta
Koşullara Uymamak ( Dış Ticaret Yasası )
1.5.1.Genel Olarak
İlk seçimlik suç, 14.maddenin 3.fıkrası bu kaçakçılık suçunu düzenlemektedir.
İkinci seçimlik suç ise Yasanın 10.maddesinde düzenlenmiştir.
Belge konusunda yukarıda I.B.1. başlığı altında 5607 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında genel olarak başlığı altında yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.2.Korunan Hukuki Yarar
Devletin ithalat politikalarına aykırı hareketin, ihlalin önlenmesi ve belge
konusunun suç oluşturması ile ilgili kamu güvenin korunması

şeklinde kısaca

özetleyebiliriz.
1.5.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi bu suçun faili olabilecektir.
Tüzel kişi açısından ise yukarıda I.A.3. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.4.Suçun Konusu
Suç konusu maldır.
1.5.5.Suçun Maddi Unsuru
İzin veya izne esas teşkil eden belgeleri öngörülen şekilde vermemek veya
ibraz

etmemek/beyannameyi

vermemek/fiyat

düzenlemedeki

öngörülen

zorunluluklara uymamak/koşullu olarak yapılacak ithalat de koşullara uymamak
suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
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Maldan kasıt ithali yasak veya muaf olmayan maldır
1.5.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru kaçakçılık kastıyla hareket etmektir.
Olası kast ve taksir konusu yasa da düzenlenmemiştir.
1.5.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.5.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs konusu açıkça hüküm altına alınmadığı için fail sözü edilen fiillerden
ötürü cezalandırılamayacaktır.
Gönüllü vazgeçme konusunda ise yine aynı şekilde hukuki bir mevcut
değildir.
1.5.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
1.5.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.5.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemesi görevli mahkemedir gerekli görülürse ki uygulamada Ağır
Ceza Mahkemesine havale edilmektedir.
1.5.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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1.5.10.Yaptırım
Bu suç için altı aya kadar hapis cezasına veya elli TL’ye kadar para cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkûmiyet halinde ithalatçı ve
ihracatçı belgesi de iki yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
Müsadere konusu hakkındayukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Etkin pişmanlık konusunda önceki açıklamalarımızı tekrarlamaktayız.
Soruşturma evresi bitinceye kadar gümrüklenmiş değerin iki katı kadar paranın
Devlet Hazinesine yatırılması ile ceza da yarı oranında indirim uygulanması durumu
bu fıkra için geçerli olmayacaktır.
1.5.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
2.İhracat Kaçakçılığı Suçları
2.1.Gemiye, Hava Gemisine, Araca Veya Kaba İhraç Edilmek Amacıyla
Yükletilen Malı Devlet Sınırları Dışına Boşaltmamak Veya Devlet Sınırları
İçerisine Boşaltılmaması Gerektiği Halde Bu Sınırlara Boşaltılan Mallar
Üzerinden Gümrük Vergisi Ödememek Veya Ödenmiş Bulunan Vergi
İadelerini Tekrar İade Etmemek
2.1.1.Genel Olarak
37/1983 sayılı Yasa’nın m.47/I hükmünde ‘’Malların İhracı ile İlgili Suçlar’’
yan başlığı ile sözü edilen gümrük kaçakçılığı suçu düzenlenmektedir.
Devlet sınırları dışına boşaltılması gereken malın boşaltılmaması durumunda
vergi iadesinden de yararlanan kişi için hayali ihracat durumu söz konusudur. Hayali
ihracatın temel amacı ihracat olmuş gibi göstererek haksız çıkar sağlamaktır.
2.1.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunmak istenen hukuki yarar devletin vergilendirme yetkisi ve ekonomik
düzeni ile hakimiyet yetkisinin korunmak istenmesidir. Vergi iadesi durumunda fail,
haksız çıkar sağlamakta ve devleti zarara uğratmaktadır.
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2.1.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi suçun faili sayılmaktadır.
Tüzel kişilik de yukarıda I.A.3. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.4.Suçun Konusu
Suçun konusu; kaçakçılıkta ihraç edilmesi gereken malın ihraç edilmemesi
suretiyle söz konusu suçun işlenmesidir.
Devlet sınırları içerisine boşaltılmaması gerektiği halde bu sınırlara boşaltılan
mallar üzerinden gümrük vergisi ödememek veya ödenmiş bulunan vergi iadelerini
tekrar iade etmemek şeklindeki ihraç suçunda ise ihraç edilmek amacı taşıyan bir
malın ihraç edilmemek suretiyle devlet sınırlarına boşaltılması uygun olmayan malın
bu sınırlar içerisine bırakılması ile suç oluşacak yine bilinçli olarak gümrük vergisi
ödememe amacı taşıyacak ve fail, ihraç amacıyla aldığı vergi iadelerini amaç dışında
hareket ettiği için tekrardan iade etmesi gerekirken haksız çıkar sağlama yoluna
gidecektir.
2.1.5.Suçun Maddi Unsuru
Gemiye, hava gemisine, araca veya kaba ihraç edilmek amacıyla yükletilen
malı devlet sınırları dışına boşaltmamak veya devlet sınırları içerisine boşaltılmaması
gerektiği halde bu sınırlara boşaltılan mallar üzerinden gümrük vergisi ödememek
veya ödenmiş bulunan vergi iadelerini tekrar iade etmemek suçun maddi unsurunu
oluşturmaktadır ve bundan haksız bir kazanç elde edilmektedir.
2.1.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru kasttır. Fıkra kapsamında genel kast yeterli kabul
edilmektedir.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
2.1.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.1.7.1.Teşebbüs
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Teşebbüsle suçu işlemek mümkün olmayacaktır ayrıca bir düzenlemeye
gidilmemiştir.
2.1.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.1.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevlidir gerekli görülürse Ağır Ceza Mahkemesine havale
edilir.
2.1.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.10.Yaptırım
İlgili suçtan kıymeti en yüksek olan malların kıymetinin üç katına eşit bir
miktara veya ikibin TL’yi aşmayan para cezasına çarptırılabilir.
Müsadere konusu hakkında yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.1.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
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2.2.Yükletilmiş Veya Muhafaza Altına Alınmış Malların Devlet Sınırları İçine
Boşaltılması İçin Müdürün Koyduğu Koşullara Aykırı Hareket Etmek Veya
Uygulanmalarında İhmalkârlık Göstermek
2.2.1.Genel Olarak
M.47/II’de düzenlenmektedir.
Yükletilmiş veya muhafaza altına alınmış malların devlet sınırları içine
boşaltılması için müdürün koyduğu koşullara aykırı hareket etmek veya
uygulanmalarında

