
 
 

 

 

 
 
GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                          Tarih: 25/06/2014           
Sayı: 2014/23                                                             Ref:    6/23 
  
 
   
Konu: 6545 SAYILI KANUNLA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
           KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.  

 

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun  18/06/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 

kabul edilmiştir. Söz konusu kanun, Cumhurbaşkanı incelemesini müteakiben Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.  

 

Belirtilen kanunun 89’uncu maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu’nun,  

 

 3’üncü maddesinin 2 ilâ 6, 8 ilâ 11 ve 18’inci fıkralarında değişiklik 

yapılmıştır. 

 3’üncü fıkrasının 19 ile 20’nci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

 3’üncü maddesine 22’nci fıkra eklenmiştir.    

 

Yapılan değişiklikler,  ağırlıklı olarak, değişikliğe konu olan fiiller için mevcut 

hükümlerin öngördüğü cezaların alt ve üst sınırlarında artırımı  içermektedir. Genel olarak, 

ceza alt sınırları bir kat,  ceza üst sınırları ise, yarım kat artırılmıştır. Ceza hükümlerinde 

değişiklik yapılmakla birlikte,  

 

 cezanın alt sınırının yükseltildiği, cezanın üst sınırında ise hiçbir değişiklik 

yapılmadığı, 

 cezanın alt ve üst sınırlarının aynen bırakıldığı,  

 

durumlar da mevcuttur.  
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5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yapılan 

değişiklikler aşağıdaki tabloda kıyaslamalı olarak gösterilmektedir: 
1
  

 

Fıkra No. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası 

3/2 Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük 

vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye 

sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük 

vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye 

sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

3/3 Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda 

bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak 

gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla 

kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda 

bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak 

gümrük bölgesinde bırakan kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

3/4 Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere 

ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi 

çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına 

çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla  kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

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 yapan kişi, bir yıldan üç yıla  

kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

3/5 Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin 

işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu 

oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla 

satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan 

kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne 

kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin 

işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu 

oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî 

amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya 

saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

3/6 Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen 

veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal 

amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan 

veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan 

veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve 

beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden 

kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen 

eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis 

eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek 

satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan iki yıla 

kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

3/8 İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran 

kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve 

beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  

İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden 

çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir 

suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır.  

3/9 İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi 

göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın 

cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek  

suretiyle ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, 

sübvansiyon veya parasal  iadelerden yararlanmak 

suretiyle haksız çıkar sağlayan  kişi, bir yıldan beş yıla 

kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 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. 

İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon 

veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla 

ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi 

gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın 

cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, 

bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır. 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. 

 

                                                           
1
 Çıkan ibareler kırmızı, dahil edilen ibareler yeşil renkle yazılmak suretiyle belirtilmiştir.  
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3/10 Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın 

akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol 

ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık suçunu 

işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın 

akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, 

metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki 

fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına 

kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması 

suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. 

3/11 Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen 

seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla 

Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği  

belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan 

akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, 

bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan 

veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği 

seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç 

içermeyen akaryakıtı;  
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, 
b) Satışa arz eden veya satan, 
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,  
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, 

marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan 

akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun 

anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden 

cezaya hükmolunur. 

3/18 Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil 

alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten, yurda sokan, 

ticarî amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden 

veya satanlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, 

damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit 

veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil 

alkol, metanol ve alkollü içkileri; 
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,  
b) Satışa arz eden veya satan, 
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, 
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün 

mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 

kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması 

hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya 

hükmolunur. 

3/19 (19) Ambalajlarında taklit bandrol, etiket, hologram, 

pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün 

mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten 

veya yurda sokanlar, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve 

yirmi bin güne kadar adlî para 

cezası ile; bu ürünleri ticarî amaçla bulunduran, 

nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki yıldan beş 

yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. 

Not: Kanunun 3’üncü maddesinin 19’uncu fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

3/20 (20) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü 

içkilerin ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile 

bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri 

işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu 

ürünleri üreten, ithal edenler ile ticarî amaçla 

bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki 

yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır. 

Not: Kanunun 3’üncü maddesinin 20’nci fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

3/22 -  Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu 

oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, 

verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır. 
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Saygılarımızla,  

                                                                                                       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanımıza yazabilirsiniz.  

 

Cahit YERCİ  
Yeminli Mali Müşavir 

Kaliteden Sorumlu Ortak  

cyerci@mazarsdenge.com.tr 
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