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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAPSAMiNDA IHRACAT KAÇAKÇILIGI SUÇLARi
i

i

ÖZET

II
1918 ve 4926 sayili mülga kanunlardan sonra 5607 sayili Kaçakçiliklai

Mücadele Kanunu 2007 yilinin mayis ayinda hukuk dünyasindaki yerini almistir.

Özellikh 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu dönemindeki uygulamalarin

basina te günlük hayata yansimalarindan duyulan tepki ile ihracat suçlari açisindan
i

hürriyeti baglayici cezalar ve para cezalarinda artis öngörülmüstür. Bu hareket

tarzininl'benimsenmesindeki en önemli faktör hayali ihracat olarak adlandirilan suç

tipinin doksanli yillarda siklikla islenmesidir. Ihracatin artirilmaya ve tesvik edilmeye

çalisilJ~sl ile beraber böyle bir uygulamaya da gidilmesi uygulamada ne gibi

sikintilJrin çikacagini belirsizlestirmektedir.

II
5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu ile artik kabahat-suç ayrimi

keskinl~stirilmis, ihracatta Bakanlik Kararnameleri ile suç ihdas etme egilimini

ortadad i kaldirmistir. Bu yönleri ile Kaçakçilik Kanununun, Ceza Muhakemesi

KanunJ ve Türk Ceza Kanunu ile uyumu saglanmistir.

~607 sayili Kanun kaçakçilik suçlarinda sadece hürriyeti baglayici cezalarinIli
artirilmasi ile bu suçlarin önlenebilecegi kanaatini tasimasi 1918 sayili mülga

KaçakdIlik Kanunu uygulamalarini hatirlatmakta ancak bir taraftan eskiden suç olarak

düzenlJ~is olan eylemleri kabahat kapsaminda mütalaa ederek ihracati artirmak
i

istemektedir.

i
Tezimizde özellikle ihracat kaçakçiligi suçlarinda yeni düzenlemeye uygun

olarak kabahat ve suç ayrimi yapilmis ve bu sistematik üzerine Türk Ceza Kanunu ve

Ceza Jiuhakemeleri kanunu isiginda inceleme yapilmistir. Bu incelemelerde özellikle

1918 Je 4926 sayili mülga Kanunlar ile kiyaslama yapilmis ve suç ve kabahatlerin

genel Jelisim süreci gözler önüne serilmeye çabalaninistir.

LI

iii



EXTIORT SMUGGLING ACCORDING TO 5607 NUMBERED
TURKISH ANTISMUGGLING CODE

ABSTRACT

II
After 1918 and 4926 numbered, out of force, Anti smuggling codes, 5607

number~d Anti-smuggling Code has taken its place in the Turkish law system. After

increasi~g of export smuggling during the 4926 numbered code, freedom binding

rules an~ fines have been heightened as an impact of social reflection. The reason for

h . h ii... f 1·· d· 90'eig tening is increase o export smugg ing cnmes unng s.

II

ihilegovernment tries to increase exportation, on the other hand heightining

of finesi~nd f,eedom bingding rules make the future and implemantation of this 4926
numberJd Anti-smuggling Code obscure.

II
With 5607 numbered Antismuggling Code diferences and gaps between

crimes i'and faults have been sharpened. Additionaly establishing crimes with

govemJental decrees is become imposibble by these changes. By the way

CompaUbility of Turkish Criminal Code and Code Of Criminal Procedure,

Antism~ggling Code have been fumished.

II
In this thesis we tried to examine the diffrenees, 5607 numbered code has

given, !kd compare with Turkish Criminal Code and Code Of Criminal Procedure.

Actuall~ we tried the explain the differences between 1918, 4926 and 5607 numbered

codes JAd the changes that 5607 numbered code has given to Turkish Law.

il.s a result 5607 numbered antismugling code tries to decrease the export
i

smuggiing by heightening the punishment, but code also tries to increase export of

TurkeJi ~y shaping the differences between erime and fault.

LV



6NSÖZ

.11

Iletisim imkanlarinin hizla arttigi günümüzde ticaret de ayni hizda gelismekte

ve degi~mektedir. Bu nedenlerle ilk olarak i9 i8 sayili Kaçakçilikla Mücadele

Kanunulle daha sonrasinda 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu ile gümrük

ticaretinpeki degisime ayak uydurulmaya çalisilmis, ancak sözkonusu kanunlar günün

ihtiyaçiJrina cevap veremediklerinden mayis 2007 tarihli 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücadel~ Kanunu yürürlüge girmistir.

i
Uygulamada söz konusu kanunlarin yürürlük tarihleri arasinda çok kisa bir

süre bJlunmasi nedeni ile lehe kanun uygulamasinda nasil hareket edilecegi
I'

hususunda uygulamada sikintilar yasanmaktadir. Bu çalismamizin amaci 5607 sayili
i

Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'ndaki ihracat kaçakçiligi suçlarini incelemekle

beraber lönceki kanundaki uygulamalar ile özet de olsa kiyaslama imkani sunmaktir.
i

Kisacasi ihracat kaçakçiligi suçunun Türk Hukuku'nda geçmisten günümüze ceza

hUkukuiaçisindan düzenlenis seklini incelemek ve kaçakçilik suçlan ve kababadenni
irdelemek tezin esas amacidir. Yürürlükteki 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele

KanunjJnun yürürlük tarihinin yeni olmasi ve halihazirda bu konuda yeterli arastirma

yapilm~mis olmasinin eksikligini bu arastirmam sirasinda gözlemlemis bulunuyorum.

Bu nehenle bu eksikligi Yargitay kararlari, yabanci dilden tercümeler ve

uygula~adan elde edilecek bilgilerle tamamlamaya çalismis bulunmaktayim.
- i .
üzellikle Gümrük Denetçileri Dernegi ve Türkiye Ihracatçilar Birligi'ne tezi n

hazirlarlmasi sirasindaki yardimlarindan ötürü tesekkürü bir borç bilirim.

II .
Sonuç olarak "Ihraç Kaçakçiligi Suçlari" adindaki tezimim henüz çok yenii

olan bJ konuda daha sonraki arastirmalara isik tutmasini temenni ederim. Tezimin

hazirlaAmasi ve incelenmesi asamasi sirasinda özveri ve sabirla beni destekleyen

sayin ~anisman hocam Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoglu'na, bana gerek

uyguialada gerek teoride yol gösteren sayin Av. Abdurrahman Gök beye ve bana

sürekli !destek olan aileme tesekkür ederim.
i

Isa Polat

Istanbul 2009
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GIRIs

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüge giren 5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nun

5. mad6esinde, bu Kanun'un genel hükümlerinin özel ceza kanunlari ve ceza içeren

kanunlkdaki suçlar hakkinda da uygulanacagi belirtilmistir. Yine 5326 sayili

Kabah~tler Kanunu'nun 3. maddesinde, bu Kanun'un genel hükümlerinin diger

kanunlkdaki kabahatler hakkinda da uygulanacagi hükme baglanmistir.

Bu kapsamda Kaçakçilik Suçlarini düzenleyen 4926 sayili Kaçakçilikla

Mücad~le Kanunu yerine 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu kabul edilmis
II

ve 5237 sayili Türk Ceza Kanunu ile uyum saglanmistir.

5607 sayili Kaçakçilik Kanunu'nda suç ve kabahat ayrimi yapilmis ve

bÖYle1~ daha sade ve düzenli bir kanun olmasi saglanmistir. Suç ve kabahaderin

içerigiie göre ise ihracat ve ithalat eylemleri hakkinda düzenlemelere yer verilmistir.

ITez konumuzu olusturan ihracat kaçakçiligi suç ve kabahatlerinde de önemli
degisiKlikler yapilmistir. Öncelikle mülga Kaçakçilik Kanunlari 'nda yer alan kavram

kargas~ina son verilmeye çalisilmis, mülga kanunlar döneminde kararname ile suç

ihdas ~tme boyutuna varan bazi eksiklikler suçta cezada kanunilik ilkesine uygun

düzenll~meler yapilarak asilmistir. Ihracati aracili sirket üzerinden gerçeklestiren ve

herhJ~i bir suç isleme kasti bulunmamasina ragmen sirf araci kullanmalarindan

ötürü I~anik sifati ile yargilanan sirket yetkilileri hakkinda da gerekli kanuni

düzenl~meler yapilmis ve cezalarin sahsiligi ilkesi temin edilmistir.

5607 sayili Kanun Uyarinca Ihracat Kaçakçiligi Suçlari ve Kabahatleri adini

verdigibiz tezimiz üç bölümden olusmaktadir. Birinci bölümde Gümrük Kanunu,

Kaçak~ilik Kanunlari ve uygulamada kullanilagelen kavramlar, kaçakçiligin tanimi,

kaçakJhikla mücadele mevzuatinin gelisim süreci, ikinci bölümde ihracat kaçakçiligi

suçlar~,Iüçüncü bölümde ise ihracat kaçakçiligi kabahatleri incelenmistir.

1
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BIRINCI BÖLÜM

KAÇAKÇiLiK TANiMi VE IHRACAT ISLEMLERI

KAVRAMLARI

1- TANIM

Kaçakçilik ifadesi, sözlük anlami ile, bir devletin yasalarina karsi gelinerek

yapilani ticaret ya da bir ülkeye gümrügü ödenmemis, yasaklanmis bir mali sokmak

veya g~~liolarak sezdirmeden kaçirmaktirl

~ünya Gümrük Örgütü2 tarafindan benimsenen tanimlamaya göre3

kaçakQJlik, "Ticari esya sevkiyati üzerindeki vergi, resim ve harçlari ödemekten

kaçiJ~ veya buna tesebbüs etmek, ticari esya için uygulanmakta olan yasaklarna,

sinirla~a ve kisitlamalardan kaçinmak veya buna tesebbüs etmek veya ticaret

hayatiAba mesru rekabet ilke ve uygulamalarini zedelemek amaciyla haksiz ticari
i

avantaj elde etmek veya buna tesebbüs etmek amaciyla, ticari esyanin gümrük

isleml~rine tabi tutulmaksizin sinirdan içeriye geçirilmesi veya sinirdan disariya

çikaril~asi, esyanin özelliklerinin gümrük idarelerine yanlis beyan edilmesi, esyanin

düsük Iveya yüksek kiymetlendirilmesi, mense' sahadetnamesi ve tercihli kota
rejimIerinin suiistimali, dahilde ve hariçte isleme rejimIerinin suiistimali, ithal ve

II
ihraç lisansi ile ilgili suiistimaller, miktarin veya kalitenin yanlis beyan edilmesi,

sahte, taklit, korsan mallar, kayitdisi islemler, vergi iadesi ve geri ödeme

uygulamalarinda yanlis beyanlar, gerçegi yansitmayan tasfiyelerS" seklinde
II

tanimlanmistir.

II
i Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayinlari, Ankara, 2005, s.l 023
2 Düny~ Gümrük Örgütü kaçakçiligin önlenmesi amaciyla teskilatlanmis tek uluslararasii' ..
hükümetlerüstü örgüttür. Dünya çapinda 174 ülke örgüte üyedir. Orgüt, gümrük hareketlerinde tek

düzeniniye isbirliginin saglanmasi am_aciyla faaliyette bulunmaktadir.
3 Mustafa Yasar, Dünya Gümrük Orgütünce Benimsenen Kaçakçilik Tanimi, Gümrük Dergisi,
Ekim 2000, y.y., s.42
4 Menst Uluslararasi ticarete konu olan ürünlerin menseini belirten belgelerdir. Ihracati yapan

firinaniqlüyesi bulundugu yerel ticaret ya da sanayi odalarinca onaylanan bir belgedir.
5 Gerçegi yansitmayan tasfiyeler: Gelir vergisi mükellefiyeti dogana kadar faaliyette bulunup daha
sonra vergi ödemernek için isi tasfiye etmek ve faaliyetlerini baska bir sirket adi altinda devam

ettinne~en ;b..-el nlan ,;,temd;,



Ingilizce "smuggling" olan kaçakçiligin temeli Almanca'ya dayanmaktadir.
i

Smuggling, alinanca "smeugan" ve hatta "smjuga"dan gelmektedir. Bu da mana

olarakll'tünelden sürünerek geçmek" demektir.' Kelime anlaminda dahi söz konusu
suçun ~dari otoritelerden saklanarak ve kaçarak islendigi anlasilmaktadir.

IKanuniann incelemnesi durumunda birbirinden degisik konularda birçok

kaçakçllik taniminin yer aldigini görmekteyiz. Vergi Usul Kanunu' ndaki

"kaçaJLlik" tanimi ile 6136 Sayili Atesli Silahlar ve Biçaklar ile Diger Aletler Hakkinda

Kanunlha tanimlanmis olan silah kaçakçiligi ile Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma
Kanun~'nda yer alan kaçakçilik tanimlamalari birbirinden tamamen farklidir. Tez

konus~ olan kaçakçilik suçlari ise gümrük esyalari üzerinde söz konusu olan, ihracat

sirasin~a islenmesi muhtemelolan ihracat kaçakçiligi suçlaridir. Bu husustaki

taniml~alar 1918 ve 4926 sayili mülga KMK, Gümrük Kanunu ve 5607 sayili

KMK'I~a yer almaktadir.

Bu çerçevede bir kaçakçilik tanimi yapilirsa, kaçakçilik; mallarin ve

canlilarin hukuka aykiri yollardan ülke sinirlari içine sokulmasi veya ülke
II 7

sinirlarindan disariya çikarilmasidir.

Kaçakçilik geçmiste belli ve tahmin edilebilir yollardan icra edilirken

günümüzde kaçakçilik suçunun seçimlik hareketleri onlarcadir. Teknik ve teknolojik

gelisJbierin olaganca hiziyla ilerledigi günümüzde kaçakçilik suçu da ayni hizla

çesitle~ektedir. 8 Kaçakçilik günümüze uluslararasi boyutta düsünülmesi ve bu

kapsa~da takip edilmesi gereken bir suçtur. Özellikle Türkiye açisindan kaçakçiligin

ulusla}krasi boyutunun incelenmesi sonrasinda Balkanlar ve Ortadogu ülkelerinin

°hr ili ak i _.. o d b .... k kO o Id - i i ak d 9i aç Kaç çi igi uzerin e uyu et isi o ugu an asi m ta ir.

II

6 Smug~ling, (Çevrimiçi) http://en.wikipedia.orglwiki/Smuggling, 24 Nisan 2007

7 Kadirlünai, Ali Parlar, 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Adil Yayinevi, Ankara 2004,s.29 i
8 Bülent Tekin, Yer Alti Ekonomisinde Kaçakçilik Karapara Iliskisi ve Türkiye Örnegi,
Yükseklisans Tezi, Isparta, 2001, s.64
9 Ülkdihizdeki kaçakçilik suçlarinin yollarinin sekillenmesinde etkili olan Balkan ülkelerinin
incelenlriesi gerekir. Orta Avrupa ve Baltik Ülkeleri soguk savas sonrasindaki otorite bosluguna karsi
etkin ~Öntrolleri saglamislardir. Bu tedbirler ekonomik ve politik reform hareketinin bir uzantisi
olarak Yapilmistir. Soguk savas sonrasinda Orta Avrupa ile Baltik Ülkeleri ve Güney Avrupa ülkeleri

biCbicilrn r",kh iki yap,tanmayimeydanagctinni,locdrr. Bu iki kutupbötge "",mda Yugo,tavy:
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iGeçmisten günümüze kaçakçilik suçunun türlerini kaçakçiliga konu olan
seyin iürüne göre insan kaçakçiligi, silah kaçakçiligi, uyusturucu madde kaçakçiligi,

i

vergi kaçakçiligi, göçmen kaçakçiligi, otomobil kaçakçiligi seklinde siralamak
i

mümkündür. Ticaretin türüne göre ise, ithal kaçakçiligi ve ihraç kaçakçiligi seklinde
II

sini flandirilmaktadir.