ihmalkârlık

göstermenin

yaptırım

altına

alındığı

ihraç

kaçakçılığında devlet sınırları içine boşaltılması gereken mal için müdür (gümrük
müdürü) bazı koşullar belirlemektedir. Koşullar müdürün takdirine bağlıdır uygun
göreceği şekilde koyabilmektedir. Bu koşulları fail ya tamamen uygulamayacak ya
da ihmalkâr davranacaktır.
2.2.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunmak istenen yarar ülkenin ekonomik düzenidir.
2.2.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi suçun faili olabilecek fail için herhangi bir özellik
aranmayacaktır.
2.2.4.Suçun Konusu
Suçun konusu yükletilmiş veya muhafaza altına alınmış mallardır.
2.2.5.Suçun Maddi Unsuru
Yükletilmiş veya muhafaza altına alınmış malların devlet sınırları içine
boşaltılması için müdürün koyduğu koşullara aykırı hareket etmek veya
uygulanmalarında ihmalkârlık göstermek suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
2.2.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen fiillerle ilgili aykırı hareket yani kaçakçılık kastı manevi unsurunu
oluşturmaktadır.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
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2.2.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.2.7.1.Teşebbüs
Teşebbüsle suçu işlemek mümkün olmayacaktır ayrıca bir düzenlemeye
gidilmemiştir.
2.2.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.2.8.Görevli Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.8.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarına görevli mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.10.Yaptırım
Daha önce yukarıda I.A.11. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.2.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
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2.3.Yükletilmiş Veya Muhafaza Altına Alınmış Malların Antrepolardan,
Transit Mallardan Veya Vergiye Tavrupa Birliğii Olup Da Üzerinden Vergi
Alınmamış Mallardan Veya Üzerinden Vergi İadesi Talep Edilecek Mallardan
Olması Halinde Malların Taşındığı Kapları İzinsiz Açmak Veya Kapların
Üzerindeki Marka, Yazı Vb.’Ni İzinsiz Olarak İptal Etmek, Silmek Veya
Değiştirmek
2.3.1.Genel Olarak
37/83 sayılı Yasanın 47/III. hükmünde ilgili eylemler ile ihraç kaçakçılığı
suçunu düzenlenmektedir.
2.3.2.Korunan Hukuki Yarar
Ülkenin ekonomik düzeni korunmak istenen hukuki yarardır.
2.3.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi suçun faili sayılabilecektir.
Tüzel kişiler de aynı şekilde tüzel kişilikte fail sayılabilecek onunla alakası
bulunan üyeler de fail olabilecektir.
2.3.4.Suçun Konusu
Fail malı ihraç edilmesi gereken malı ihraç etmemek suretiyle söz konusu suçu
işlemektedir.
Devlet sınırları içerisine boşaltılmaması gerektiği halde bu sınırlara boşaltılan
mallar üzerinden gümrük vergisi ödememek veya ödenmiş bulunan vergi iadelerini
tekrar iade etmemek şeklindeki ihraç suçunda ise ihraç edilmek amacı taşıyan bir
malın ihraç edilmemek suretiyle devlet sınırlarına boşaltılması uygun olmayan malın
bu sınırlar içerisine bırakılması ile suç oluşacak yine bilinçli olarak gümrük vergisi
ödememe amacı taşıyacak ve fail, ihraç amacıyla aldığı vergi iadelerini amaç dışında
hareket ettiği için tekrardan iade etmesi gerekirken haksız çıkar sağlama yoluna
gidecektir.
2.3.5.Suçun Maddi Unsuru
Yükletilmiş veya muhafaza altına alınmış malların antrepolardan, transit
mallardan veya vergiye tabi olup da üzerinden vergi alınmamış mallardan veya
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üzerinden vergi iadesi talep edilecek mallardan olması halinde malların taşındığı
kapları izinsiz açmak veya kapların üzerindeki marka, yazı ve benzerini izinsiz
olarak iptal etmek, silmek veya değiştirmek eylemleri suçun maddi unsurunu
oluşturmaktadır.
Burada da dikkat edilecek husus kapların üzerindeki marka yazı vb.’nde
tahrifat yapmaktır. Belge de sahtecilik konusunda yukarıda I.B.1. başlığı altında
5607 sayılı Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında genel olarak
başlığındaki yaptığımız açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.3.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru kaçakçılık kastıdır. Bilerek ve isteyerek fail sözü edilen
fiilleri işlemektedir.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
2.3.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.3.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs hükümlerinin burada uygulanması mümkün değildir. Açıkça
cezalandırmaya gidilmemiştir.
Gönüllü vazgeçme de aynı şekilde düzenlemeye tabi tutulmamıştır.
2.3.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.3.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

