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KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE KANUNU

1. BÖLÜM



 5607 - 3/1 Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak.

1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 bin güne kadar adlî para cezası

Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, ceza üçte birinden yarısına kadar 
artırılır.

 5607 - 3/2 Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen 
ödenmeksizin ülkeye sokmak.

 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası.
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 5607 - 3/3 Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim 
hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak.

 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TRANSİT
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 5607 3/4 Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme 
rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak.

 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası.

 5607 3/5 Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların 
konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, 
taşıyan veya saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası 

     ile cezalandırılır.

Dİ, GKAİ, Gİ REJİMLERİ
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 5607 - 3/6 Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak 
ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak, devretmek.

 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası.

 5607 - 3/9 İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden 
yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da 
gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek.

 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10’u aşmayan bir 
fark bulunması halinde, sadece Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
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 5607 - 3/7 İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak.

 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adlî para cezası

 İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya 
saklamak aynı cezaya tabidir. 

 İthali Yasak Eşyalar Gümrük Yönetmeliğinin 32 nolu ekinde yer almaktadır.

İTHALİ KANUNLA YASAK
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 5607 - 3/8 İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak.

 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

İHRACI KANUNLA YASAK
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GÜMRÜK KANUNU

2. BÖLÜM



 56/1 Üzerlerinde, iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu 
gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline 
izin verilmez. 

 Bu gibi eşyanın Türkiye'den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da 
yeniden ihracına izin verilebilir. 

 Söz konusu isim ve simgelerin kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla 
elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.

SAHTE MENŞELİ EŞYA
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 234/1a Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi 
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra 
kontrol sonucunda;

 Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda 

 veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde 

 aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre 
alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı 
olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

TARİFE BEYANI 
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15/3 Gümrük Tarifesi:

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli,

b) Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife 
önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsamı eşyaya uygulanacak;

- Gümrük vergi oranlarını,

-  İşlenmiş tarım ürünleri için alınan ithalat  vergilerini, 

d) Türkiye'nin ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulamalarını (STA),

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını 
(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi), 

f) İthalat vergilerinde uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,

g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını,

Kapsar.

GÜMRÜK TARİFESİ NEDİR?
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 234/1b Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi 
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonucunda;

 Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, belirlenen kıymete göre 
noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı 
para cezası alınır. 

KIYMET BEYANI
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 Gümrük vergisinin matrahını eşyanın gümrük kıymeti ile Türk limanına kadar olan navlun ve sigorta 
giderleri toplamı oluşturur.

 24/1 İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla 
yapılan satışta fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

 Gümrük kıymeti düzeltilebilir kıymettir. Örneğin, kömürün karbon oranına bağlı olarak birim kıymetin farklı 
oluşması gibi birim kıymetin eşyanın niteliğine göre belirlendiği durumlarda fiyat düzeltilmesi yapılabilir.

 Gümrük kıymetinin ithalattan önce belirlenmiş olma şartı yoktur. Royalti ve transfer gibi sonradan ortaya 
çıkacak unsurların da beyanı gerekir.

 Esas olan eşyanın satışı nedeniyle hangi ad altında olursa olsun satıcıya aktarılan ekonomik değer eşyanın 
kıymetine katılmalıdır.
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 234/1c 

 Satış birimine göre miktar itibarıyla % 5’i geçmeyen bir fark ile 

 maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında,

bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır. 

 Miktar olarak % 5’i aşmayan eksiklerde daha düşük oranlı ceza uygulanması esas alınmıştır.

MİKTAR
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 234/2 

 Dahilde işleme rejimi, 

 gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve 

 tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi 

hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra 
kontrol sonucunda; belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari 
para cezası verilir.

 Maddede 2019 yılında yapılan değişiklikle, ceza miktarı «cezaların yarısı» iken «vergi farkının 
yarısı»na indirilmiştir.