11- TÜRK KAÇAKÇiLiK MEVZUATININ TARIHI.1 ••

GELISIMI
i

rrürk Kaçakçilik Mevzuatinin ilk kaçakçilikla mücadele kanunu, i0.12.1927

tarihli 111126 sayili Kaçakçiligin Men ve Takibine Dair Kanun'dur. Ikincisi ise,

15.06.1j929 tarihli 1510 sayili Kanun'dur. Cumhuriyetin ilk yillarinda uygulamaya
konan,! suç ve ceza ihdas eden bu iki kanundan sonra, yaklasik yetmis yil yürürlükte

kalacaU, asiri korumaci, ithal ikameci anlayisi ile hazirlanan, tekelci dönemin ürünü
II

07.01.li932 tarihli 1918 sayili Kaçakçiligin Men ve Takibine Dair Kanun, yürürlüge

girmisllve 71 yil yürürlükte kalarak Türk Kaçakçilik Mevzuatinin en uzun süreli
kanunu olmustur.

IA- 1918 Sayili Kaçakçiligin Men ve Takibine Dair Kanun

Dönemi

'1929 Dünya Ekonomik Krizi, Kuzey Amerika ve Avrupa' da korumaci

politikalarin benimsenmesine yol açmistir. Ülkemizde de, himayeci ve devletçi bu

politik~lar yogun bir sekilde uygulanmaya baslanmis ve bu ekonomik ortam
II

merkez~yönetiminin bulunmasi nedeni ile kaçakçilik eylemlerinin de kontrol edilmesi o kadar kolay
olmustJr. Ancak Yugoslavya'nin dagi\inasiyla, balkanlarda fiili hükümetleri dogmakla kalmamis
ayrica ~Üahlanma ve etnik temizlik hareketleri de arttirinistir. Buna bagli olarak da bu yeni kurulan
devletle~in sinirlarini kontrol edememe problemi bas gösterinistir. Merkezi hükümet olan Yugoslavya

ile yenilkurulan yerel yönetimler arasinda ayrismalarin baslamasi sonrasinda, Belgrad ve yerel güçler
arasindal hizla artan bir silahlanma yarisi baslamistir. Bu durum da haliyle silah kaçakçilarinin ve
karapara aklama çetelerinin isini arttinmstir. Belgrad hükümeti kadar kolay yollardan istedikleri

ürünlerJlkavusamayan fiili hükümetler çözüm yolunu kaçakçilikta bulmustur. Bu duruma göz yum an
Yugosl~v Hükümeti ve ordu mensuplari sayesinde balkanlarda günümüzde kullanilmakta olan'I
kaçakçilik yollarinin olusumu baslamistir. Bu yol daha sonralari Bati Avrupa ile Orta Dogu
ülkeleri~in birbiri arasindaki kaçakçilik trafiginde kullanilmaya baslanmistir. Bu kaçakçilik yollari
daha s6brasinda balkanlarda yayilmaya ve büyümeye baslamis daha sonrasinda orta dogu ilei'

bi,i",eii ulusi" am" boyutkazanim,.,,_



içerisiHde 1918 sayili Kanun hazirlanip yürürlüge konmustur. Çikarildigi dönemin

ekono~ik kosullarini yansitan bu Kanun, dogalolarak ithalat ekseni üzerIne

oturtUHl1UStUr. Nitekim Kanunda ithalat kaçakçiligi ayrintili bir sekilde

düzenl~nirken, ihracat kaçakçiliginin tam anlamiyla düzenlenmedigi görülmektedir.

1918 sayili Kanun, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin olumsuz etkilerini

bertarl~ etmek için, ekonomik yapiyi korumaya yönelik bir kanun özelligi

tasidiJJndan, devletin ekonomik kaybini önleme amaciyla agir cezalar öngörmüstür.

Kanud koyucu bu sekilde en basit hareketleri azami derecede cezalandirarak,

kaçakJiligin önüne geçmeyi amaçlamistir. Böylelikle fail aleyhine cezai sorumluluk

alani ~enislemistir. IOYürürlükte kaldigi müddetçe 32 kez degisiklige ugrayan ve

Anaya!Ja Mahkemesi tarafindan bazi maddeleri iptal edilen ve müeyyide olarak çok

agir hl~iS cezalari içeren ve uygulamada cezalarin orantililiginin asilmis oldugundan

bahisibi çokça gündeme gelen 1918 sayi li Kanun, uygulamada ve ögretide

savun1~masindan çok elestiriImistir. Özellikle 1918 sayili Kanunun, 765 sayili Türk

Ceza fanunu'nda düzenlenen tesebbüs, istirak, içtima, gönüllü vazgeçme, tekerrür,
müsadlre gibi müesseselerden farkli düzenlenmesi, bu kanunu anlasilmasi ve

LLL b·k hI" . ··11uygu ~p1aya yansimasi zor ir anun a ine getirmistir.

B- 4926 Sayili Kaçakçililda Mücadele Kanunu DönemI

Dis ticaretin kolaylastirilmasi ve ülkeler arasi sermaye akiminin artirilmasi

için, lif96 tarihinde AB ile Gümrük Birligi anlasmasi imzalayan Türkiye, Avrupa

Birlig~'ine tam üyelik için 1999 yilindan itibaren görüsmelere baslamistir. Bu
görüsmelerin somut bir neticesi, 1615 sayili Gümrük Kanunu'nun yürürlükten

kaldirJiarak, 4458 sayili Gümrük Kanunu'nun yürürlüge girmesi olmustur ve nihayet,
II

10.7.2003 tarihinde kabul edilen ve 19 Temmuz 2003 gün ve 25173 sayili Resmi

Gazetlbe yayimlanip yürürlüge giren 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele

II _

10 NecMi ÖZER, Tesekkül Halinde ve Toplu Kaçakçilik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Fakülte~'i Yüksek Lisans Tezi, i990, s.7

11 Hüs~~in Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2008, sJ8
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Kanunü'nun 38. maddesiyle, i9 i8 sayili Kanunu ilga edilmistir. 4926 sayili
II

Kanunwn genel gerekçesinde, 19i8 sayili Kanun'un degistirilmesini zorunlu kilan

üç tei"i neden, su sekilde açiklanmaktadir:
• 1932 yilinda önem arz eden asiri korumacilik, tekelcilik 2000 'li yillarda yerini

serbes} piyasa ekonomisi kurallarina terk etmistir. Süreç içerisinde bazi mallardaki

(ispirtb, ispirtolu içkiler, kibrit, tuz gibi) tekel kaldirilmis, dolayisiyla tekel suçlari

esas ajjnarak hazirlanan 1918 sayili Kanun bu yönayi e uygulanamaz hale gelmistir .

• 191ri sayili Kanun 'da, cezada adalet prensibi geregince saglanamamistir. Bu
nedenle de zaman içerisinde farkli uygulamalar. çifte standart yaptirimlar, jiil ile

yaPtiri~ arasinda dengesizlik ve uyumsuzluklar meydana gelmistir. 1918 saydi

Kanuilda bazi suç tanimlari beraberinde yaptirimini da öngörarken. bazilari sadece
tanimlJmaya yer vermis, yaptirimi ayri bir maddede belirtilmistir. Örnegin ek 2 nci

madde~in (111) numarali fikrasinda hem suç, hem cezasi tanimlanmisken, 1 inci

maddJ~e sadece suç tanimlari yapilmistir. Bu durumda toplu kaçakçilik hükmÜnü

düzen)Jyen 27 nci maddeye hangi hallerde gidilecegi açik ve net bir biçimde

belirle~mediginden uygulanan cezanin miktari ve cinsinde farkliliklar olusmus.

KanujLn bosluklari yargi kararlari ile doldurulmaya baslanmistir.

II

• 191~ sayili Kanun 'da toplu ve tesekkül halinde islenen kaçakçilik suçlari bir
agirlattirici neden olarak görülmemis, bireysel islenen suçtan farkli nitelikte bir suç

LI ..

gibi görülerek farkli nitelikte bir yaptirim getirilmistir. Ornegin ayni nitelikteki bir

suç bif~sel islendiginde para cezasi seklinde yaptirima baglanirken, bu suçun taplu
islenmlsi hürriyeti baglayici cezayi beraberinde getirmistir. Daha da

somuA1stirirsak bir sahsin yurda gelirken beraberinde 100 adet saat getirmesi ve

beyan i~tmeden yakalanmasi halinde para cezasi uygulanirken ayni sahsin bu suçu
saatler~ böldügü bir kisi ile hareket etmesi hali sekiz seneden on iki seneye kadar

h ... ii "b ~i ki' kt d" 12urriyeti ag ayici cezayi gere irme e ir.

II
II

1210.7.2003 Tarihli 4926 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun Genel Gerekçesi, TBMM,ii

22. DÖjim, I.V"",ma Vih, S'm Say"i, 199, '.1 vd.
6
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4926 sayili Kanun, 1918 sayili Kanun' a göre daha anlasilir bir dille kaleme

alinmis ve Kanunun ilk maddesinde, kanunda yer alan ilgili kavramlar tanimlanarak

yanlisiiniama ve yorumlarin önüne geçilmek istenmistir.

Mülga i918 sayili Kanun' da yapilan suç tanimlari kanunun çesitli

maddelerinde yer almaktaydi, bunun en büyük nedeni Kanun'un uygulama dönemi

içindel ~e yeni ihtiyaçlar çerçevesinde yeni suç tanimlarinin yapilmis olmasidir. 4926
sayili Kanun'da ise, kaçakçilik fiilleri 3. maddede toplanmis, bu fiiller için öngörülen

yaptirJklar ise, 4. maddede düzenlenmistir. Keza 1918 sayili Kanun' dan farkli

01a414926 sayili Kanun'da para cezalannda tahsilatin hizlandirilmasi amaciyla
taksitlJndirme yetkisi taninmistir. Bunun disinda özellikle tesebbüs, istirak, içtima

gibi Jbesseselerin 1918 sayili Kanunla benzer sekilde tanimlandigi görülmektedir.
II

Yine 41926 sayili Kanun'da, para cezalarinin asgari haddinin ödenmesi durumunda,i i i ..i .. 13Kamu davasinin açi mamasi uygu amasi getiri mistir

c- 5607 Sayili Kaçakçilikta Mücadele Kanunu DönemI

4926 sayili Kanun yürürlüge girdikten birkaç yil geçmeden, 5237 sayili Türk

Ceza Kanunu yürürlüge girmistir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüge giren Yeni

Türk ~eza Kanunu'nun 5. maddesinde, "Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza
II

kanunlari ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkinda da uygulanir" denilmektedir.·

5560 sayili Kanunla degisik 5252 sayili Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve

Uygulama Sekli Hakkinda Kanunu'nun geçici L.maddesinde, "Diger kanunlarin,

5237 ~ayili Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabinda yer alan düzenlemelere aykiri

hükü~leri, ilgili kanunlarda degisiklikler yapilincaya ve en geç 31 Aralik 2008

tarihiA~ kadar uygulanir" hükmü yer almaktadir. Ayrica 5237 sayili Türk Ceza

Kanu~u'ndan sonra yürürlüge giren Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesinde, bu

ii

13 Hüsb~in Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

2008, ir
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Kanunriun genel hükümlerinin diger kanunlardaki kabahatler hakkinda da

uygUliacagi hükme baglanmistir.
Bu düzenlemeler karsisinda, özel ceza kanunu niteligi tasiyan 4926 sayili

Kaçakç1ilikla Mücadele Kanunu'nun, gerek 5237 sayili Türk Ceza Kanunu ile,

gerekS~ de 5326 sayili Kabahatler Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi zarureti ortaya

çikmis~~r.4926 sayili Kanun'da yapilmasi gereken bu degisiklikler, Kanun'un madde

düzeni~i, siralamasini ve içerigini büyük ölçüde degistirecegi için, 4926 sayili Kanun

11.1 d·l··

tamami" i ga e i mistir.
Q 1.3.2007 tarih ve 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, 31.03.2007

tarih ib 26479 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ayni gün yürürlüge ginnistir.
5607 s1yili Kanun'un 25. maddesiyle, 4926 sayili Kanun bütünüyle ilga edilmistir.

Mülgair926 sayili Kanun'dan daha sade bir dilie kaleme alman 5607 sayiii Kanun,
kaçakçilik fiillerini kabahat ve suç olarak siniflandirmis, yeni Türk Ceza Kanunu ve

Kabah~tler Kanunu yaptirim sisteminin benimsedigi ilkelere uygun olarak kaleme

alinmii~ir. 5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümleri karsisinda, 4926
LI

sayili Kanun'da tanimlanan kaçakçilik fiillerinin bir kismi, yaptirimsiz kalmamasi

için; ~~07 sayiii Kanun'da düzenlenen kaçakçilik fiilieri, suç ve kabaliat oiarak
yenideJ tanimlanmistir.

lir kisim yazarlara göre 5607 sayili Kanunla "ekonomik suça, ekonomik

ceza" Iknlayisindan vazgeçilmistir. Bu görüse göre mülga 4926 sayili Kanun'un

benims~digi "ekonomik suça, ekonomik ceza" anlayisi, kaçakçilikla mücadelede
i

uygunibir sistem iken; 5607 sayili Kanunla bu anlayisin terk edilmesi ve kaçakçilik
fiilleriJin büyük bir kismina hapis cezasinin getirilmesi, bir nevi mü1ga 1918 sayili

K iJ d" .. d kf i4anun ia onus erne ir.

-
14 sentdtk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklamali - Içtihatli - Gerekçeti 5607 Sayili Kaçakçilikla

Mücadr Kanunu, S"k;n YayinOlhk,Anka,., 2008, '.9



111- KAVRAMLAR

4926 sayili mülga Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun (KMK) aksine 5607

sayili IIKMK'nunda tanimlar maddesi oldukça dar tutulmustur. 4926 sayili

KMK'lfunda suç, tesebbüs, tesekkül, gümrük mevzuati, gümrük islemi, gümrük
bölgesi, gümrük kapisi, gümrük yolu, esya, gümrük vergileri, FOB kiymet, CIF

kiyme11 gümrüklenmis deger ve memur kavramlarina yer verilmis iken; 5607 sayili

Kanadiila tarumlar maddesinde, sadece gümrük vergileri ve gümrüklenmis deger
terimilri tanimlanmistir. Bunun temel nedeni, kanunun daha az kazuistik olmasinin

saglan~asinin yani sira, gümrük vergileri teriminin 4458 sayili Gümrük Kanunu'nda

II'farkli tanimlanmasi, gümrüklenmis deger terimine ise gümrük mevzuatinda yer

'I ,I . 1 d 15veri memis o masi ir.

!Ihracat kaçakçiligi suçlarinin temel yapisini anlamamizi saglayan, i918 sayili

müigal KMK, 4926 sayili mülga KMK, 4458 sayili Gümrük 'u ve 5607 sayili
Kaçakçilik1a Mücadele Kanunlari'nda yer alan veya kanunlarda yer almasa da

uygul~ada sikça kullanilan belli basli kavramlar asagidaki gibidir;

IA- Esya

:5607 sayili Kanun'da esya ifadesi sik sik kullanilmis ancak tanimlanmamistir.