hakkındaki

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

93

sayılı

Kanunda
yaptığımız

2.3.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevlidir. Gerekli görülürse Ağır Ceza Mahkemesine
havale edilir.
2.3.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.3.10.Yaptırım
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.10.

başlığı

suçlarında

altında

yaptırım

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.3.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
2.4.İhraç Edilen Ve Erzak Ve Levazımat Olarak Yükletilen/İhraç Edilmek
Üzere Veya Erzak Ve Levazımat Olarak Yükletilmek Üzere Devlet Sınırları
İçerisinde Herhangi Bir Yere Getirilen Malların İhraç Veya Yükletilmesinin,
Yasaklama Ve Kısıtlamalara Aykırılık Oluşturmak
2.4.1.Genel Olarak
37/83 sayılı Yasanın 48.maddesinde; ‘’İhracı Yasaklanan veya Kısıtlanan
Mallarla İlgili Suçlar’’ başlığıaltında sözü edilen eylemler ilk fıkranın ilk bendi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha önceki cümlelerimizde de belirttiğimiz gibi; bir malın ihracına
yasaklama getirilirken, ülkenin ekonomik çıkarları, toplumun sağlık ve güvenliği
teminat altına alınmaya çalışılır. Uluslararası arenada da keza bu güvenin korunmak
istenmesi aşikardır.
2.4.2.Korunan Hukuki Yarar
Ülkenin ekonomik düzeni korunmak istenen hukuki yarardır.
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2.4.3.Suçun Faili
İlgili yasaya göre suçun faili, yasa gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden ihraç
eden kişi veya acentedir.
Tüzel kişilik öngörülen suçu işlemekle fail olabileceği gibi tüzel kişilikle
bağlantısı olan kişiler de fail sayılabilecektir.
2.4.4.Suçun Konusu
Suçun konusu yasak eşyadır. Yasak eşyadan bahsederken Türk Hukukundaki
gibi yalnızca kanunla yasaklanan mal akla gelmemeli, Kıbrıs Hukukunda Bakanlar
Kurulu’nun çıkaracağı bir tüzük ile de bir mal yasaklanabilmektedir.
2.4.5.Suçun Maddi Unsuru
İhracı yasa gereği yasaklanan malın ihraç edilmesi eylemi suçun maddi
konusunu oluşturmaktadır.
2.4.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen kaçakçılıkta manevi unsur kasttır. İhraç edilen yasak malın yurt
dışına çıkarılmasının yasak olduğunu bilmesi fail açısından bilme unsurunu
içermektedir.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
2.4.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.4.7.1.Teşebbüs
İhracı kanun gereği yasak olan mal teşebbüs hükümlerinin uygulanması
açısından elverişli değildir.
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2.4.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarında

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.4.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.4.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevlidir. Gerekli görülürse Ağır Ceza Mahkemesine
havale edilir.
2.4.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.4.10.Yaptırım
Sözü edilen suçtan dolayı kıymeti en yüksek olan malların kıymetinin üç katına
eşit bir miktara veya ikibin TL’yi aşmayan para cezası ile cezalandırılmaktadır.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.4.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
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2.5.Yasaklama Ve Kısıtlama Kurallarını Önleme Amacı Güderek, Bilinçli
Olduğu Halde Herhangi Bir Malın İhracında Veya Erzak Ve Levazımat Olarak
Yükletilmesi Girişiminde Bulunmak
2.5.1.Genel Olarak
İlgili Yasanın m.47/II hükmünde sözü edilen eylemlerin işlenmesi halinde ihraç
kaçakçılığı suçu oluşmaktadır.
Yasaklama ve kısıtlama kurallarını bilinmesi karşısında bilinçli bir şekilde
amaç dışı hareket etmek suretiyle suçun oluşumuna sebebiyet verilmektedir.
2.5.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunmak istenen hukuki yarar ülkenin ekonomik düzenidir.
2.5.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi suçun faili sayılmaktadır. Yasa gereği yasaklama ve
kısıtlamaya konu olan malı bilinçli bir şekilde farklı bir amaçla ihraç etmektedir.
Tüzel kişilik konusunda yukarıda I.A.3. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