DİR, GKAİR, GİR BEYANI
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 234/5 Telafi Edici Verginin hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince tespit 

edildiği durumda, vergilerin faizi ile birlikte tahsilinin yanı sıra, bu vergilerin dörtte biri tutarında 

para cezasına hükmedilir. 

 Vergilerin yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu cezaya 

hükmedilmez. Faizi ile birlikte vergiler tahsil edilir.

TELAFİ EDİCİ VERGİ
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 235/1-a, 1b Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi eşyanın yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya 
teslimden sonra kontrol sonucunda genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış 
olduğunun tespiti hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş 
değerinin 4 katı idari para cezası verilir

 Bu eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen 
eşya için ton başına 30.000 Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 600 Türk Lirası olarak 
hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

 Burada temel ayrım eşyanın kanunla değil diğer alt düzenlemelerle ithalatının yasaklanmış 
olmasıdır.

 Örneğin, her yıl yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve 
Atıklara İlişkin Tebliğ" eki "İthali Yasak Atık ve Maddeler" listesi  kapsamında yer alan eşyanın 
ithalatı yasaktır. 

İTHALİ İDARİ DÜZENLEMEYLE YASAK
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 235/4-a İthali idari düzenlemelerle yasaklanmış eşya, yükümlü talebi doğrultusunda otuz gün içinde 
mahrece iade ya da ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit 
edilir. 

 Bu süre içerisinde mahrece iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya 
da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu 
gümrük idaresine terk edilir.

EŞYAYA YAPILACAK İŞLEMLER
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 235/1c, 1d, 1e Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı 
zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına 
rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda 
bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, 
gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilir.

 Bu eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde 
gelen eşya için ton başına 8.000 Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 200 Türk Lirası 
olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

 Süresi içerisinde, eşyanın ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya 
ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının 
bildirilmesi hâlinde, 241/1 uyarınca idari para cezası verilir. 

İTHALİ İZNE TABİ
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 İthali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, 
uygunluk belgesine tabi eşyaya uygulanan ceza miktarı değişmemiştir.

 Bu eşyanın ithalinde sadece belge ibrazı için ceza düzenlemesi varken, bu kez  veya bu belgeler 
yerine geçen bilgi de  ceza kapsamına alınmıştır. Ceza kapsamı genişletilmiştir.

 Süresi içerisinde, eşyanın, ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi 
veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının 
bildirilmesi halinde, 241/1 uygulanacağı eklenmiştir.
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 235/4-b İthali izne tabi eşya, yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade, ilgili kurum ya da 
kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit veya 
ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek 
üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir.

 Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan İthali yasak ve 
izne tabi eşya eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

EŞYAYA YAPILACAK İŞLEMLER
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235/4-c Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan ithali yasak 
ve izne tabi eşya eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

BULUNAMAYAN EŞYA
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235/2-a İhracat rejimine tabi tutulan eşyanın yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol 
sonucunda genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, 
eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilir.

İHRACI İDARİ DÜZENLEMEYLE YASAK
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 235/2-b Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı 
zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına 
rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda 
bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası 
verilir.

 Süresi içerisinde, eşyanın ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi 
veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının 
bildirilmesi hâlinde 241/1 uyarınca idari para cezası verilir.

İHRACI İZNE TABİ
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 İhracı belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, 
uygunluk belgesine tabi eşyaya uygulanan ceza miktarı «gümrüklenmiş değer» tutarında iken 
«gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar» olarak  belirlenmiştir.

 Bu eşyanın ihracında için sadece belge ibrazı için ceza düzenlemesi varken, bu kez  veya bu 
belgeler yerine geçen bilgi de  ceza kapsamına alınmıştır. Ceza kapsamı genişletilmiştir.

 Süresi içerisinde, eşyanın, ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi 
veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının 
bildirilmesi halinde, 241/1 uygulanacağı eklenmiştir.
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 235/5- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine karayolu ile sevk edilmek 
üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya 
muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik 
inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde;

a)     Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından 
fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası 
verilir.

b)    Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli 
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

TRANSİT EŞYANIN BELİRGİN ŞEKİLDE FARKLI OLMASI
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 Karayoluyla sevk edilecek transit eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı çıkması halinde 
uygulanacak cezada, farklılığın tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti şartı 
getirilmiştir.