Esya tÇrimi her türlü madde, ürün ve degeri ifade etmektedir.
B- Yolcu

i
Herhangi bir amaçla kisa veya uzun süreli kalmak üzere, yabanci bir

devletiln herhangi bir ulasim yolunu kullanarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen

I"kisiler ile ayni yollarla yabanci bir ülkeye giden kisileri ifade eder. Diger bir ifade ile
13.1.2doo. tarih ve 2000/53 sayili B.K.K.'nin 3/k maddesindeki tanimina göre

~

15 Nazi~ Bilican, Cahit Gökçelik, GUlsen Topçuoglu,
i"

Mocadir Kanunu, Ayrmh B",mov;, Anka,., 2007, ,.32

Açiklamali 5607 Sayili Kaçakçilikla
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"YOICU'rherhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi ve turizm)
kisa vJ~a uzun bir süre kalmak üzere yabanci ülkeden karayolu, demiryolu, deniz ve

havay~harindan biri ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabanci bir ülkede oturan

TürkiJJI ile yabancilar ve herhangi bir amaçla gittikleri yabanci ülkeden kesin veya

geçici i!larak dönen Türkiye'de oturan Türkler ve yabancilar ile ayni aniaçlarla, ayni
YOllarl~yabanci bir ülkeye giden Türk ve yabancilardirl6

c- Serbest Bölge

Serbest bölgeler bulunduklari ülkenin siyasi sinirlari içinde yer alan, fakat dis

ticaretillvergi ve ticari faaliyetler için ülkede saglanandan daha genis muafiyet ve
tesvikl~r taninan yerlerdir. 17 Bu muafiyetin bulunmasi özellikle ileride açiklanacak

olan tUvik sübvansiyon ve parasal iadelerden yararlanma suçu kapsaminda önem
III

tasimaktadir.

:Serbest Bölge tanimi 4458 sayili Gümrük Kanunu'nun 152. maddesinde yer

almakir'" Buna göre serbest bölgeler;

a) iSerbest dolasirnda olmayan esyanin herhangi bir gümrük rejimine tabi
tutulmclsizin ve serbest dolasima sokulmaksizin, gümrük mevzuatinda öngörülen

hall er Illdisinda kullanilmamak yada tüketilmemek kaydiyla konuldugu, ithalat

vergileri ile ticaret politikasi önlemlerinin ve kambiyo mevzuatinin uygulanmasi

bakiml~dan Türkiye gümrük bölgesi disinda oldugu kabul edilen;

16 Kadiflpnai, Ali Parlar, 4926 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Ankara, 2004, s.35
17SerbJst Bölgeler ülkede kullanilmasi düsünillen yeni ticari ve ekonomik politikalarin

denenebiimesini temin eder. Yabanci sermayeli firmalarin, risk faktörünün düsük, karliligin yüksek

oldugulJlerbest bölgelere yatirim yapmalarini tesvik eder. Böylece ülkeye yeni teknolojilerin ginnesini
hizlandJir. Serbest bölgede meydana getirdigi dogrudan istihdamin yaninda, bölgedeki üretim ve
ticari f~~liyetlerle ülke içindeki diger faaliyetlere etki ederek dolayli istihdam olusturur. Büyük

partileri 'halinde serbest bölgeye getirilen mallarin gerektiginde küçük partiler halinde ülkeye ithali,

edilmesini saglayarak üretim maliyetlerini düsürür.

III 10
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b) Serbest dolasimdaki esyanin, bir serbest bölgeye konulmasi nedeniyle normal

olarakl~syanin ihracina bagli olanaklardan yararlandigi yerlerdir.18

D- Muafiyet

Ithalatçi veya ihracatçi özel veya tüzel kisilerin özel statüleri nedeni ile

ihracalll veya ithalat vergileri ödemek zorunda kalmamalarini ifade eden özel
duruJdur. Muafiyetler kapsaminda ihracatçilar belli vergisel yükümlülüklerden

kurtul~akta böylece kolaylikla ihracat islemi gerçeklestirebilmektedirler. Devletin

muafiJ~t tanimak suretiyle ihracati tesvik etme amacini haksiz kazanç elde etmek

için iMllanmak 5607 sayili KMK'nun 3.maddesinin 14. fikrasinda suç olarak

dU iii ..uzen enmistir.

E- Gümrük Islemi

iPümrük islemi, 4458 sayili Gümrük Kanunu ve diger mevzuat geregince
yapilani islemlerdir. Esyanin gümrük çe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi

I III i i·' uk . i . r· k' ,d b b' ulk .d ktutu masi an amina ge en gumru is emi ur iye en ya anci ir u eye gi ece

veya ~~banci ülkeden Türkiye'ye gelecek esya ile ilgili olarak, yükümlü olarak

adlandJilan beyan sahipleri veya temsilcileri tarafindan yapilmasi gereken islem ile

b b LLL u uk'd . k iu . i i .. k k d 19U ey'~nin gumru i aresince ontro u is em erini apsama ta ir.

Bu itibarla, yükümlü tarafindan yapilan beyanin kontrolü yani sira ilgili diger

mevzuat geregince baska idareler tarafindan dis ticaret rej imi açisindan yapilan

IIIkontrolislemlerinin tümü gümrük islemi olarak tanimlanmaktadir.20

iF-Türkiye Gümrük Bölgesi

ipümrük bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklari ile karasulari, iç sulari ve
hava sahasini ifade etmektedir.

18 LLL •••

Kadir Unal, Ali Parlar, 4926 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Ankara, 2004, s.34

19 Giirri:ük Islemleri, (Çevrimiçi): http://www.gumrukkontrolor.org.tr/YayinlarlDergiler/57/2.html.i"

01.012q07

'" Ufukijeien, GÜmrük Islem'", Ekin Kitabevi, 2007, y.y, ,.36



iP- Gümrük Vergileri

i~ümrük idareleri ve baska idarelerce esyanin ithali veya ihracina bagli olarak
uygul~an vergiler ile diger tüm mali yÜkümlülükleri ifade eder.

- FOB ( Free On Board) Kiymet

FOB kiymet özellikle kaçakçilik suçlarinda para cezasinin tespitinde

kullanilan bir kavram olmasi neden ile ayrica önem tasimaktadir. Gemi güvertesinde

teslim ilknlaminda gelen FOB kiymet, esyanin mensesindeki satis fiyati ile gemi

güvertJlsine çikarilana kadar yapilan masraflar toplamina verilen isimdir. 21

F b 'kllld r .... _.. k d 1 t fl'l r .... -o.a ri a an iman gumrugune a ar o an asima masra ari i e iman gumrugu ve

liman Ilhasraflari tedarikçiye aittir. Malzeme gemi gÜvertesine tasindiktan sonraki
soruml~luk ise müsteriye geçmektedir. 22

iI- CIF (Cost-Insurance-Freight) Kiymet

fOB kiymet üzerine, yani satis fiyati ile gemi güvertesine çikarilana kadar

yapilail' masraflarin üzerine, Türkiye' deki giris liman veya yerine kadar yapilan

nakliY~1ve sigorta giderlerinin ilavesi ile olusan kiymeti ifade etmektedirB. Türkçe

IIIfiyat, ~tgorta, navlun anlamina gelen teslim sekillerinden birisidir.

iI- Gümrüklenmis Deger

Gümrüklenmis deger özellikle kaçakçilik kabahatlerinde idari para cezasinin

tespitinde temel alinan bir kavramdir. Gümrüklenmis deger 5607 Sayili Kaçakçilikla

Mücad~le Kanunu'nun 2. maddesinin b bendinde düzenlenmistir. Buna göre
III

gümrüklenmis deger uluslararasi kiymet sözlesmesine göre belirlenecek ithal esyasi

.. III CIF k . °i ·· .. k '1' 1 'hr ... FOBiçin esyanin iymeti i e gumru vergi eri top amini, i aç esyasi için ise

k III .... k °i' 1 'f: d d 24

iyme~ ve gumru vergi en top amini i a e e er.

21 MüI~} 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele yasasi ikinci maddesinin k bendi uyarinca

22 FOB!kiymet, Çevrimiçi:http://tr.wikipedia.orglwiki/FOB, 05 Mayis 200723 4926 ~ayili Yasanin 2. Maddesinin L bendi uyarinca
24 Kapt~h KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gilmrilk Kontrolörleri Dernegi, 2007,
s.54

12



,

J- Gümrük Denetimi

Gümrük denetimi, gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük gözetimi

altindJli esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak üzere esyanin

muayJ~esi, belgelerin varliginin ve gerçekliginin kanitlanmasi, isletme hesaplarinin,

defterl~rinin ve diger yazili belgelerin tetkiki, nakil araçlarinin kontrolü, bagajlarin
III

ve kisilerin yanlarinda yada üstlerinde tasidiklari esyanin kontrolü, idari arastirmalar

b III . d' ~ . i i' i .b'" l' 1 l' .. '1 . ive enzeri iger is em erin yapi masi gi i oze is em erin yerine getiri mesi an amina

gelme~tedir.25 Gümrük denetimi sorumlulugun kimde oldugunun, sorumlulugun ne

116 1 d ~ .. d" ak dzaman i as a iginin tespiti açisin an onem tasim ta ir.

K- Gümrük Rejimi

Gümrük rejimi, yukarida da bahsedildigi üzere Türkiye gümrük bölgesine

giris içikis yapacak esyalarin hareket tarzlarini belirleyen islem süreçlerini
düzeni~mektedir.26 Diger bir ifade ile gümrük rejimIeri esyanin Türk gümrük bölgesi

kaçak~~liga konu hukuka aykiri eylemin niteligini yani maddi unsurunu belirledigi

.. k LLL 'hr k k 1 ~ 1 k diçin <;>pusui acat aça çi igi o an tezimiz için ayrica one m tasima ta ir.

Gümrük islemleri ile gümrük rejimi kavramlari birbirinden tamamen farklidir.

Gümruk islemleri genelolarak ihracata konu esyalarin Türkiye gümrük bölgesine

giris ~~ çikisim düzenleyen prosedürler kapsaminda gerçeklestirilen faaliyetler ve bu
faaliye~lere taraf olanlarin gerçeklestirdigi tüm islemlerdir. 27 Ihracat islemleri ve

ihracalll kaçakçiligi suçlarinin daha iyi anlasilabilmesi için ihracat rejimIerinin de
. 1 iii . km k d' G" "k k .... k 1ince enmesi gere e te ir. umru anunu uyarinca gumru çe yapi an onay

isleml~ri siralanmistir Bunlar;

~ Esyanin bir serbest bölgeye girmesi,

~ Esyanin Türkiye gümrük bölgesi disina yeniden ihraci,

~ Esyanin imhasi ve gümrüge terk edilmesi,

25 ll, ..
Ali Dölek, Gümrük Islemleri ve Kaçakçilik, Beta Yayinlari, Istanbul, 2004, s.45

26 ufu~llselen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, 2007, y.y., s.25
27 A.e.J s.26
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~ Esyanin bir gümrük rejimine tabi tutulmasi olarak siralanmistir.

Uluslararasi ticarete konu esyanin tabi tutulacagi gümrük islemleri manasina

gelen J4mrük rejimieri Gümrük Kanunu'nda siralanmistir. Bunlar;

~ Serbest Dolasima Giris Rejimi,

~ Ihracat Rejimi,

~ Transit Rejimi,

~ Dahilde Isleme Rejimi,

~ Gümrük Kontrolü Altinda Isleme Rejimi,

~ Geçici Ithalat Rejimi,

~ Hariçte Isleme Rejimi,

~ Gümrük Antrepo rejimi' dir.

L- Ihracat Rejimi

[hracat Rejimi, Gümrük Yönetmeligi'nin 5iO. ve 5i7. maddelerinde

düzenH~nmistir. 5iO. maddeye göre Ihracat Rejimi, serbest dolasirnda bulunan

esyani~ ihraç amaciyla Türkiye gümrük bölgesi disina çikisina iliskin uygulanan
LLL 28 .

prosedürleri ifade etmektedir. Ihracat rejimi ihracat beyannamelerinin gümrük

idareslhe verilmesiyle isletilmeye baslar. Beyan formu, özel fatura ve kumanya

listesi i ile ihracina izin verilen esyanin gümrük islemleri bu belgeler ile yürütülür.

BeyanAame ile gümrük islemleri baslatilan ihraç esyasi, gümrük bölgesi disina

çikari~lna kadar gümrük gözetimi altina alinir. Ihracatta islemleri dört ana baslik

I dl't i ak u ku d"a tin a op am mum un ur;

i

~ Ufu~s"'n, Gnm,nk Iil.ml.d, EkinKitab,vi,2007, y. y., ,.27 14



11) Evrak Hazirlik Dönemi

Bu süreçte üretim bölümünden ihraç edilecek mal hakkinda yükleme

detaylari alinir. Daha sonra resmi ve ticari faturalar tanzim edilir. Çeki listesi29 ve

'I!gerekl~ Iveuygun dolasim belgesi hazirlanir. Sigorta islemleri tamamlanir. 30

12) Evraklarin Onaylanmasi Asamasi

Gümrük beyannamesi ihracatçi birliklerine onaylattirilir. Dolasim belgeleri

ticareti te sanayi odalarina onaylatilir. Saglik sertifikalari türünden diger gerekli ve
ihracat~ özel belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluslarina onaylattirilir. Burada

dikkati i~dilmesi gereken husus eger bu izinler alinmaz ise ve ihracat gerçeklesirse
5607 s'Jyili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3/13 maddesinde belirtilen kabahatin

III
isle~~,s olacagidir

L1) Gümrüge Havale

Birlik onayi alan gümrük beyannamesi ve ek belgeler gümrük idaresine otuz

gün i~inde sunulur. Bu asamada beyannameye faturalar, çeki listesi, dolasim

belgel~~inden uygun olani ve diger belgeler eklenir. Bu asamada gümrüge bilerek

gerçeJ1I yansitmayan beyanlar da bulun kisi hakkinda 5607 sayili Kanun'un 3/14

madddt uyarinca kaçakçilik suçunun veya 3/15 maddesi kapsaminda kaçakçilik

kabah~~inin kapsaminda sorusturma yapilmasi muhtemeldir.

14) Gümrük Islemleri

Bu süreçte beyanname kabul islemleri yaptirilir. Muayyene memuru gerekli

islemle'ri yaparak ihracatin gerçeklestirilmesi için beyannameyi ve eklerini kolcuya

devred~r ve malin gümrük bölgesi disina çikis islemi gerçeklestiriimis olur.31

Gümrük islemleri ihracat suçlarinda suç tarihinin tespiti açisindan önem

tastm~tadir. Ihracat kaçakçiligi suçlannda suçun tamam oldugu an ihracat

29 çeki~Listesi; hangi tasita ne kadar mal yüklendigini, her birim, paket, çuval, vs. agirligi içer en
belgedir: Çeki listesi gümrük idarelince ve hasar halinde sigorta sirketlerince istenebilmektedir.

30 Ufukllselen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, 2007, y.y., s.54
31 R. Ok!tay Erdem, Türkiye'de Gümrük Kaçakçilik Olaylari Ile Gümrük Muhafaza Hizmetlerinin
Yöneti~ ve Organizasyonu, Istanbul, 1993, s.27
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islemlerinin basladigi gümrük islemleri asamasidir. Beyannamenin sunulmasi ile

b i III b" f: '1 k . i . d .. d d ... f: k d'
as aY~r u sureçte ai arti suç iS erne ira esini iS unyaya i sa etme te ir.

lihraç esyasinin gümrük idaresine sunum u ile yani esyanin gümrüklü sahaya
getirilriibiyle esya üzerinde gümrük idaresinin gözetim ve denetimi baslar. Esyanin

gümrü~ idaresinin kontrolüne girmesiyle baslayan gözetim, malin Türkiye gümrük
I'

bölgesi i sinirlari disina çikarilmasiyla son bulur. Kabul islemi tamamlanan ihraç
esyasi ~urt disi edilinceye kadar bir ay, zorunlu hallerde ilave üç ay süreyle geçici

depola~~a ve gümrük çe uygun görülen yerlerde bekletilebilir. Bu süre zarfinda esya

yurt di~i edilemezse gümrük idaresi esyanin bir ay içerinde yurt disi edilmesi için
Ii

yükümlüye tebligat yapar. Bu süre sonunda da esya yurt disi edilmezse ilgili esya
LLL

gümrüge terk edilmis kabul edilir ve tasfiye islemlerine baslanir. 32 Bu nitelikte esya

için klbul edilmis beyanname varsa beyanname için iptal islemi gerçeklestirilir.