suçun

faili

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.5.4.Suçun Konusu
Suç konusu mal yasaklama ve kısıtlamaya konu olmuş maldır.
2.5.5.Suçun Maddi Unsuru
Yasaklama ve kısıtlama kurallarını önleme amacı güderek, bilinçli olduğu
halde herhangi bir malın ihracında veya erzak ve levazımat olarak yükletilmesi
girişiminde bulunmak eylemleri suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
2.5.6.Suçun Manevi Unsuru
Kaçakçılık kastıyla hareket edilmesidir.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
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2.5.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.5.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
Gönüllü vazgeçmeye de yer verilmemiştir.
2.5.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarına

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.5.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarında

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.5.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevlidir. Gerekli görülürse Ağır Ceza Mahkemesine
havale edilir.
2.5.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.5.10.Yaptırım
Sözü edilen fiillerinin fail tarafından işlenmesi halinde kıymeti en yüksek olan
malların kıymetinin üç katına eşit bir miktara veya ikibin TL’yi aşmayan para
cezasına veya iki yılı aşmayan hapis cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilir.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

2.5.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
2.6.Bir İznin Veya Belgenin Koşullarına Veya Amacına Aykırı Hareket Etmek
Veya İznin Amaç Ve Koşullarına Uymamak/Sahte İzin Düzenlemek Veya
Verilmiş İzinde Tahrifat Yapmak/Gümrük İşlemleri Ve Belgelerin İbrazına
Aykırı Hareket Ederek Gümrük İşlemlerine Bağlı Tutulmadan Veya Gümrük
Giriş Ve Çıkış Kapıları Dışından İhracat Yapmak Veya Yapmaya Teşebbüs
Etmek Ve Böyle İhracatın Yapılmasına Yardımcı Olmak ( Dış Ticaret Yasası )
2.6.1.Genel Olarak
İlgili fiiller 12/83 sayılı Dış Ticaret Yasasının ‘’Suç ve Cezalar’’ başlığıyla
m.17/I’de düzenlenmektedir.
Bir iznin veya belgenin koşullarına veya amacına aykırı hareket etmek suretiyle
kaçakçılık fiilinin oluşumuna sebebiyet verilecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi
bu izin veya belgenin koşulları Bakanlar Kurulunun tarafından çıkarılan bir tüzük ile
düzenlenir.
Sahte izin düzenlemek veya verilmiş izinde tahrifat yapmak suretiyle de sözü
edilen ihraç suçu işlenebilecektir.
Belge konusunda daha önce yukarıda I.B.1. başlığı altında 5607 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında genel olarak başlığında yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.6.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunan hukuki yarar yine devletin ithalatla ilgili politikalarının uygulanması
ve de evrakta sahteciliğin önlenerek kamu güveninin korunup ekonomik ihlalin
önlenmesi olarak belirtebiliriz.
2.6.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişinin suçun faili olabileceği düzenlenmektedir.
Tüzel kişilik konusunda ona üye olanlar da suçun faili sayılabilecektir.
2.6.4.Suçun Konusu
Suçun konusu gümrüğü ödenmesi gereken mallardır.
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2.6.5.Suçun Maddi Unsuru
Bir iznin veya belgenin koşullarına veya amacına aykırı hareket etmek veya
iznin amaç ve koşullarına uymamak/sahte izin düzenlemek veya verilmiş izinde
tahrifat yapmak/gümrük işlemleri ve belgelerin ibrazına aykırı hareket ederek
gümrük işlemlerine bağlı tutulmadan veya gümrük giriş ve çıkış kapıları dışından
ihracat yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek ve böyle ihracatın yapılmasına
yardımcı olmak fiilleri suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Burada suçun oluşabilmesi için ihracı mümkün olan ve vergiye tabi bir malın
bulunması gerekmekte ve ihracı yasak olan bir mala ilişkin sahte belge düzenlenmesi
durumunda ilgili suç oluşmayacaktır.
2.6.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru kaçakçılık kastıdır. Fail sahte belge kullanmak suretiyle
malın ihracını gerçekleştirmek istemekte ve gümrük vergisini kısmen veya tamamen
vermemek için kasti hareket etmektedir.
Olası kast açısından herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Kastın aranacağı an fiili icra ettiği sırada kaçakçılık kastıyla hareket etmesidir.
Taksir konusunda yine belli bir düzenlemeye gidilmemiştir.
2.6.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.6.7.1.Teşebbüs
İlgili suç teşebbüse elverişlidir.
Failin icra hareketlerine başlamadan önce hazırlık aşamasında kendi isteği ile
vazgeçmesi şeklinde oluşan gönüllü vazgeçmeden Yasa da düzenleme yapılmadığı
için sorumlu tutulamayacaktır.
2.6.7.2İştirak
Daha önce yukarıda I.A.7.b. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarına

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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iştirak

hakkındaki

yaptığımız

2.6.7.3.İçtima
Daha

önce

yukarıda

düzenlenmişolan

kaçakçılık

I.A.7.c.