 Bu düzenleme Yönetmelikten Kanuna taşınarak adli bağlayıcılığı sağlanmıştır.

 Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla 
olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

Bu ceza gümrüklenmiş değerin iki katıydı.

 Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli 
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar idari para cezası verilir.

Ceza miktarı değişmemiştir.
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 235/5- Transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, hareket gümrük 
idaresinden sevk edilmesinden sonra varış gümrük idaresine varışından önce ya da varış 
gümrük idaresinde yapılan kontrolü veya muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya 
fazlalık tespit edilmesi hâlinde: 

c) Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi hâlinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası 
verilir.

d) Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri 
kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya tasfiye edilir.

TRANSİT VARIŞ
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 Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 
alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

 Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar 
idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi 
tutulur.
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 236- Gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni 
alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden 
kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan 
sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu 
eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

 Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan 
sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın tasfiyeye tabi tutulmasının 
yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

ANTREPO
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 236/5- Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanının kontrolü veya muayenesi 
neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya 
olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde;

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri 
toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı 
idari para cezası verilir.

b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya 
veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı 
çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
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 Antrepo rejimi kapsamı eşyanın beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, 
teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde ceza uygulanacağı düzenlenmiştir. 
Yönetmelikle yapılan düzenleme Kanuna aktarılmış, adli nitelikte bağlayıcı hale getirilmiştir.

 Farklı çıkan eşyaya için önceki düzenlemede gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza uygulanıyordu. Bu 
ceza miktarı kademelendirilmektedir.

 Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla 
olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

 Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli 
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
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 238/1 241 maddede yer alan cezalar dışında aşağıdaki ceza alınır.

a) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 
ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,

b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, 
gümrük vergileri tutarının dörtte biri,

Dİ, GKAİ, Gİ REJİMLERİ
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c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, 
rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, 
gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının 
gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen 
süre faizin toplamı kadar, 

d) Taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde 
gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile 
rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için faizin toplamı 
kadar.
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 238/2 İndirimli ceza miktarından yararlanan eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış 
gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, 
ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.

 238/3 Bu cezalar usulsüzlük cezasının 8 katından az olamaz.
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 Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi eşyanın gümrük gözetiminden 
mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde ithal eşyasının vergileri ile faiz tutarı para 
cezası alınır.

Daha önce dahilde işleme rejimi kapsamı eşyanın izin verilen yerde bulunması halinde gümrük 
vergilerinin iki katı şeklinde ceza uygulanıyordu.

 Taşıtlar hariç, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrük işlemine tabi 
tutulmaması halinde, gümrük vergileri ile faizi toplamı kadar idari para cezası verilir.

Önceki düzenlemede ceza miktarı gümrüklenmiş değerin iki katıydı.

 Ayrıca, bu eşyalara, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrük işlemine tabi tutulmaması 
halinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.
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DİĞER KANUNLAR

3. BÖLÜM



3065 - 51 Matrah farklarına uygulanacak işlemler:
Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftişe 
yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük 
Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.

KATMA DEĞER VERGİSİ
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4760 16/3 İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve 
denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca 
ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
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 2976  / 4 Cumhurbaşkanı  Kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, 
ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para 
cezasına çarptırılırlar. 

 İthalatta alınan tüm vergi, resim, fon, mali yük adı ne olursa olsun Gümrük Kanununa göre ithalat 
vergileri tanımına girmektedir.

 Beyan ile yapılan tespit sonucunda eksik vergi ödendiğinin tespiti halinde, Gümrük Kanununun 234’ncü 
maddesi gereğince, vergilerin 3 katı para cezası uygulanır.

 İki kanun arasında çelişki bulunmaktadır. Kabahatler Kanunu uyarınca ağır olan yani Gümrük 
Kanununda düzenlenen ceza uygulanır.

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
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