Geçici hepolara alinmadan fiili ihracati gerçeklestirilen esyalarin ihracat islemlerinin

kapatmr süresi iki aydir. Iki ay sonunda kapatilmayan beyannameler iptal edilir. "
iRejim yakindan incelendiginde ihraç onayi ve fiili ihracat olmak üzere iki

önemIirihracat kavramiyla karsilasilmaktadir. ihraç onayi esyanin Türkiye gümrük
bölges~ disina çikarilmasinda dis ticaret mevzuati açisindan bir sakincasi olmadigi

yönÜnUeki olurun beyanname üzerinde verilmesini ifade etmektedir. Fiili ihracat ise

beyaJ~me üzerinde ihraç onayi almis esyanin Türkiye Gümrük Bölgesi sinirlari

disina lçlkanlmasini ifade eder. Kanun'da fiili ihracat ihraç esyasinin gümrük
beyannamesinin kabulü sirasinda bulundugu durum ve niteligini gümrük

deneti~inden çiktigi sirada da aynen muhafaza ederek Türkiye Gümrük Bölgesi'ni

terk eibesi olarak tanimlanabilir. Diger bir ifade ile fiili ihracat esyanin sinir disi

edilm~~i olarak kabul edilmektedir. Esyanin Türkiye Gümrük Bölgesi'ni terk ettigi

'h JII . o o o i . B 'h'h 'ho d . B 'h 'hrtan ueyannarne uzerine ve sisteme is enir. u tari e i raç tari i enir. u tari i aç

k akll'l i o i o °ho o o d'l' d" k d 34aç çi igi suç arinin iS enis tari inin tespit e i mesi açisin an onem tasima ta ir

32 R. I!iOktay Erdem, Türkiye'de Gümr~k Kaçakçilik Olaylari
Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Istanbul, i993, s.28
33 II

A.e, 5,29
34 A 11130

.e, ~.

ile Gümrük Muhafaza
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Bu iki kavram birbirini tamamlayici nitelik tasimaktadir. Söyle ki ihraç onayi

veriieAli beyannamenin kapatilmasi ancak fiili ihracatin gerçeklestirilmesiyle
mümkUndür. Diger taraftan fiili ihracatin gerçeklestirilebilmesi için de beyanname

u o ~i oh i km k dOuzerinue i raç onayinin a inmasi gere e te ir.

fiili ihracatin gerçeklestirilebilmesi için de beyanname üzerine ve sisteme

isieniri i Fiili ihracat gerçeklestikten sonra sira ihracat beyannamesinin kapatilmasina

geimek~fedir.

I.

[hracat rejim hükümlerinin sinir kapsisinda gerçeklestirilmesi halinde ihraç

onayi Lefiili ihracat ayni gümrük idaresinde ve ayni tarihte gerçeklestirilebilir. Bu

duruml ~hracat kaçakçiligi suçlari açisindan suçun islenis tarihinin tespit edilmesi için

önem i+simakladir. Iç gümrükte ihracat onayi almis bir esyanm Türkiye Gümrük
Bölgesi fiili ihracati baska bir gümrük idaresince gerçeklestirilebilmektedir. Bu

d ij °hr i kOb 0.0 huku i o iurumua i aç onayinin a inmasini ta i en esya transit rejim u um eri a tina

girmeJ~e ve sinir gümrük kapisina veya serbest bölgelere yollanmaktadir.35 Bu

d ~ b ·1 o i 'h' . d b ir bO u i u k durumua eyan i e suç is eme tari inin arasin a e i ir sure o masi soz onusu ur

k, b JII d u k d'i u usus zamanasimi açisin an one m arz etme te ir.

j~ormai olarak ihraç onayi alan beyanname kapsamindaki esyanin tek seferdeyurtdi i~edilmesi gerekmektedir. ihraç onayi alinan bir beyanname kapsamindaki

esyani~ tamami bir seferde yurt disi edilemiyorsa çikisi gerçeklestirilen kisim kabul

1,~ .
edilen geyanname üzerinde gerekli düzeltme kayitlari yapilarak yurtdisi edilir. lçtima
açisindb zincirleme suç degerlendirmesi yapilirken bu husus dikkate alinmalidir

k LLL d 'anaatin eyim,

DüzeItme kayitlari yönetmeligin transit islemleri düzenleyen 192, ve 254.

maddeleri uyarinca yapilir Belirtildigi üzere ihraç onayi almis bir esyanin azami iki

o III, o d fiT 'hr i k d d B d i 'kO o o o day içerisin e II i i aci yapi ma zorun a ir. u ne en e i i ay içerisin e

k IILI b k o o b' °hr i oçi ari amayan eyanname apsami esya için ayri ir i aç onayinin a inmasi yani

, bH b 'du i ' km k d'yeni ~t eyannamenin uzen enmesi gere e te ir.

35 ii" •

Ali i;:iölek, Gümrük Islemleri ve Kaçakçilik, Beta Yayinlari, Istanbul, 2004, s.50
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- Dahilde Isleme Rejimi

hracata yönelik önemli rejimIerden biri olan dahilde isleme rejimi, ihraç

ürünleri üretmek için gerekli olan ve disaridan ithal edilen, bu yüzden de ithalat

.. ..(~ 'I' d fi -I 'hr 'k i 'hd d'l' b'gumrut\. vergi erin en mua iyet sag ayan, i acati tesvi amaciya i as e i mis ir

sistemUir. Bu sistem özellikle 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun

ihracai gerçeklestirmedigi halde gerçeklestirmis gibi göstermek veya tesvik, iade ve

sübvaJsiyonlardan yararlanma için yaniltici beyanda bulunmak suçu açisindan önem

tasimJ]tadir. Bu sistem dahilinde kaçakçilar, gerçeklestirmedikleri veya beyan

ettikle}~ beyana uygun olmayan ürünleri, dahilde isleme rejimi kapsaminda yurtiçine

kmJ~ d h 'h "b'" k h " , h i ' . d fso i:1.t\.taa a sonra i raç etmis gi i gosterere em giriste it a at vergisin en mua

tutmaJ~a, hem de ihraç edilmedigi halde ihraç edilmis gibi göstererek iki yönlü

haksizlllkazanç elde etmektedirler. Doksanli yillarda meydana gelen kaçakçilik

suçlar~q.inbüyük bir bölümü bu rejim kapsaminda islenmistir.

[hracat yapmayi düsünen isletmeler, ihraç edilmesi planlanan mallarin

üretiminde kullanilacak olan hammadde, yardimci madde, yari mamul, mamul, ara

mali J~ambalaj malzemelerinin basta degisik vergisel yüklerden muaf olmak üzere

Jii

ve de ,lete ihracat taahhüdünde bulunmak sartiyla, çesitli kolayliklar ve tesviklerden
yararla~arak ithal edebilirler. Tesviklerden yararlanabilmek için dahilde isleme izin

III

belges~ alinmasi zorunludur. Söz konusu olan bu dahilde isleme izin belgesi, gümrük
muafii~tli ithalat yada yurtiçi alimlara olanak saglayan dis ticaret müstesarligi'nca

d ' LLL b' b i d' 36 B ' , d h' i' d 'h i ....k ' I' d' -üzen enen ir e ge ir. u rejim a i in e it aesyanin gumru vergi eri ve iger

mali ihkümlülükleri teminata baglanir, Talep edilmesi halinde bu mali
II

yükümlülükler yeniden, ihraç asamasinda iade edilmek üzere esyanin girisinde

ödeneUliiir. Serbest dolasim statüsüne sahip es deger esya kullanilabilir. Dahilde

islemJ i rejimi ihracatçi firmalara yurtdisindan ucuz hammadde temini noktasinda

vergis~~ ve fonsuz ithalat yapabilmeleri imkanini saglamasi açisindan, Türkiye'nin

36 Dahilae isleme rejimi, (Çevrimiçi):http://www.kobitek.com/makale.php?id=59. 01 Haziran 2008
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gümrüK birligi sürecinden sonra karsimiza ayni zamanda ihracat tesviki olarak çikan

bir koJ~dur. 37

i.

Ihraç yükümlülügünün karsilanmasini takiben ödenen gümrük vergileri veya
II

teminatlar iade alinir. Bu rejimin amaci üreticiyi gümrük vergisi yükünden kurtarmak

I o~ii o i d"~O h d h k Ok II d d o i i " oyo u i e is e igi am uru nu a a e onomi yo ar an yurt isina it 1a etmesini

saglaJiktir. Teminatlarin alindigi iste bu noktada 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele

Kanun~'nun 3/14 maddesi kapsaminda ihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklestirmis

"bO III k d ki O"hr k i"gi i gösterme ya a gerçe esmis i acata onu ma in cins, miktar, evsaf veya

fiyatinll degisik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya

parasali iadelerden yararlanmak suretiyle haksiz kazanç saglama suçu veyahut halk
i i

arasinda tanindigi sekli ile hayali ihracat suçu söz konusu olabilmektedir.

N- Hariçte Isleme Rejimi

Hariçte isleme rejimi; serbest dolasirnda bulunan esyanin daha ileri safuada

islemnek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye gümrük

bÖlge~~1disina veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde

edilenlllürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kismi muafiyet uygulanmaksuretiJle ve ikili veya çok tarafli ticaret anlasmalari çerçevesinde bazi islem görmüs

ürünle~1için knnulmus veya konulacak olan gümrük vergi muafiyeti içeren hükümler
sakli J~lmak kaydiyla yeniden serbest dolasima girmesi ve standart degisim sistemi

kapsaMinda ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadir.38

Diger bir ifade ile hariçte isleme rejimi; serbest dolasimdaki esyanin gümrük

sinirlari disinda isleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere geçici olarak ihraci ve

islemlUs ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kismen muaf olarak yeniden serbest

dolasi~a girisine iliskin hükümlerin uygulandigi rejimdir.39 Iki ayn kisimdan
III

olusmaktadir.

37 iii" .
Ali Dölek, Gümrük Islemleri ve Kaçakçilik, Beta Yayinlari, Istanbul, 2004, s.73

38 Ufu~ Selen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, Ankara, 2007, s089
39 BakJi\z 4458 sayili Gümrük Kanunu madde 135
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Bunlardan birincisi, Türkiye'deki hammaddelerin yabanci bir ülkede

üretilrnek üzere geçici olarak yurtdisi edilisi; digeri ise tamir amaciyla yurtdisina

makin~1teçhizat çikarilmasi seklinde karsimiza çikan islemdir.40

jlBU rejimde ileriki safhada islenrnek, tamir edilmek veya yenilenmek üzereTürki L gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilen esyanin gümrük bölgesi

d dili' i d'k 'd . h i dOI O. d" i bO do' do' Bisin a is en i ten sonra yeni en it a e i mesini uzen eyen ir prose ur uro u

kapsa~da çikisi yapilan esyanin tekrar gümrük bölgesine alinmasi; serbest bölgeler

hariç ~~üncü ülkelerde islenrnek üzere giden esya ile islem görmüs esyanin kiymeti

diLi k' J-": k ""k o. i k . k d .. iarasin a i iar in gumru vergisi a inara , garanti apsamin a tamiri amaciy a

yurtdit~na gönderilen esyanin yerine gelen esyalarin, serbest dolasirnda olan ve

TürkiJ~~'deki serhest hölgelerde islem gören esyanin ithali tam niuafiyet uygulanarak
II

gerçe ,lestirilir41

0- Antrepo

IAntrepo dis ticarete konu mallarin konuldugu ve saklandigi yerlerdir.

Gümruk rejimi açisindan antrepo ise Türkiye'de ithali ve Türkiye'den transit geçisi

yasak 1~lan esyalann veya yeniden ihraç edilecek esyalarin konuldugu depolardir.

Ihraca~1 ainaçli antrepoya alinan mallann ihracatinin mutlaka gerçeklestirilmesi
gereiaUektedir. 42

ö- Gümrük ÇikiS Beyannamesi (GÇB)

Ihracatta gümrük mevzuati uyarinca doldurularak ilgili ihracatçi birligi

tarafinöan onaylanmasindan sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Ihracat

k akllll- d J-":T i Oh" .. d "aç çi igi suçun a iai in ve suçun o us tari inin tespiti açisin an ayrica onem arz

kliid'etme te ir.

Gümrük Beyannamesi dogrudan dogruya imalatçilar ile kanuni mümessilleri

veya vekilleri tarafindan düzenlenmektedir. Gümrük beyannamelerinin tescili için

II
40 II, •.

Ali Dölek, Gümrük Islemleri ve Kaçakçilik, Beta Yayinlari, Istanbul, 2004, s.86

41 Ufukl!selen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, Ankara, 2007, s. 95
42 Ali k}kici, Antrepo ve Geçici Depolama Yerlerinde Esya Devri, Gümrük Dergisi, Ankara.
Güinrü~! Müfettisieri Dernegi Yayini, sayi 36, s.57
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ibrazinaan sonra beyan edilen esyanin cins, nev'i, nitelik ve birim fiyati bakimindan

h h LLL. b. d" i i k d G" "k b i .. Ter angi ir uze tme yapi amama ta ir. umru eyanname erinin tesci i
ii!

gümrü~lerde tutulan deftere usulü dairesinde kayit olunmak, üzerine kayit sira

111'h . "h" k 1'1 i k d 43numarasi, tari ve resmi mu ur onu masi i e tamam anma ta ir.

p- DövIz Alim BelgesI (DAB)

[hracatla ilgili olarak düzenlenen, ancak müsteriye gönderilmeyip Türkiye

içinde i i~likonulan bir baska belge de döviz alim belgesidir. (DAB)

Bu belge bankalara ihracat bedeli yada pesin ödeme havalesi geldiginde

ilgili l~ankalarCa kesilir ve ihracatçiya verilir. Döviz alim belgesinde; dövizi
li

alacak kisi yada kurulusun adi ve unvani, satin alinan dövizin geldigi ülke, gelis

nedeni)1 cinsi, uygulanan kur, döviz tutari, TL tutari, dolar karsiligi, ihracatin sekli,

teslimili sekli, GÇB tarih ve çikis kapisi yer alir. Bu açidan bakildiginda döviz,

alim 1eigeieri ihracatin bir bakima kisa bir özetidir Bu nedenle ihracat kaçakçiligi
suçlarihin ve haksiz kazançlarin tespitinde döviz alim belgeleri siklikla kullanilan bir

. Jii dispat ,asitasi ir.

43 Gürl!ük Çikis Beyannamesi, (Çevrimiçi): http://www.ihracatI12.cOlnlg.c.b.html. 28 Aralik 2008
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IKINCI BÖLÜM

IHRACAT KAÇAKÇILIGI SUÇLARi

IJ GENEL OLARAK

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu 21.03.2007 tarihinde yürürlüge
i

ginnistir. Bu Kanun ile 2003 yilinda yürürlüge ginnis olan 4926 sayili KMK'nun
LLL

günümüz teknolojisi ve yaklasimina uyum saglanmasi amaçlanmistir. 5607 sayili

KanuJ 4926 sayili Kanun'a nazaran daha sistematik bir yapi arz etmektedir.

KanuJda, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu ile ve 5326 sayili Kabahatler ve 5271 sayili
II

Ceza Muhakemeleri Kanunu'na uygun bir düzenleme yapilmistir. Buna uygun olarak

kaçakt~lik suçlari ve kahahail eri tanimlanmistir. Buna ilaveten suç ve kahahat
fiilleriJin tanimlandigi fikrada ceza yaptirimlarina da yer verilmistir. Bu durum

uygUl~~ada kolaylik saglama amaci gütmcktedir.44

5607 sayili KMK öncelikle özel bir ceza kanunu niteligindedir. Bu Kanun'da

kaçakçilik fiilleri ve yaptirimlari tanimlanmistir. Suç ve kabahatlerle ilgili olarak

uygul~acak genel hükümler için Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu

ve KaUahatler Kanunu'na atiflar yapilmak suretiyle çözümlenmistir.

Etkin pismanlik hükümleri de Türk Ceza Kanunu'na uyumlu olacak sekilde

kanuna eklenmistir. Kanun, kabahat olmamasina ragmen kabahat olarak tanimladigi

kaçak~ilik fiillerine mükerrerlik halinde cezayi artirici hükümler koymustur. Bu

uyguilJma kaçakçilik fiillerine karsi verilen önernin ve toplumsal tepkinin bir

.. II . i k k 45goste~gesi o ara anuna yansimistir.