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.6.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevlidir. Gerekli görülürse Ağır Ceza Mahkemesine
havale edilir.
2.6.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.6.10.Yaptırım
İlgili suç için üç yıla kadar hapis cezasına veya ikiyüz TL'ye kadar para
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkumiyet halinde
ithalatçı ve ihracatçı belgesi de beş yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
Müsadere konusunda yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

yaptırım

hakkındaki

yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.6.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
2.7.Sahte Evrak İbraz Etmek, Sahte Beyanda Bulunmak Veya Sahte Bilgi
Vermek ( Dış Ticaret Yasası )
2.7.1.Genel Olarak
12/83 sayılı Yasa ’nın m.14/II’de ilgili kaçakçılık suçunu düzenlemiştir.
Belge konusunda yukarıda I.B.1. başlığı altında 5607 sayılı Kanun ’da
düzenlenmişolan

kaçakçılık

suçlarında

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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genel

olarak

başlığında

yaptığımız

2.7.2.Korunan Hukuki Yarar
Korunan hukuki yarar kamu güvenidir.
2.7.3.Suçun Faili
Sahte evrak ibraz etmek, sahte beyanda bulunmak veya bilgi vermek suretiyle
gerçekleştirilecek suçu herhangi bir kişi işleyebilecektir.
Tüzel kişiler açısından ise yalnızca şirket değil şirketle alakası olan kişiler de
cezalandırılabilecek tek tek kişilerin cezai sorumluluğuna gidilecektir.
2.7.4.Suçun Konusu
Buna göre fail kaçağa konu malın sahte evraklarla ihracatını gerçekleştirerek
kaçakçılık suçunu işlemektedir.
2.7.5.Suçun Maddi Unsuru
Sahte evrak ibraz etmek, sahte beyanda bulunmak veya bilgi vermek suçun
maddi unsurunu oluşturmaktadır.
2.7.6.Suçun Manevi Unsuru
Sözü edilen fiillerde arayacağımız manevi unsur kaçakçılık kastıdır.
Olası kast açısından herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Taksirle ilgili de yasal bir düzenlemeye gidilmemiştir.
2.7.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.7.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs hükümleri ilgili fıkrada yer almadığından suçun teşebbüs aşamasında
kalmasından ötürü cezalandırmaya gidilemeyecektir.
Gönüllü vazgeçme ile ilgili de herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.7.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.7.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarında

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
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altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

2.7.7.3.İçtima
Daha

önce

yukarıda

düzenlenmişolan

I.A.7.c.

kaçakçılık

başlığı

suçlarına

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.7.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemeleri görevli mahkeme olup, uygun görüldüğü takdirde Ağır
Ceza Mahkemesine havale edilmektedir. Uygulamada genellikle Ağır Ceza
Mahkemesi davayı görmektedir.
2.7.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.7.10.Yaptırım
Sözü edilen fillerden dolayı bir yıla kadar hapis cezasına veya yüz TL’ye kadar
para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkumiyet halinde,
ithalatçı ve ihracatçı belgesi de beş yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
Müsadere ile ilgili olarak yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.7.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
2.8.İzin Veya İzne Esas Teşkil Eden Belgeleri Öngörülen Şekilde Vermemek
Veya

İbraz

Etmemek/Beyannameyi

Vermemek/Fiyat

Düzenlemedeki

Öngörülen Zorunluluklara Uymamak/Koşullu Olarak Yapılacak İhracatlarda
Koşullara Uymamak ( Dış Ticaret Yasası )
2.8.1.Genel Olarak
14.maddenin 3.fıkrasında ilgili suç düzenlemektedir.
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Beyannameyi vermemek veya fiyat düzenleme ile ilgili koşullara uymamak
şeklinde gerçekleştirilecek kaçakçılıkta ise daha önce de söylediğimiz gibi devam
eden maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.
Belge konusundayukarıda I.B.1. başlığı altında 37/83 sayılı Kanunda
düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında genel olarak başlığındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.8.2.Korunan Hukuki Yarar
Devletin ithalat politikalarına aykırı hareketin, ihlalin önlenmesi ve belge
konusunun suç oluşturması ile ilgili kamu güvenin korunması