Özellikle 1918 sayili mülga KMK döneminde nelerin kaçakçilik suçu

oldug\lnun dahi ayirt edilemedigi bir sistematikle hazirlandigini, yine 4926 sayili

mülg~ KMK döneminde ilgili suç için öngörülen cezanin bulunmasinda dahi

44 Kap~hn KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikta Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,

s.4 II45 A.e, S.8
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i
zorlanildigi göz önüne alinirsa bu uygulamanin uygulayicilar açisindan kolaylik

saglay~cagi muhakkaktir.

b607 sayili KMK'da kabahatler ile suçlar birlikte düzenlenmekle birlikte

kaçakçJlik suçlarinda el koyma ve müsadere hükümlerine genelolarak, kabahatlerde

el ko~ma ve müsadere hükümlerine ise istisnai sartlarda basvurulabilecegi

anlasil~aktadir.46 Ayrica teminat karsiligi malin iadesi, ancak suça konu esyayi

tasiyaJ ! araçlar için mümkündür. 4926 sayili mülga KMK zamaninda sikça görülen

kaçakJilik olaylari ile herhangi bir baglantisi olmayan araç sürücülerinin araçlarinin

müsad~resi bu yolla önlenmistir. Bu durum disinda kaçak malin teminatla iadesi söz

konus~i olmayacaktir. 47

5607 sayili KMK'nunda istirak ve içtima hususunda Türk Ceza Kanunu'na

atif yWpilmaktadir. Ancak kaçakçilik suç ve kabahatlerinin belgede sahtecilik

I II k . i .d d h ·1 _. b r ·1 ..yapi ani is enmesi urumun a er suçun cezasinin ayri ayri veri ecegi e irti mistir.

5607 sayili KMK ile Türk Ceza Kanunu'na uyum saglanmis ve toplu ve

tesekkUl halinde kaçakçilik suçlari tanimlarina yer verilmemistir. Suç ve kabahatlerin

toplu Veya tesekkül halinde islenmesi durumunda bu durum cezayi agirlastinci neden

olarakl kabul edilmistir.

Kaçakçilik suç ve kabahatlerinin islenmesi için örgüt kurma, yönetme, örgüte

üye olma suçu islendiginde TCK'nun 220. maddesine göre takibat yapilacaktir. 5607
i

sayili KMK'da belirtilen suçlarin örgüt marifeti ile islenmesi durumunda verilecek

cezaijl iki kati oraninda ai1inlacaktir.

i

1.4926 sayili mülga KMK' da düzenlenen kamu davasinin açilmamasi suç
uydurma ve iftira para cezalarinin tahsili ve müteselsil sorumluluk düzenlemelerine

yeni ~~nununda yer verilmemistir. 5607 sayili KMK'da etkin pismanlik yeniden

düzen~lenmistir Buna göre suça istirak edip ilgili kamu makamlarinin haberi olmadan

önce I~uçu ihbar eden kisiye ceza verilmemektedir. Ancak 4926 sayili mülga

,i

46 Nazi~ Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açiklamah 5607 sayih Kaçakçilakla Mücadeleii
Kanunu, Ankara, 2007, s.7
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KMK'lda yer alan muhbir ikramiyesi olarak adlandirilan kurum artik

buluJamaktadir. ilgili kamu makamlari tarafinda haber alindiktan sonra haber

verilm~si durumunda 4926 sayili mülga KMK döneminde öngörülen cezada yari
oraninbaki indirim, artik 5607 sayili KMK döneminde üçte iki olarak

degistJ~ilmistir. 48 Etkin pismanlik hükümlerinde 4926 sayili KMK' da bulunrnayan

ii! " " k d " i k u " k ksorusturma evresi sona erinceye a ar pisman i gosterme im ani taninara suça

konu d~yanin gümrüklenmis degerinin iki kati ödernede bulunma sarti ile cezada yari
ii!

oraninCla indirim yapilmasi olanagi getirilmistir. Bu hüküm ithal edilmesi yasak olan

yasak i i!esyanin ithal edilmesi suçuna uygulanmayacaktir. Bu hüküm ayrica

mÜkeiji.rierve suçun örgütlü olarak islenmesi durumunda uygulanamayacaktir. 49
?607 sayili KMK ile, Türk Ceza Kanunu'na uyumlu olarak suçlarin tüzel
,

kisilenn faaliyeti çerçevesinde islenmesi durumunda ayrica bunlara özgü güvenlik

db" lll!"" hulan d"l b"1 -" h"k b -i S k· ..te ir erinin u e i e i ecegi u me ag anmistir. orusturma yapma yet isinin

5271 ~ayili Ceza Muhakemesi Kanunu ile artik sadece savcilik ve adli kolluk

kuvvel1erine verilmis olmasi nedeni ile buna uyumlu olarak mülki amirIer, gümrük

..lI~ uk h f:" i .. d h"l·" rkve gumru mu a aza amir ve memur ari, emniyet, Jan arma, sa i guven i

komutijnligina bagli personel artik sadece kaçakçilik fiillerini arastirmak ve önlemek

. i II ki "k" i" k i i d 50ve iz erne e yu um u i inmis ar ir.

1~926sayili mülga KMK'da para cezalan agirlikli olarak uygulama alani
bulurken 5607 sayili KMK'da hapis cezasi düzenlemesine dönüs yapildigi

görüiJ~ktedir. Bu husus uygulamada yeni Kanun'un, 4926 sayili rnülga KMK'nun

tüm k~animlarini geri almakta oldugu ve 1932 yilinda yayimlanan 1918 sayili

KMK i hükümlerini yansitmasi ve 1932 yilinda Türkiye sartlarinda kaçakçilikla
mücadeleden çok, dis ticareti engellemek için kullanilan 1918 sayili Kaçakçilik

K LLL d "d" u i ki ""I i ""I k d" Sianuna nere eyse geri onus yapi masi gere çe eri i e e estiri me te ir.

II
48 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,

I'2007, s.4
49 ii!

A.e, ~.550 A 1'4.e, "
51 II' .

Erdener Yurtcan, Yeni Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, 2007, s.3
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n~5607 SAYILI KAÇAKÇ~IK KANUNU UYARiNCA IHRAç

KAÇAKÇ~IGI SUÇLARi

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 12. ve 14. fikralan

münhasiran ihracat kaçakçiligi suçlanni düzenlemektedir.52 5607 sayili KMK

kapsaMinda ihraç kaçakçiligi suçlari;

• Ihraci kanun geregi yasak olan esyayi Türkiye'den ihraç etmek,

• Ihracat gerçeklesmedigi halde gerçeklesmis gibi göstermek ve

gerçeklestirilen ihracata konu malin cins, miktar, evsaf veya fiyatini

degisik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon ya

da parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksiz çikar saglamaktir

A- IHRACI KANUN GEREGI YASAK OLAN ESYAYI

TÜRKIYE'DEN IHRAç ETMEK SUÇU

1. Suçun Kanuni Tanimi

5607 sayili KMK'nun 3. maddesinin 12. fikrasina göre, "Ihraci yasa geregi

yasak I~lan esyayi Türkiye'den ihraç eden kisi, Iiil daha agir cezayi gerektiren baska

bir suft' olusturrnadigi takdirde alti aydan iki yila kadar hapis ve besbin güne kadar
adli pJra cezasi ile cezalandirilir "denmektedir.

1918 sayili Mülga Kaçakçilikla Mücadele Kanunu ve 4926 sayili Mülga

Kaçakçilik1a Mücadele Kanunu'nda teoride tartismalar yol açan bu maddeye 5607 sayili
II'

Kanuri':daki tanimlama ile açiklik getirilmistir.

-
52 NaziM Bilican, Cahii Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açiklamah 5607 sayih Kaçakçihkla Mücadeleii,
Kanunu, s. i i O
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anun koyucu bu suç için ithali kanun geregi yasak olan esyayi ithal etmek

suçuni igöre daha az ceza öngörmüstür. 53 Bu durum ihraci kolaylastirmak amacini da

yansiiaktadir.
12. Suçun Unsurlari

a. Fail

IBu suçun faili, kanun geregi ihraç etmesi yasak olan esyayi yurtdisina ihraç

etmek 11?teyengerçek kisidiro54Bu kisi ihracati yapan sirket yetkilileri olabilecegi gibi

gümrüJ idaresine beyanname vermeden yasak esyayi gümrük bölgesi disina herhangi

bir seJAde çikaran kisi de olabilir. Yolcular ve nakil vasitasi kullananlar da bu suçun

faili 0~~bilmektedir.55 Yolcunun beraberinde yurtdisina çikarmak istedigi esyanin

IIIyasak ~'apsaminda olmasi durumunda ne olacaktir?

Eger ihraci belli lisansa ve prosedürlere göre yapilmasi gereken bir ihracat

islemleri takip edilmemis ise bu durum, kabahat olarak halihazirda düzenlenmistir.

Ihraci;ll~isansa, sarta, izne, kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi uygunluk veya
yeterlilik belgesine tabi olan esyanin ihraci kabahattir. Ancak ihraci kanunen yasak

olaraklbelirlenmis esyayi yurtdisina çikarmak isteyen yolcu da suç islemis olacak ve

bu mJdde kapsaminda yargilanacaktir. Eger bu ihraci yasak esya kanun ile

br 1 LLL o oi T °d o o o bO k o Ol °d k ak 1 ke ir enmemis, i gi i i an otontenin ir aran mevcut ise i en e aç çi i

kabah~tleri konusunda izah edilecegi üzere suçtan degil kabahatten bahsedebilirizo 56

Zati ve hediyelik esya niteliginde olan esyalar kabahatin konusu degildir.

Özelli~le 1918 sayili ve 4926 sayili mülga KMK dönemlerinde suçta ve cezada

kanunHik ilkesi ile çelisen idari kararlarla suç ihdasi anlamina gelen uygulama bu

madd,lile kaldirilmistir.

53 SentdI!k Çildir, Hüseyin Denizlian, 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Ankara, 2008,

S.254~
s4 i

Aoeo, .255

ss NaziM Bilican, Cahit Gökçelik, GliIsen Topçuoglu, Açiklamali 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadeleii
Kanunu, 5.22 i
56 Erderth Yurtcan, Yeni Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s .79
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i~uçun magduru, toplumu olusturan ve hak ehliyetine sahip olan herkestir.

Burad~ muayyen bir magdurdan söz edilemeyeceginden, bu ,fiilin islenmesiyle
toPluJp olusturan herkes magdur edilmektedir.

b. Suçun Maddi U Dsuru

Suçun maddi unsuru, ihraci kanun geregi yasak olan esyayi Türkiye'ye ihraç

etmektir. Tek hareketli bu suçun olusumu için,

• Kaçakçilikfiiline konu esyanin, ihra ci kanun geregi yasaklanmis olmasi,

• Failin bu esyayi Türkiye ye ihraç etmis olmasi gerekir. 57

Bir fiilin 5607 sayili KMK'nun 12. fikrasi kapsamina girebilmesi için ihraç

edilen lesyanin kanun ile ihracatinin yasak altina alinmis olmasi gerekmektedir. Ihracata

iliSkinitasak kanuula degil de tüzük veya yönetmelik, Bakanlar KW1lluKaran gibi idaridüzerJ~melerle getirilmis ise, bu eylem suç kapsaminda olmayacaktir. Bu durum 5607
II

sayili Kanun'da kaçakçilik kabahati adi altinda düzenlenmistir.s8

Bazi esyalarin ihraç edilmesinin yasaklanmasinin sebebi bazi yazarlara göre,

esas itibariyle toplumumuzun ve ayni zamanda uluslararasi toplumun güvenliginin

ön pi~ba çikmasidir. Kanun koyucu ihraci yasak esyanin yasak edilmesi fiillerini

kaçak~'lik suçu olarak düzenleyip yaptinma baglarken ülkenin ekonomik çikarlarini
topluJun saglik ve güvenligini teminat altina almaya çalismaktadir. Ayni zamanda

ulusl~arasi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maddenin esas amaçlarindandirs9

Bazi iLç tipleri ile mücadelenin uluslararasi nitelik göstermesi ve ülkelerarasi

dayanAmayi gerektirmesi nedeni ile ülke içerisinde kontrolün saglanmasi ihracatçi

ülken!k uluslararasi yükümlülüklerindendir. Bu madde ile kanun koyucu uluslararasi

57 Hüs~~in Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

2008 sl80
58 Senttn-k Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklamali Içtihatli Gerekçeti 5607 Sayili Kaçakçilikta'i
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.254

59 Kapt~n KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikta Mücadete Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi, 2007
s.221
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YÜkÜ41ü1ükleri ihracata engelolmayacak ve yavaslatmayacak sekilde ilkeler kabul
etmektLir.

115607 sayili KMK kapsaminda suçtaki icrd hareketi, ihraci kanun geregi yasakolan h~rhangi bir esyanin ihraç edilmesidir. Bu suç gümrük idaresine tescil ettirilen

ve onJi islemi yapilan gümrük çikis beyannamesi ile yapilabilecegi gibi, beyanname

verilm~den malin ihraç edilmesinde yani fiili anlamda yurtdisina çikarilmasi seklinde

de islJ~esi mümkündür. Gümrük beyannamesinde, ihraci yürürlükteki mevzuata

uyguni~sya beyan edilerek ihraç ediliyor gibi gösterildigi halde gerçekte ihraci yasak

olan ei~a yurtdisina çikarilmis olabilir. Yine Gümrük idaresine herhangi bir beyanda

bulun~adan da bu suçun islenmesi mümkündür. GO Bu suç ihracat rejimi kapsaminda.il

islene9ilecek bir suçtur. Dahilde isleme rejimi kapsaminda usulüne uygun sekildeülke idJne sokulduktan sonra ihraci yasak esya kapsaminda degerlendirilmesi gereken

bir es~inin ihraç edilmesi durumunda da söz konusu suç olusabilmektedir." Örnegin
ayri atri degerlendirildiginde herhangi bir sekilde silah olarak kullanilamayan

parçal~rin dahilde isleme rejimi kapsaminda islenerek yasak kapsaminda

degerl~ndirilecek silahlarin elde edilmesi ve tekrar ihraç edilmek istenmesi

d II d d· dd· i k ._. k . d .

uruiuna a yine ma enin uygu anmasi gere tigi anaatin eyim.

,

.Transit rejim kapsaminda ülkeye giren esyalarin daha sonra ülkeden çikarken

yasak ,~sYakapsaminda degerlendirilmesi gerektigi fark edilirse durum ne olacaktir?

Bu hususta herhangi bir açiklik bulunmamakla beraber ülkeye girisi yasak

olan esyanin daha sonradan fark edilmesi durumunda da yine bu kanun kapsaminda

degerl~ndirilerek yurtdisina çikisi engellenmelidir kanaatindeyim. Zira maddenin

konul~s amaci uluslararasi güvenligi saglamaktir.

60 KaptYh Kiliç, 5607 sayili Kaçakçililda Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölöderi Dernegi, 2007,

s.4 Ji61 Ufu Selen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, 2007, yy, s 58
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;(1) Ihraci Yasak Esya

Suçun maddi unsuru, ihraci kanunen yasak olan esyanin ihracidir. "Ihraci

YasakiiiOlan Esyanin" belirlenmesi bu durumda maddi unsurun tespitinde önem

arzetmektedir

Ihraci yasak esya, genellikle kullanilmasi, yapilmasi, tasinmasi,

bulundurulmasi, satilmasi veya satin alinmasi esasen suç teskil eden esya ya da böyle

olmaJ~kla beraber, belirli bir kanun hükmünce Türkiye'ye ihraci yasaklanmis

herhaJ~i bir esyadir.62 Bu tip mallarda fail gümrük vergisini ödemek istese dahi buna

izin i reriimeyeceginden beyanda bulunmamn da herhangi bir degeri
bulunmamaktadir. 63

jl'Müiga 1918 ve 4926 sayili KMK'lar döneminde ihraci memnu esya tanimiuzun üre doktrinde tartisilmistir. Mülga 1918 sayili KMK'nun 25/2. fikrasi ile 27/4.

fikralJfinda "Ihraci Yasak Esya" kavrami bir anlamda açiklanmistir. Bu
III

maddelerdeki hükümlere göre, "Mal veya esyanin ithalinin veya ihracinin özel
II'

kanunlFrla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlari ile yasaklanmis olmasi durumunda
fail hlkkinda bir seneden bes seneye kadar hapis cezasina hükmolunur" hükmü yer

II'almaktadir.