şeklinde kısaca

özetleyebiliriz.
2.8.3.Suçun Faili
Herhangi bir kişi bu suçun faili olabilecektir .
Tüzel kişi açısından ise daha önce de dediğimiz gibi tüzel kişilik ve alakası
bulunan kişiler de suçun faili sayılabilecektir.
2.8.4.Suçun Konusu
Suç konusu ilgili fiile konu maldır.
2.8.5.Suçun Maddi Unsuru
İzin veya izne esas teşkil eden belgeleri öngörülen şekilde vermemek veya
ibraz

etmemek/beyannameyi

vermemek/fiyat

düzenlemedeki

öngörülen

zorunluluklara uymamak/koşullu olarak yapılacak ihracat da koşullara uymamak
suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Maldan kasıt ithali yasak veya muaf olmayan maldır.
2.8.6.Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru kaçakçılık kastıyla hareket etmektir.
Olası kast ve taksir konusu Yasa da düzenlenmemiştir.
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2.8.7.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
2.8.7.1.Teşebbüs
Teşebbüs konusu açıkça hüküm altına alınmadığı için fail sözü edilen fiillerden
ötürü cezalandırılamayacaktır.
Gönüllü vazgeçme konusunda ise yine aynı şekilde hukuki bir mevcut
değildir.
2.8.7.2.İştirak
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda I.A.6.b. başlığı
kaçakçılık

suçlarında

altında
iştirak

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.8.7.3.İçtima
Daha

önce

düzenlenmişolan

yukarıda
kaçakçılık

I.A.7.

başlığı

suçlarında

altında
içtima

37/83

sayılı

hakkındaki

Kanunda
yaptığımız

açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
Zincirleme suç ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.8.8.Görevli Mahkeme
Kaza Mahkemesi görevli mahkemedir gerekli görülürse ki uygulamada Ağır
Ceza Mahkemesine havale edilmektedir.
2.8.9.Yetkili Mahkeme
Daha

önce

yukarıda

I.A.9.

başlığı

altında

37/83

sayılı

Kanunda

düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yetkili mahkeme hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.8.10.Yaptırım
İlgili suçtan altı aya kadar hapis cezasına veya elli TL’ye kadar para cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Ayrıca mahkumiyet halinde ithalatçı ve
ihracatçı belgesi de iki yıla kadar Bakanlıkça iptal edilebilir.
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Müsadere konusu hakkında yukarıda I.A.10. başlığı altında 37/83 sayılı
Kanunda düzenlenmişolan kaçakçılık suçlarında yaptırım hakkındaki yaptığımız
açıklamalarımızıtekrarlıyoruz.
2.8.11.Etkin Pişmanlık
Etkin pişmanlık hükümleri de sözü edilen yasalarda düzenlenmemiştir.
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SONUÇ
Bu safhaya kadar yürürlükteki Türk Hukukuna göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununda ve Kıbrıs Hukukuna göre 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal
Yasası ile 12/83 sayılı Dış Ticaret Yasasında gümrük kaçakçılığı açısından
kullanılmakta olan kavramları, gümrük kaçakçılığı suçunun tanımını, gümrük
kavramını, tarihçesini, diğer suçlardan farkını, kaçakçılıkla mücadele konusunu ve
iki ayrı hukuk sistemindeki gümrük kaçakçılığı suçlarını ayrıntılı şekilde açıklamaya
çalıştık.
Türk Hukukunda 19.3.2003 tarihinde 4926 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten
sonra henüz iki yıl dolmadan 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu yürürlüğe girdi. Bu yeni kanunlar ceza hukuk sistemine köklü
değişiklikler getirdi. Eski kanun olan 4926 ile TCK arasında özellikle genel
hükümler açısından aykırılıklar ortaya çıktı. Tüm bunların çözümü yeni Kanun ile
olacaktı. 2007’de 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çıkarıldı.
Kıbrıs