27/4. maddede; "Ikinci fikranin uygulanmasini gerektirecek durumlarda; mal

ve es1a.,nin özel kanunlarla veya ithalat veya ihracat rejimi kararlari ile memlekete
ithal teya ihraci yasaklanmis olmakla birlikte ..... " ifadeleri yer almistir. Bu

II

maddelerde belirtilen ithalat ve ihracat rejimi kararlari ile ihraci ve ithali yasak esya

tanimlh belirlenmesi uygulamada ve doktrinde elestiriImistir. Bu durumun bakanlik

kararl~i ile suç ihdas etmek oldugu, bu sekilde suçta ve cezada kanunilik ilkesinin

ihlal I~dildigi dile getirilmistir. Bu durum üzerine Anayasa Mahkemesi madde

metni~de yer alan "ithalat rejimi kararlari ile" sözcügünü iptal etmis böylece ithalat

açisin~an tartismalari sona erdirmistir. 64 Ancak ihracat açisindan herhangi bir

II

62 ufu~lselen, Gümrük Islemleri, Ekin Kitabevi, 2007, y.y., s.59
63 Birs~n Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlari, 2004, Ankara, s.78

64 R.GJ!25.02.1995 T. ve 22213 S. Anayasa Mahkemesinin 06.07.1993 T. ve E. 1993\35 K.1993\25sayili Rarari
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degisim söz konusu olmamistir. Bu nedenle ihraci memnu olan esyayi ihracat

karaJlmeleri ile belirlenmesi ve failin bu durumdan haberdar olmamasi durumunda

dahi fç olusmus sayilmistir. Bu hususta bazi yazarlann da belirttigi gibi mülgaKMK ~aki bu uygulama eylem olarak birbirine benzeyen ithalat ve ihracata ayri ceza

verme~ suretiyle ceza birligi uygulamasini saglayamamistir.65

jllMmga 4926 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu döneminde ise madde,"Kan nlara veya Türkiye'nin taraf oldugu uluslararasi antlasma veya sözlesmelere
III

göre ithali veya ihraci yasak olan herhangi bir esyayi ithal veya ihraç etmek veya

bunlaJ~ tesebbüs etmek, ithali yasak esyayi bulundurmak, satmak, satin almak,
II,

saklamak, satisa arz etmek, alinip satilmasina aracilik etmek veya bilerek tasimak"

seklinli'e düzenlenmis idi.66 Bu düzenleme ile 1918 sayili KMK'nin i. maddesindeki

"Türk!~e'ye ihraci memnu olan esya" tanimi yapilmamis olmasi ve uygulamada bu
II

hususun karisikliklara yol açmasi sorunu asilmaya çalisilmistir.

4926 sayili KMK'da kismi çözüm bulunmus ise de tam netlikten uzak bir

düzenleme olmustur. Zira bu durumda da uluslararasi anlasmalar ile sürekli degisen
II,

tanimlar sorunu ortaya çikmaktadir. Yasak esya tanimini içeren anlasmanin

degis~esi durumunda bu husus cezada kanunilik ilkesi ile bagdasir mi sorusu ile

LLLkarsil~$ilmistir.

1918 sayili mülga KMK döneminde uygulamada bu sorun Gümrük

Müstesarliginca yayinlanan ihraci yasak esya tebligleri ile asilmaya

çalisil~aktaYdi. 67 Bu tebliglerin içeriginden de anlasilacagi üzere ihraci memnu~~i_-
65 BirsJh Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlari, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004,

~6~rh~GÜnay, Uygulamali Kaçakçilik Suçlari, Adil Yayinevi, 1997, s.54

67 492~ ~ayili yasanin yürürlükte oldugu dönemde ihraci yasak olan esyalar ile igili tebligi uyarinca;i-Kültür ve tabiat varliklari (Eski eserler) 2 1.7.1983 tarih ve 2863 sayili Kültür ve Tabiat Varliklarini
Korum~1Kanunu
2-Hint ~eneviri 24.6.1933 tarih ve 2313 sayili Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkinda Kanun
3-TütüHltohumu ve fidesi 9.5.1969 tarih ve i177 sayili Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu

4-Tifti~keçisi 7.6.1926 tarih ve 904 sayili Islahi Hayvanat Kanunu
5-Ihradi'izne bagli mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanlari
6-Cevi~ dut, kiraz, armut, erik, porsuk, disbudak, karaagaç ve ihlamur adli agaç türlerinin kütük,
tomru~J'kereste, kalas ve taslak olarak ihraci

7- : 30h 2.2004 tarihli R.G.yayimlanan 2004- 13 sayili Teblig ile Listeden çikarilmistir. : 30.12.2004
tarihli R.G.yayimlanan 2004- i3 sayili Teblig ile Listeden çikarilmistir
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15607 sayili KMK ile artik bu tartismalara kesin bir çözüm bulunmustur. Buna

göre kanunlarda yasak oldugu belirtilmemis bir esyanin ihraci mümkündür. 69 Ancak

idari Mlemler ile yasaklanan esyalarin ihraci durumunda suçtan degil kabahatten

baliset~ek gerekecektir. Ithalat ve ihracat fiillerinin 5607 sayili KMK'da ayri olarak

düzen1~lmealtina alindigi görülmektedir. 5607 sayili Kanun'un 12. fikrasina göre ihraci

ak iii 'hr d ki' . h i ta .. dali h fif b' t .... "1 .- .. 70yas O an esyayi i aç e en si)'e it a a gore a a i ir yap irim ongoru mustur.

Kanud i maddesinde açikça ihraci yasak olan esyanin yasa ile tespit edilecegi

belirti~~istir. Suç kapsaminda degerlendirilecek kaçakçiliga konu esyalarin artik

bakanit kurulunca çikanlan ihracat rejimi karan benzeri kararlarla düzenlenmesi
mümkbn degildir. Bakanlik Kararnameleri ile belirlenen listelere aykirilik artik

iii 71
kabahat kapsaminda kalmaktadir.

14926 sayili KMK döneminde maddenin uygulanabilmesi için adli makamlar

ihracall!konu esya hakkinda ihracinin yasak olup olmadigini sorn1akta ve idari

makamlardan gelen cevaba göre hareket etmekteydiler. Bu durum da yargilamanin

III b i' . i'-... d . d i k .d. A kuzamasina ve e irsiz igin uzun sure evam etmesine ne en o ma ta i 1. ,,"",-nca

uyguiJ~ada halen ihraci yasak esyalar ile ilgili bir yasal düzenlemenin bulunmamasi

nedenl i ile 4926 sayili Kanun uygulamasi sirasinda basvurulan idari makamlara

talimal! ile sorulmasi yoluna gidilmekte suçta ve cezada kanunilik ilkesi, kanunda

açik hUküm bulunmasina ragmen, ihlal edilmektedir.

c. Suçun Manevi Unsuru

5237 sayili Türk Ceza Kanunu sisteminde suç bir haksizlik olarak ele

alinmistir. Manevi unsur da bir haksizlik unsurudur. Manevi unsurlar "kast" ve

IItaksiJ!fdir.Bu sistemde bunlar birer kusurluluk hali degil, haksizlik unsurlaridir.72

i
69 Hüsd~in Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2008, slin
70 NaziM Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açiklamali 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele

II1

Kanunu, s.1 10

71 A.e, i~'.220i'

72 Ismail Malkoç, Açiklamali içtihath Türk Ceza Kanunu, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s.149
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Kisi ile isledigi suçun maddi unsurlari arasindaki psikolojik bagi ifade eden

kast kJ~rami, 765 sayili TCK'nun 45. maddesinde tanimlanmamis, ancak suçun

olusm~~inda temel kusurluluk biçiminin kast oldugu, kastin bulunmamasi halinde

suçun i&iusmayacagl belirtilmis iken 5237 sayili TCK'nun 21. maddesinde, kuralolarak Lçun olusmasinin kastin varligina bagli oldugu vurgulaninis, dogrudan ve

olasi Jstin tanimi yapilarak, olasi kast halinde faile verilecek ceza gösterilmistir.73

5237 sayili TCK'nun 2L.maddesinde kusurlulugun temel biçimi olan kast

kavram'i, "Suçun olusmasi kastin varligina vardir. Kast suçun kanuni tanimindaki

unsurl~rin bilerek ve istenerek gerçeklestirilmesidir." seklinde tanimlanmistir.

Kast, kisi ile isledigi suçun maddi unsurlari arasindaki psikolojik bagi ifade

etmektedir. Suçun kanuni tanimindaki maddi unsurlarin bilerek ve istenerek

ii!gerçekJlestirilmesi, kastin varligi için zorunludur. Suç taniminda yer almakla birlikte,

ifade ~ttigi haksizlik üzerinde etkili olmayan kosullann gerçeklestiginin bilinip
bilinm~mesi, kastin varligi açisindan önem tasimamaktadir. 74

Kast suçu olusturan hareketin sonuçlarini bilerek ve isteyerek islernek

iradesi~ir.75 Bir baska ifade ile fail, öncelikle isledigi suçun yasada gösterilmis olan

tU II i b'l r . u u u i i d 76 r' k C K ' 21um unsur arini i me i, yani ongormus o ma i ir. ur eza anunu nun .

maddJtnde dogrudan kasttan ayri olarak olasi kastta tanimlanmistir. Olasi kast

duruJtnda suçun kanuni taniminda yer alan unsurlardan birinin somut olayda

gerçeJ~esebilecegi öngörülmesine ragmen, kisi fiili islemektedir. Diger bir degisle,

fail uJ~Urlarin meydana gelmesini kabullenmektedir. 77 Olasi kast halinde, fail belirli

bir so~ucu gerçeklestirmek üzere hareket ederken, bunun yaninda baska sonuçlarin

meYdbha gelmesini de göze almis ve bu sonuçlar da gerçeklesmisse, failin bu

sonuçrrr açisindan kasten hareket ettigi kabulolunur. çünkü fail, asil kastettiginden

73~Ii ~hlar, Mustafa Hatipoglu, 5237 say~1iTü~k Ceza Kanunu Yorumu, Ankara, 2007, s. 1133.
74Izzet Ç>zgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Serhi, Ankara, 2006, s. 272

75Faru~I'Erem, Ahmet Danisman, M.Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 1993,s.446 i .
76Nur Gentel, Türk Ceza Hukukuna Giris, Istanbul 2002, s.343
77Izzet 'Ozgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Serhi, Ankara, 2006, s.272
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baska,ll!hareketinden dogacak diger sonuçlar, tahmin ettigi veya gördügü halde,
hareketini devam ettirmistir.

faili, suçun nitelikli sekillerinden sorumlu tutabiirnek için, failin bu nitelikli

sekille1i de bilmesi gerekir. Eskiden bu ..durumda fail, suçun nitelikli halinden de
sorumlu tutularak cezalandiriliyordu. OmegIn örgütlü ihracat kaçakçiligindan

bahsed~bilmek için yine fail tarafindan bu nitelikli halin bilinmesi gerekmektedir.

1918 sayili KMK zamaninda suçun islenebilmesi için kaçakçilik kasti

aranmakta idi. Fail yurtdisina çikardigi veya çikarmaya çalistigi esyanin ihracinin

yasak IIIOldUgunu bilecek ve bu suçu islerneyi isteyecekti. 78 Ancak bakanlik
kararnameleri ile ihraci yasak esya taniminin yapilmaya çalisilmasi durumunda failin

suç is~bme kastinin tespiti de zorlasmaktaydi. Zira sürekli degiskenlik gösteren

kararn~belere bagli olarak süphelinin suç isleme kastini tespit etmek uygulayicilar

açisinJ~n ciddi sikintilar olusturmustu. Bu nedenle bu sorunu yasa uygulayicilari

ilgili Jhrumlardan söz konusu esyanin ihracinin yasak olup olmadigini sormak ve

verileJ~k cevaba göre hareket etme yolunu seçerek asmaya çalismislardir. 79

4926 sayili KMK döneminde ise manevi unsur açisindan yine kaçakçilik kast i

aranmIstir.8o Bir baska degisle failin yasalarla ve Türkiye'nin taraf oldugu

uiusiairi anlasma ve sözlesmelere göre ithal ve ihraci yasak olan herhangi bir

~8 Meti1lErtugruI, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeli Açiklamali içtihatli Kaçakçilik Suçlan Ve
Ilgili KQDular, Seçkin yayinlari i992, Ankara, s.45

79 Yar~tay 7. CD; 21.10.1999; 3060/10581 sayili kararinda aynen; "sanigin Ürdün'e götürecegi

Gümrü~'ÇikIS Beyannamesi muhteviyati camdan mamul züccaciye arasinda Gümrük Kanununun 123.
madde~ine aykiri olarak yetkili gilmrüge beyanname vermeden yurtdisina çikarmaya tesebbils ettigi
yönetii-riindeki Tir'da ihbar ile ele geçirilen beyan harici ve yerli mali oldugu belirlenen dava konusu
esyalard~n 83 adet Hançerin 6 i36 sayili yasa ve eski eser kapsaminda olup olmadigi konusunda uzman
bilirkisii~re tespit ettirildikten sonra esyalarin tamammm ayri ayri ihraçlarinin yasak bulunup
bulumriJdigl, lisans veya izne bagli olup olmadigi merciinden arastirilarak tespiti ile sonucuna göre
eylemirtf mallarin ihraci yasaksa i9 i8 sayili Yasanin 25/2. lisans veya izne tabi ise anilan yasanin Ek.

2/III-L,1 jyl- serbestse gümrilk para cezasini öngören ve gümrük idaresince takdir edilmesi gereken
1615 sayili Yasanin 155 ve 156/2. maddeleri sümulüne girip girmediginin tayin ve takdiri gerekirken
eksik söi;usturma ile yazili sekilde karar verilmesi, yasaya aykiridir" seklinde hiiküm kurmustur.

80 BirS~~ Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004,
s.77
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esyayiii ithal veya ihraç etmeyi veya bunlara tesebbüs etmeyi istemesi olarak
düzeni~nmis idi.

Ihraci yasak olan esyayi tasima fiilinde bilme unsuru kisinin bulundugu

durum II tasidigi malin niteligine göre olay bazinda degerlendirilmesi gereken bir
olgudJr.81 Fakat buradaki bilmeyi ceza hukuku ilkesi olan "kanunu bilmernek

mazer~t sayilmaz" uyarinca [aii söz konusu esyanin ihracini yasaklayan kanun,

uluslafkrasi antlasma ve sair mevzuati bilmedigi ileri süremez ya da bilmemesi suçu

ortadaU kaldirmazdi. Buradaki bilmemeye örnek olarak ihracat esyalarinin arasina

k II .. ·1 bT B d d J': T .. k ·hr· d .arismasi gosteri e i ir. u urum a iai in soz 'onusu esyayi i aç etme ira esi

mevcJi degildir.82 Bu durumda karsimiza soru kastin iki unsurunu olusturan bilme ve

istem,l:unsurian burada nastl uygulanacagidir? Ihracat yapan kisiden yasa geregiihraci ~asak esyalarin tamamini bilmesi beklenebilir mi?

Burada aranilan ihracati yapan kisinin yapmis oldugu ihracat konusu ürünün

yasak i esya kapsaminda oldugu bilincidir.83 Kisi yapmis oldugu eylemin hukuka

aykin iJldugu bilincine sahipse bilme unsuru gerçeklesmis sayilmaktadir.