Hukukuna

baktığımızda

3.7.1983

tarihinden

önce

İngilizler

Döneminden kalma yasalar ile gümrük kaçakçılığı sorunu çözümlenmeye
çalışılıyordu. Yeni kurulacak devlet için hukuk düzeninde özellikle gümrük
konusunda yeni bir yasa oluşturulmuştu. 1983 tarihinden sonra ve halen yürürlükte
olan 37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası kullanılacaktı. Bu yasa İngiliz
Döneminde çıkarılan Fasıl 154 olan Ceza Yasası ile KKTC kurulduktan sonra
çıkarılan Fasıl 155 Ceza Usul Yasası’ndaki genel hükümler ile paralel düzenlemeler
içermekteydi. Aynı şekilde gümrük kaçakçılığı suçlarının yer aldığı diğer bir yasa
olan 12/83 sayılı Dış Ticaret Yasası da yeni kurulacak devlet için gümrük kaçakçılığı
suçlarının ayrı ayrı ele alındığı iki yasadan biri olacaktı.
Türk Hukukundaki 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Kıbrıs
Hukukundaki 37/83 ile 12/83 sayılı Kanuna göre daha derli toplu, sistemli, amacı
açıkça belirtilmiştir. Uzun tanımlamalardan, karmaşadan uzak, sistematiğe uygun
şekilde düzenlenmiştir. 37/83 ve 12/83 sayılı Yasada belli bir sisteme göre
gidilmemiş ve amaç maddesi yoktur.
5607 sayılı Kanun özel bir ceza kanunudur. Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları
aynı maddede düzenlenmiştir. Ayrıca suçlar ve kabahatler ayrımına gidilmiş, bunlara
uygulanacak genel hükümler için TCK’ya, CMK’ya ve Kabahatler Kanununa
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göndermeler yapılmıştır. 37/83 ve 12/83 sayılı Yasa da özel bir ceza kanunudur.
Kaçakçılık fiil ve yaptırımları aynı madde de düzenlenmiş; fakat doğrudan suçlar ve
kabahatler ayrımı yapılmamıştır. Sözü edilen yasalar genel hükümler için Fasıl 154’e
ve Fasıl 155’e atıfta bulunmuştur.
5607 sayılı Kanun ile 37/83 ve 12/83 sayılı Yasa arasındaki en belirgin fark;
Türk Hukukunda ‘hürriyeti bağlayıcı ceza ilkesinin’ gümrük kaçakçılığı suçlarında
benimsenmiş olup, Kıbrıs Hukukunda ‘ekonomik suça ekonomik ceza prensibi’
uygulanmaktadır.
Türk Hukukunda 5607 de tanımlanan suçlara ve kabahatlere ilişkin; teşebbüs,
iştirak ve içtima halleri için TCK ve Kabahatler Kanununa atıfta bulunulmuş,
özellikle içtima hallerinde resmi belgede sahtecilik söz konusu ise her suç için ayrı
ayrı cezalandırma yoluna gidileceği hükme bağlanmıştır. Kıbrıs Hukukuna
baktığımızda suç ve kabahat ayrımı yapılmamış; ancak suçlara ilişkin teşebbüs,
iştirak ve içtima halleri için Fasıl 154 olan Ceza Yasasına gönderme yapılmıştır.
Resmi belgede sahtecilik durumları için burada da ayrıca bir cezalandırmaya
gidilecektir.
Etkin pişmanlık için Türk Hukukunda böyle bir başlığa ve düzenlemeye yer
verilmişken, Kıbrıs Hukukunda etkin pişmanlık müessesesi bulunmamaktadır. 5607
de tüzel kişilerin faaliyeti çerçevesinde suç işlenmiş olması halinde tüzel kişilik fail
sayılamayacak, onlara özgü güvenlik tedbirlerine başvurulacak,

37/83 ve 12/83

sayılı Yasalar için şirket yetkilileri ile birlikte tüzel kişilikte fail sayılabilecektir.
Türk Hukukunda amaç maddesinde kanunun neden yapıldığı anlatılmakta ve
devamında tanımlar, kaçakçılık fiilleri olan suçlar ve kabahatler ile bunları önleme,
izleme metodları daha sonra ise yargılama gerekli görüldüğü takdirde ona ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır. Kıbrıs Hukukunda amaç maddesine yer verilmemiş
olup, 37/83 sayılı için tanımlar ve daha ileriki bölümlerde gümrük kaçakçılığına
yönelik suçlar, kaçakçılığı önleme yöntemleri ve yargılamaya ilişkin hükümler
düzenlenmektedir. 12/83 sayılı Kanun açısından tanımlar, suç ve cezalar, yargılama
hükümleri düzenlenmiş; fakat kaçakçılığı önleme, izleme için esas yasa olarak 37/83
sayılı Yasa uygulanmaktadır.
Bir diğer husus ise; Türk Hukukunda diğer kaçakçılık türlerinin ayrı
kanunlarda düzenlendiği, Kıbrıs Hukukunda ise adeta sıkıştırılmış yasa yapma
tekniği uygulanarak 37/83’te diğer kaçakçılık türlerinin de aynı yasa içerisinde yer
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alması durumudur. Aynı teknik 12/83’te ithalat ve ihracat suçlarının aynı başlık
altında fiiller ve yaptırımlar ile birlikte düzenlenip, bir yasa da ayrı diğerinde bütün
şeklinde olması düzensizliği yaratmaktadır.
Türk Hukukunda nitelikli hallere yer verilmiş olup, suçun örgüt faaliyeti
çerçevesinde, ve toplu şekilde işlenmesi gibi nitelikli hallerden biri söz konusu
olduğu takdirde cezanın ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edilecek, Kıbrıs Hukukunda
suçun basit ve nitelikli hali ayrımı olmadığı için, söz konusu suçun Türk Hukukuna
göre nitelikli hali sayılabilecek bir durum için bile basit nitelikte bir suç olarak
adlandırılıp, o şekilde yargılamaya gidilecek ve hiç de adil olmayan durumlara yol
açacaktır. Nitekim dolambaçlı yollardan suçu gerçekleştiren kişiler için denetim
güçlüğünden dolayı cezanın ağırlaşması gerekirken, aynı derecede cezalandırmaya
gidilerek adil olmayan durumların oluşmasına sebep olunacaktır.
Türk Hukukunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan
gümrük kaçakçılığı suçları için ceza politikası olarak uygulanan hürriyeti bağlayıcı
cezaların,