~607 sayili KMK uyarinca suç dogrudan kast ile islenebilecek olan
suçlarUandir. Fail yapmis oldugu eylem ile kanunen iliraci yasaklanmis olan esyayi

yurtdiil~na çikardigini bilecek ve bu eylemi sonrasinda hukuka aykiri bir sekilde

esyan~h yurtdisina çikarilmasini isteyecektir. Ancak buradaki bilme kisinin o esyanin

ihraci~n yasak olup olmadigini bilmesi degildir. 84 Ancak kasitli hareketten

bahse~ebilmek için kisinin bir esyanin ihraeinin hukuken makul görülmedigi

bilincJAe de sahip olmasi demektir. Yürürlükteki kanunlari ve dolayisiyla ihraci

yasak i~Ian esyalarm tamammi bilmesi her insandan beklenecek bir tutum olamaz.
KisiniJ yapmis oldugu is ve bilgisi itibariyle söz konusu esyanin ihracinin yasak

oldug~nu bilmesi gerektigine, baska bir degisle esyanin ihracinin hukuka uygun

olmad~gini bildigine kanaat getirilebiliyorsa bundan sonra kastin varligi
II

81 Kai~ Ünal, Ali Parlar, Açiklamali Içtiliath Gerekçeti ve Karsilastirmali 4926 sayili
Kaçakçtlikla Mücadele Kanunu, Adil Yayinevi, 2004, s.S6
82 LLS

A.e,is. 7

: :~:~~8~lliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi, 2007,
s.222
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tartisiH:ibilecektir. Örnegin herhangi bir ihracat geçmisi olmayan ve sadece yurtdisina

bir se)Jrligine esya göndermeye çalisan kisinin yapmis oldugu eylemde ihraci yasak

esyai,( bilmemesi normal karsilanabilir ancak gümrük danismanligi firmasinda
çalisan bir kisinin ihraci yasak esyayi ihraç etmesi durumunda kastin tespiti daha

I,

kolay Ç>lacaktir.

13.Suçun Özel Görünüs Sekilleri

~. Tesebbüs

~ailIn, Icra hareketlerine baslamis olmasina ragmen, ihtiyarinda olmayan
sebeplerle, neticenin gerçeklesmemesi hallerine tesebbüs denir. Tesebbüs halinde

I iid i' hrk .. ~ ri'ld' 85 S 1/""')ceza an iri an netice, zarar te i esini açiga vuran II ir. uç yo u (lter enmimiS
II

dört sa.fhadan olusur:

• Suç isleme düsüncesinin olusmasi asamasi,

• Hazirlik hareketleri asamasi,

• Icra hareketleri asamasi,

• Neticenin gerçeklesmesi asamasi.

Bu sa~alardan birincisi ve ikincisi Ceza Hukukunun konusunu olusturmamaktadir.
i

Yani üsünce hiçbir sekilde, hazirlik hareketleri ise ilke olarak cezalandirilmaz. Bu

YÜZde~:genis anlamda fiiller tese bbüse konu olmazlar.86 Tesebbüs halinde ortadakanun11tanima tam anlamiyla uygun bir hareket veya netice olmadigindan Türk Ceza
KanuJu'nun 2. maddesinde ifadesini bulan "suç ve cezada kanunilik" ilkesi

geregi~ce faile ceza verilememesi gerekirdi. Bu noktada tesebbüsün

cezalaMdirilmasinin birinci sebebi kanunda (md. 35) bu yolda hüküm bulunmasidir.87

Almad Hukukunda egemen olan "etki teorisi" de tesebbüsün cezalandirilmasini,

failin ~ir ceza normuna karsi çikisinin ifadesi olan iradi hareketi ile toplumun hukuka

85 Ba~~ Öztilrk, Mustafa R. Erdem, Veli Ö. Özbek, Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel
Hükümler, Ankara, 2003, s.4l

86 I'87 A.e., s.~2 ....
Bahri! Oztlirk, Mustafa R. Erdem, Veli O. Ozbek, Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel

Hüküiiher, Ankara, 2003, s.42
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olan güvenini sarsmasi ve hukuki barisin zedelenmesine dayandirmaktadir.88

TesebJbsün cezalandirilmasinin, tesebbüsün tamamlanmis suç gibi sosyal düzeni
II

ihlal ettigi fakat bu ihlalin tesebbüs halinde zarar tehlikesi olarak karsimiza çiktigi

ifade elJiimistir. 89

i
Suça tesebbüs TCK 'nun 35. maddesinde, " Kisi, islerneyi kastettigi bir suçuii

elverisli hareketlerle dogrudan dogruya icraya baslayip da elinde olmayan nedenlerle

tamaJlayamaz ise tesebbüsten dolayi sorumlu tutulur.

i
Suça tesebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin agirligina
i

göre, agirlastirilmis müebbet hapis cezasi yerine onüç yildan yirmi yila kadar,

müebJ~t hapis cezasi yerine dokuz yildan onbes yila kadar hapis cezasi ile

cezala~dirilir. Diger hallerde verilecek cezanin dörtte birinden dörtte üçüne kadari

. d· )1" ki' d d" i ..
in in ii se in e uzen enmistir.

ITCK. m. 35'in gerekçesi ise söyledir, "Bilindigi üzere icra hareketlerinin ne
zamani basladiginin belirlenmesi kisi hak ve özgürlüklerinin korunmasiyla yakindan

ilgilidJ Eger failin kastinin süpheye yer birakmayacak biçimde ortaya çikmasiyla

icrani~! baslayacagi yolundaki sübjektif ölçüt kabul edilirse, kisinin düsüncesi ve

yasamii tarzi dolayisiyla cezalandirilmasina varabilecek bir uygulamaya yol
açilacaktir. Çünkü hazirlik hareketleri asamasinda da kastin varliginin süphe ye yer

verme~ecek biçimde tespit edilebilmesi mümkün olup, böyle bir ölçüt hazirlik-icra
harekdtleri ayrimi konusunu bir kanitlama sorunu haline getirmektedir. Diger bir

deyisll~ suçun icrasiyla ilgisiz davranislar dahi, suç kastini ortaya koydugu

gerekJbsiyle cezalandirilabilecektir. Açiklanan bu nedenlerle, tasaridaki 'kasti

süpheJb yer birakmayacak' ölçütü madde metninden çikartilmis ve bunun yerine

'dog~~an dogruya icraya baslama' ölçütü kabul edilmistir. Böylece islenmek istenen

-
88 AderWSözüer, Suça Tesebbüs, Kazanci Hukuk Yayinlari, Istanbul, 1994, s. iLO
89 Haluk Çolak, Mustafa Taskin, Ceza Kanunu Serhi, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2007, s. 49
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suç tipiyle belirli bir yakinlik ve baglanti içindeki hareketlerin yapilmasi durumunda
II

suçun Tasina baslanilmis sayilacaktir ...90

Kanunda "dogrudan dogruya icraya" baslanmasi kistasi öngörülmekle, [ailin
i

hareketinin neticeye kronolojik yakinligi, hak alanina müdahale edip etmedigi,

harekeUn veya kastin süpheye yer vermeyecek derecede olmasi kistaslarinin bir

degeri FalmayaCagindan, kanuni tipte yer alan hareketin icrasina dogrudan dogruya
baslaJadigi sürece icra hareketlerine baslandigindan söz edilemeyecektir. Özetle,

"failin~slemeYi kaste_ttigi suç tipindeki hareketlerine zorunlu ol.arak bagli bulunan ve
bu hareketlerin dogal bir kismini olusturan, bununla butlinlesen hareketlerin

yaPiimrl halinde icraya baslanmis oldugu kabul edilmelidir ... "
Suça tesebbüste [ail suçu tamamlamak amaciyla hareket etmesine ragmen,

elinde Iblmayan nedenlerden dolayi bunu gerçeklestirememektedir. Bu durumda ise

kisiye ilamamianmis suça oranla daha az bir ceza verilmektedir. Ancak tesebbüs

halind,: karsilasilan en önemli sorunlardan biri, cezanin belirlenmesinde "eksik
tesebbüs"-"tam tesebbüs" ayiriminin esas alinmasidir. çünkü eksik-tam tesebbüs

ayirimlhda her olaya uygulanabilen ve duraksamaya yer birakmayan objektif bir
i

ölçüt bulunmamaktadir.92 Uygulamada ortaya çikan bu sorun yeni Ceza

KanunJmuzda eksik-tam tesebbüs ayrimi kaldirilmasiyla bu sorun da ortadan

kalkmntir. Suçta kanunilik prensibi geregince, suç tipinde yer alan bütün unsurlar
II

gerçeklesmedikçe kanuni unsurun varligindan söz etmek mümkün degildir; kanuni
II ..

unsur Ibulunmayinca da, suç söz konusu olamaz. Omegin, adam öldürme suçunu
cezalaJdiran kanun hükmü "öldürmeye elverisli olan hareketleri yapan kimseyi"

degil, II"bir kimseyi öldüren kisiyi" cezaland innaktadir. Su halde, tesebbüs,
tamamlanmis suça oranla bagimsiz ve kendi bakimindan yeterli bir suç görünümünde

ise deJIbu bagimsizlik suçla tesebbüsün iki ayri aleme ait olduklarini hak veremez .

.
90 Ciha~ KOÇ, Gerekçeti Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2004, s. 93
91 II

A.e.,s.53

"T.B.~.M.' Dönem,22, Y",ama W, ,2, Sira Say"" 664, ,.442
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Teseböüs derecesinde kalan suç, tamamlanmis suçun hafifletici sebebi degildir fakat

tamia41s suçtan büsbütün ayri bir kimlige de sahip degildir. 9J

fCK'nun 35.maddesinin birinci fikrasindaki kanuni tanimina göre, tesebbüs
derecesinde kalan bir suçtan dolayi failin cezalandirilabilmesi için aranan kosullar

1"

sunlard~r;

Kastin bulunmasi,

Elverisli hareketlerle dogrudan dogruya icraya baslanilmis olmasi,

Kisinin elinde olmayan nedenlerle suçun tamamlanamamasidir.94

IDiger bir ifadeyle 5237 sayili TCK kapsaminda tesebbüs suçundanLI

bahsedebilmek için; birinci kosul, gerçeklestirilen fiilin icra hareketi niteliginde

olmasil~ir. Ikincisi ise, gerçeklestirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverisli

olmas)~ir. Üçüncü kosul ise, suçun icra hareketlerine baslanmis olmakla birlikte,

failin I~linde olmayan nedenlerle bu hareketlerin tamamlanmamis veya kanuni

tarifieKi neticenin gerçeklesmemis olmasidir.95

Suçun kanuni tarifinde belirlenmis olan fiilin icrasina baslanmis olmakla

birlikte, bu fiile iliskin icra hareketleri henüz tamamlanmamis olabilir. Keza bir fiil

icra d~ilmis olmakla birlikte, suçun kanuni tarifinde ayrica bir unsur olarak

belirldkis olan netice henüz gerçeklesmemis olabilir. Bu durumlarda suçun kanuni

tarifinHeki bütün unsurlarin gerçeklesmis oldugunu söyleyemeyiz. Ancak, fail bu

ihtimJAerde suç yoluna girmis ve gerçeklestirdigi hareketler bizatihi bir haksizlik

mahiy~ti kazanmistir. Bu nedenle, suç yoluna girmis olan bu failin suçun kanuni
tarifin~eki bütün maddi unsurlar gerçeklesmedi gi gerekçesiyle cezalandirilmasindan

sarfin~ar edilemez. Ancak, ifade etmek gerekir ki, failin bu sebeple

I LLL d i bOl o •• k·· fi ° fiT .ceza an iri a i mesi için, suçun anuni tari inin yani sira, II in icrasinin

tamJlanamamasi veya kanuni tarifieki neticenin gerçeklesmemesi halinde de

cezal*dirmaya imkan taniyan bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç vardir. Bu nedenledir

93 SUlh~Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Istanbul, 1997, s.466

:: ~li p.ji.,iar,Mu,tafa Haiipoglu, 5237 ,ayih Tn,k Ceza Kauunu Yn,"mu, Ankarn, 2007, ,.130t
Izze Ozgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Serhi, Ankara 2006, s.459
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ki ceza kanunlarinda suçun tesebbüs derecesinde kalmasi halinde de failin

I i~ i 'k -I h"k" i 'I . , 96ceza an iri masina im an sag ayan u um ere yer veri mistir.

Mülga 1918 sayili KMK'nun i. maddesinin 2 fikrasinda ise tesebbüs,

"KaçaK~llik yapmak maksadiyla icra vasitalarinin hazirlanmasi ancak failin kendi

istegi liisinda alinan engelleyici önlemler nedeni ile fiilin meydana gelmemesi"

seklinJ~ tanimlanmisti. Mülga Kanun'un i maddesinde söz konusu tanim, "Herhangi

dd ili. ,. "k I' b' i k T" k' , , h ima e:yi veya esyayi gumru muame esine ta i o ma sizin ur iye ye it a veya

ithale IlesebbÜs etmek kaçakçiliktir" seklindedir. Kisacasi 1918 sayili Mülga
KaçakJllik Kanunu'nda tesebbüs suç tamamlanmisçasina cezalandirilmaktaydi.97

Mülga i918 sayili Kanunu'nda oldugu gibi 4926 sayili Kanunu'nda da
ii,

tesebbüs tam ceza ile cezalandirilmistir. Tesebbüsün tamamlanmis suç gibi

cezala~dirilmasinin sebebini bazi yazarlar, bu suçlarin anayasal ve kamu düzenine

karsi i~uçlar olmasi nedeni ile daha agir cezalarla durdurolmak istenmesineII

baglamaktadir. 98

5607 ~.yili KMK uyannca bu suça tesebbüs mümkündür. Fail gümrük idaresine

tescil ~'ttirdigi ve onayasamasindan geçmis gümrük beyannamesi olmus olsa dahi,

henüzlll gümrük idaresince muayene islemine baslamadan ve idarece ortaya

çikanlinadan önce kendi istegi ile ihraçtan vazgeçtigini beyan ederse bu durumda
II

gönüllü vazgeçmeden bahsedilebilir. Gönüllü vazgeçmede, ortada cezalandmlabilir

b' ii, bb" .. k i - r 'k d' i c: Tir tese us soz onusu o masina ragmen, suç po iti asi ne eniy e iai in

cezalJJidirilmayacagl kabul edilmistir.99

Ihraci yasak esya gümrük idaresinin muayene ve kontrolünde yakalandiginda

ise suça tesebbüs edilmis sayilir. Ancak fail yüklenen ihraç esyasi konusunda fiili

hata ~lldugunu iddia ederse ve bunu ispat ederse bu durumda suçtan tesebbüsten

96 II.A.e., 5.458

97 Herl'he kadar tesebbüs yasa kapsaminda tamamlanmis suç gibi cezalandirilsa da istisna olarak
Yargitay tekel kaçakçiliginda tesebbüsiln milmkün oldugunu kabul etmekteydi.
98 i,

Dogan Soyaslan, Tesebbüs Suçu, y.y., 1994, s.195
99 li .

Adem Sözüer, Suça Tesebbüs, Kazanci Hukuk Yaymlari, Istanbul, 1994, s.106
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bahsedilemez.loo Kaçakçilik Kanunu'nda tarif edilen tesebbüs hükümlerinin

uygula~abilmesi için, bu Kanunda tesebbüsten ayrica bahsedilmesi gerekir. Aksi

halde tb~ebbüs hakkinda genel hükümleri n uygulanacaktir. 101

i
Ihraci yasak olan esyanin kontrol sirasinda yakalanmasi halinde ise suça

tesebbu~ten bahsedebiliriz. 5607 sayili KMK'nun 3 m. i8. fikrasi uyarinca tesebbüs

asamJJnda kalmis olsa bile bu eylemler tamamlanmis gibi cezalandirilacaktir hükmü
II

Yer almaktadir.