özgürlüğü

bağlayıcı

tutumu

yüzünden

hükümlüyü

toplumdan

uzaklaştırmanın yanında devletin ekonomik kaybını önleme ve bunları tazmin etme
görevlerinden uzaklaşarak, suç faillerinin ağır yollarla cezalandırılması iktisadi ve
mali yapıyı korumamaktadır. Gümrükler, devletlerin hâkimiyet alanlarının ifadesidir
ve hazineye önemli bir gelir kaynağı teşkil ederler. Ekonomik bir suç olan gümrük
kaçakçılığı için ağır yollarla cezalandırma yönteminden vazgeçip, hem kişiyi
toplumdan uzaklaştırmamak hem de devlete gelir aktarılması yönünde katkıda
bulunmak açısından bu önemlidir. Kıbrıs Hukukuna baktığımızda ceza politikası
olarak benimsenen ise ekonomik suça ekonomik ceza prensibidir. Söz konusu
prensip gayet yerindedir.
Vergide kayıt sisteminin her iki hukuk sistemi açısından yetersizliği, giderek
artmakta olan gümrük kaçakçılığı suçları için tercih sebebidir. Bundan faydalanmak
suretiyle sözü edilen kaçakçılık işlenmekte, az riziko ile çok rant elde edilmesi söz
konusu olabilmektedir. Hükümler yetersiz kalmakta ve özellikle fikri haklar
bakımından örnek verecek olursak elektronik ticaret konusunda ciddi bir şekilde
kamu çıkarı zedelenmektedir. Elektronik ortamda satılan kitaplardır. Kayıt sisteminin
yetersizliği ile bunlardan vergi alınamamakta, fikri haklar açısından büyük kayıplara
yol açılmaktadır. Özellikle Kıbrıs’a baktığımızda; Ada da denetimin az olduğu ve
kaçakçılığın deniz yolu ile daha rahat sağlandığı gözetilecek olursa gümrük
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kaçakçılığı yapanlar için Ada ülkeleri başlı başına hukuk dışı ithalat ve ihracatların
oluşması bakımından ideal ülkelerdir. Üstüne Kıbrıs Adası kuzeyi itibariyle global
anlamda tanınmayan bir ülke olmasından dolayı izolasyonlara maruz kalmakta,
ithalat ve ihracat yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilmekte olduğundan
serbest piyasa açısından rahat ticaret yapılamamakta, kaçak malların ülkeye
sokulması ve ülke dışına çıkarılması an meselesi olmaktadır.
Yine her iki hukuk sistemi açısından ‘idarenin suç yaratabilmesi yanlışına’ da
değinmek gerekir. Bu yanlış idarenin tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerle
suç yaratmasıdır. Yasa dışında kalan hiçbir düzenleyici işlem suç ve ceza
yaratılmasına dayanak olmamalıdır. İdare olağan hallerde suç yaratarak kişinin
haklarını zedelemektedir. Kişilik hakları kanun hükmünde kararnamelerle bile
olağanüstü hallerde düzenlenmezken, normlar hiyerarşisine göre KHK’lardan daha
da altta bulunan tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmesi mümkün olmamalıdır.
Yasama yetkisi hiçbir şekilde devredilmemeli, Anayasa da korunan bu hükümlere
uygun davranılmalıdır. Bakanlar Kurulu kararları ile ithalat ve ihracat rejimlerinde
malların belirlenmesi, muaf tutulması buna aykırı durumlarda suç sayılmasının
düşünülemeyeceği görüşünden hareketle tüm bunlar Anayasa’ya aykırı olduğu gibi,
her şeyden önce hukuk devleti ilkesine aykırıdır. İnsan haklarının ihlali, kişinin
güvenliğinin olmaması, adaletin gerçekleştirilememesi gibi sonuçlar doğuracaktır.
Ceza hukukunun temel prensiplerinden ‘kanunilik ve belirlilik ilkelerinden’
hareketle, bir davranışın cezalandırılabilir olduğuna yalnız yasa koyucu karar kılmalı
ve kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden ötürü
cezalandırılmamalıdır. 21.yüzyıl’da ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinin’
aşılarak adeta yasa koyucunun yerine geçerek davranmak kişinin hukuksal açıdan
güvenliğini bertaraf etmektedir zira yasak davranışın bunun karşılığında öngörülen
ceza yaptırımının ne olduğu somut olarak belirlenmiş olmalıdır. Bireyi keyfiliğe
karşı koruyan bu ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Türk Hukukunda ithal ve ihraç eşyanın yasaklanması ile ilgili hükümler
kanunla düzenlenir; ancak hangi eşyanın yasak oluşuna dair belirleme Bakanlar
Kurulu kararları ile yapılmaktadır. Kıbrıs Hukukunda ise; ithal ve ihraç eşyalarının
yasaklanması konusunda tamamen bir serbestlik bulunmakta, idarenin düzenleyici
işlemleri ile yasaklama ve kısıtlamalara gidilebilmektedir. İdarenin keyfiliğine
tanınmış bu sistem için kısa zamanda yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
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