·1

fesebbüs için failin ihrac i yasak esyayi beyana tabi tutmadan yurtdisina
çikaracagi yönündeki iradesinin hareketleri ile kesinlik kazandiginin anlasilmasi

gerekiJjl Ancak 5607 sayili Kanun geregi tesebbüs asamasinda kalsa bile bu suçII,
tamamlanmisçasina cezai yaptirim uygulanacaktir. 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücad!le Kanunu kapsamindaki gümrük kaçakçiligi suçlarina tesebbüs konusundaki

kanaat!~, kaçakçilik suçlarina tesebbüs halinde tamamlanmis gibi cezalandirma
1II

geleneK,sel yaklasimdan vazgeçilmesi anlamina gelecegi yönündedir.

1)'. Istirak

Suça istirak hususu 5237 sayili Türk Ceza Kanunu 'nun 37- 41. maddeleri

arasinaa düzenlenmistir. 37. maddede, "Suçun kanuni taniminda yer alan fiili birlikte
III

gerçeki'estiren kisilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun islenmesinde bir

baskaJlni araç olarak kullanan kisi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yetenegi

0lma)1lari suçun islenmesinde araç olarak kullanan kisinin cezasi, üçte birden

yarisiA~ kadar artirilir" hükmü yer almaktadir. 102

II
Suç ortakliginin konusu, aynk düzenlemeler bir yana birakilirsa, birden fazla

failin !Lç teskil eden bir eylemi birlikte islemeleri halinde sorumluluk durumlannin

belirlJbesidir. Zira birden çok failin suç olusturan fiilin islenmesinde ve onunla

vanlJ{ neticede katki paylari ve etkinlikleri farklidir. Türk Ceza Kanunu'nun

II

100 Kap[kn KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi, 2007,

5.22211
101 Erdener Yurtcan, Yeni KaçakçllikIa Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, 5.49
102 "

Ali Parlar, Mustafa Hatipoglu, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara, 2007, 5.410
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sistemi11de faillik ve yardim etme kavramlari öne çikmaktadir. "Müsterek faillik

"dolayJtyla faillik", "müstakil faillik", "dogrudan faillik" ve "azmettirme" konunun

önemliilikavramiari önem arzetmektedir. Suç tek kisi tarafindan islendiginde, faile

"dogru'1an fail" ya da "müstakil fail" denir. Maddenin birinci fikrasinda "müsterek

faillik"!~ali düzenlenmistir. Buna göre, "Suçun kanuni taniminda yer alan fiili birlikte

gerçekirstiren kisilerden her biri, [ail olarak sorumlu olur."
TiCK, 37, maddenin ikinci fikrasinda ise suçun islenmesinde bir baskasinin araç

olaraklikullanilmasi hali düzenlenmistir. Baska bir ifadeyle maddenin 2. fikrasinda

"dolaYii~iile faillik" kavrami kaleme alinmistir. Buna göre, bir suçun islenmesinde

baskaiini kullanan kisi de [ail olarak sorumlu tutulur.
S,uçun her zaman bizzat islenmesi görülmez. Bazi failler, çesitli nedenlerle ve

sekill~~le baskalarini bir araç gibi kullanarak eylemi onlara yaptirirlar. Burada,
eylemi i bizzat gerçeklestiren sahis yaniltilarak veya zorlanarak (cebir-tehdit) suç

isletililiektedir, Suçu isletene "dolayli fail" denmektedir. 103Araç olarak kullanilan

kisi kl~ur yetenegi olan bir kisi olabilecegi gibi, kusur yetenegi olmayan bir kisi (akil

hastasil küçük) de olabilir. Kusur yetenegi olan kisi yaniltildigi için kastin
buluIJnadigi ve diger unsurlari bilmemesinden yararlanabilecegi düsünülür. Bununla

b, rk II b' 'b' k II k' .. i i - d 104

ir i ti onu ir araç gi i u anan isinin sorum u ugu tam ir.
.!eni düzenlernede istirak hükümleri, 5237 sayili TCK'da bir sorumluluk

statüsd! olarak karsimiza çikmaktadir. Fiilin IslenmesI üzerinde kurulan hakimiyet

ölçü Ji~narak istirak sekillerinin belirlenmesi gerekecektir. Yeni TCK'da yine de

önced!~ oldugu gibi ikili bir ayrim yapilmistir Ancak bu kavramlar terk edilerek

"failliJr, "azmettirme" ve "yardim etme" kavramlari kabul edilmistir. Bu kavramlar
arasinhaki ayrim failin suça yaptigi katkiya göre belirlenmistir. Yeni kanunda, "fiili

birlikt~!irtikap edenler ve fiili dogrudan isleyenler" kavramlarina yer verilmemistir. i05

103 Ism~ii Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008,s 453
104 Kadtfln KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölör1eri Dernegi,

2007, sit i
105 Ismkil Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, s.29 i
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1Üsterek faillikte, birlikte suç isleme kararinin yani sira, iiil Üzerinde ortak
hakimiiet kuruldugu için her suç ortagi fail statÜsÜndedir. Dogaldir ki bu ortaklarin

her birnde "suçu birlikte islernek iradesi" baska bir anlatimla "istirak iradesi" vardtr.

AnCak[ ortak hakimiyetin kmulup kurulmadiginin saptanmasinda suç ortaklarinin
suçun icrasindaki rollerinin ve katkilarinin tasidigi önem göz önÜnde

bulund~rulacaktir. Bu durumda fiilin icrasi, tamamlanmasi veya sonuçsuz kalmasi

ortak J~I-ilerdenher birinin elinde bulunmaktadir.

i

riülga 1918 sayili Kanun'da yine mÜlga 765 sayili Kanun'da belirtilen istirak
hÜkÜrril.erikabul edilmemisti. Serikleri suça katilimlari oraninda ceza vermek yerine

Kanu,l! failin ya toplu halde kaçakçiliktan ya da tesekkül halinde kaçakçiliktan
yargilahmasi öngörüimÜstÜr. 106 Toplu kaçakçilik halinde iki ya da daha fazla kisinin

II'
ortak öir suç isleme iradesi olmasa dahi bir arada suç islenmesi durumudur. Bu

ii
durumaa Kaçakçilik Kanunu uyarinca verilecek ceza artirilacaktir. Bireyselolarak

islened: kaçakçilik suçlari para cezasi ile karsilasirken, topluhalde yapilan bir

kaçakJ~likta hÜrriyeti baglayici ceza verilmektedir. Bu duruma gerekçe olarak

bireyidfin kaçakçilik eylemleri vasitasi ile ekonomik çikar saglamasini engellemeye

1 II k"'l"ça ism.~si gere çe gosteri mistir.

thraci yasak olan esya açisindan 37. maddenin 2 fikrasi uyarinca ihraci yasak

oldugunu bilemeyecek durumda olan kisileri araç olarak kullanan kisi eger baska

kusur ~etenekleri bulunmuyorsa dogrudan fail gibi cezalandirilacaktir. Özellikle bu

duruiJ ii gÜmrÜklerde çocuklari kullanarak ihraç islemi yapmaya çalisan kisiler
di .. k 1bTaçisin an soz onusu o a i ir.

LLL

~açakçilik suçunun islenmesine azmettirenin belli olmamasi durumunda, fail

kendi1Ii..ni kimin azmettirdigini açiklar ve bu sekilde azmettirenin cezalandirilmasini

I,

saglar ise faile daha az ceza verilir. Bu sekilde, bulunmasi çogu zaman güç olacak

olan ~mettirenin ortaya çikarilmasi saglanmak istenmistir. Ancak, faillerin daha az
ceza llmak gayesi ile gerçekte olmayan birer azmettirici uydurma olasiligina karsi

dikkaHi olmak gerekir. Soyut beyanlarla yetinmek dogru olmayacaktir. Failden

II
~ n .

Metin Ertugrul, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeli Açiklamali lçtibatli Kaçakçilik Suçlari ve

Ilgili i4t"Ular, SeçkinYayia!an,Aakarn,t992, ,.58
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kendisini azmettiren ile ilgili somut bilgiler ve deliller vermesi beklenmelidir. Sadece

b· .. 111 k' .. b . d" d i 1 k b' dir isim veren isinin u in inm en yarar anmasi, tartisi masi gere en ir urum

olacakUr. Özellikle ihraci yasak esyayi kendi adina ancak baskasi hesabina tasiyan

nakliyli firmalarinda çalisanlar bu maddeden yararlanarak azmettirenlerin

bUlun~~sini saglarlar ise cezalarinda indirime gidilmesi saglanabilir.

II, I 'c. çtima

J~çlann içtimai kapsaminda, 5327 sayili Türk Ceza Kanunu'nun 42.
madde~inde "bilesik suç", 43. maddesinde "zincirleme suç" ve 44. maddesinde "fikri

iLi

içtimanhallerine yer verilmistir. 107

Biri digerinin unsurunu veya agirlastinci nedenini olusturmasi dolayisiyla tek

fiil sa~i,lan suça bilesik suç denir. Bu tür suçlarda içtima liükümleri uygulanmaz. Söz
konusu 765 sayili Kanun'un 78'nci maddesiyle benzer bir düzenlemedir. Bilesik suç,

aslindl ! iki suçun birlesmesinden olusan ve bir bakima onlardan bagimsiz bir suçtur.
i

Son cilinlenin anlami, unsurdaki veya agirlatici neden sayilan suçlarla birlikte ayri ayri

ceza JJrilmesi degil, bilesik suça kanunda yazili tek cezanin verilmesi demektir. lOS

5237 J~yili Ceza Kanunu'nda düzenlenen kimi hükümlerde, gerçek içtima yapilacagi
i

açikça ,belirtilmektedir. (TCK 76/2; 77/2; 94/3; 106/3; 212; 220/5; 223/4-3; 224/2-3;i

235/4; 1236/3;267/4; 272/5; 292/4; 294/7; 296/2; 298/3).

Jvrakta sahtecilik suçu ihraç kaçakçiligi açisindan önem arz etmektedir. 109 Bu

dururn~a bir hükümde bilesik suç düzenlenmesi olup olmadigi önem kazanmaktadir.

soruJi~luk ve olusan suçlar buna göre degerlendirme konusu yapilacaktir. Eger bilesik

suç v~~ unsur ya da agirlatici sebebi olusturan suçlardan ayrica ceza verilmeyecektir.

Ama Jbesik suç söz konusu degilse olusan her suçtan ayri ayri ceza verilecektir. 5237
II

sayili Türk Ceza Kanunu'nun 212. maddesi gerçek içtima kurallarinin uygulandigi bir

maddl~ir. 5607 sayili KMK uyarinca sahte resmi veya özel belgenin bir baska suçun

isleJ~si sirasinda kullanilmasi halinde, örnegin sahte evrak ile kaçakçilik suçunun

107 Ism1il Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, s 3 i8
108 A"i' 319.e., s.

'M A'II'320
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islenme~i halinde hem sahtecilik hem de kaçakçiliktan dolayi ayri ayri cezaya
IIi 110hükmolunacaktir.

T~K'da eski TCK'nin 7 i. ve devami maddelerinde yer alan içtima hükümleri

söz kjbusu degildir. Ayni türden cezalar yine toplanarak hükmedilecektir ancak bu

Illi 1 b ir b' 'k 1 d d "1" 1ceza ann top aminin e i ir mi tara u asmasi urumun a getiri en ust sinir amaya
II

iliskini ~ükümler yeni yasada yoktur, Sadece TCK,6 i nci maddesinin 7 nci fikrasinda
bir suJi için verilecek cezanin üst sinirlamasina yer verilmistir, Artik ceza miktari

neye ~Iasirsa ulassin her suç için verilecek cezalar toplanarak hükmedilecektir.

B" 1 III 1 b - ik 1 k kt 111oy ece ceza ar agimsiz i a anini oruyaca ir.

ii: .
5275 sayili Infaz Kanunu'nda yapilan düzenleme ile söz konusu düzenlemenin

d ILi 'b 'I - ' k i 'd 'I 1 1 B ., 1mey ana getire i ecegi si inti ar gi eri meye ça isi mistir. una gore ceza arin

1 LLL 1 'f: d - ' 'I' k' h" k" i k 1 B" i h 1top aminin nasi in az e ecegine i is in u um er onu mustur. oyece em ceza ar

bagimJllzligini koruyacak ve hem de hükümlünün topluma geri dönmesi için bir süre

ki b'illi k' 112a a i ece tir.

5J17 sayili Türk Ceza Kanunu'nun zincirleme suç hakkinda ise, "Bir suç isleme

k III, k d d -' .k 1 d b' k" k b' dararinin icrasi apsamin a, egisi zaman ar a ir isiye arsi ayni suçun ir en
III

fazla islenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak, bu ceza, dörtte birinden

dörtte Uçüne kadar artirilir. Bir suçun temel sekli ile daha agir veya daha az cezayi

gerektJ~en nitelikli sekilleri, ayni suç sayilir. Magduru belli bir kisi olmayan suçlarda

da bu fkra hükmü uygulanir.
Jyni suçun birden fazla kisiye karsi tek bir fiille islenmesi durumunda da,

Ii

birincil fikra hükmü uygulanir.

tasten öldürme, kasten yaralarna, iskence ve yagma suçlarinda bu madde
II

hükü11eri uygulanmaz."hükmü yer almaktadir. Eski kanunda müteselsiI suç olarak

110 Yar~\tay 6. Ceza Dairesi, E. 2000/9055, K. 2000/9197, 05.12.2000 tarihli karari uyarinca aynen;

"Res~qrelgedeki sahteciligin kaçakçilik suçun~.n unsuru bul~nma~igi ~e ayri bir suç olus.turdugu
gözetilmeden, durusmaya devamla sonucuna güre karar verilmesi yerine yazili gerekçe ile ceza
tertibinJI~er olmadigina karar verilmesi bozmayi gerektirmistir" kararini vemiistir.
III ismah Malkoç, Açiklamah Içtihath Türk Ceza Kanunu, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s.3 16
i12 A.e,~ 13 i7
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tanimlanan düzenleme, yeni yasada zincirleme suç olarak tanimlanmaktadir.

Zincirl~me suçta ayni tür suç, birden çok defa islenmektedir. Ceza hukukunda "ne

kadar l~lem var ise o kadar suç, ne kadar suç var ise o kadar da ceza vardir" kurali

vardir.ilste zincirleme suç kurumu, bu kurala getirilen bir istisnadir. Bu nedenle eylem

zincirle~e suç tanimina giriyor ise birden çok eylem oldugu halde tek, ama biraz

- 1 1111 b· hükm k k k·agir as~~nmis ir cezaya etme gere ece tir.

TÇK. madde 43/1 e göre zincirleme suçun unsurlari sunlardir;

~118ir suç isleme karari,ili Suçlarin degisik zamanlarda veya ayni zamanda islenmis olmasi,ii: Suçlarin ayni kisiye karsi islenmesi,
.I! Suçlarin birden çok kez islenmis olmasidir.

IQraci yasak olan esyanin ihracinin ihraç edilmesi suçunda bir suç isleme karari

kapsa~tnda degisik zamanlarda birden çok islenmesi mümkündür. Ihraci yasak olan

esyani~1 gümrükten birden fazla seferde isleme konu olacak sekilde çikisinin

yapiiJ~si durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. Ancak burada

tek su~! isleme kastinin belirlenmesi gerekmektedir.113 Örnegin, birden çok gümrük

çikis B~yannamesi ile düzenlenmis ihraç esyasinin yurtdisi edilmesi durumunda

ZinCirl~be suç kapsaminda bir eylem olarak degerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
durum~a gümrük çikis beyannamelerinin temini ve tarihlerinin belirlenmesi önem

tasimJtadir. Uygulamada aslinda zincirleme suç kapsaminda degerlendirilip tek suç

Olarakl i yine tek mahkemede karara baglanmasi gereken kaçakçilik olaylarinin
gümruR çikis beyannamelerinin incelenmemis olmasi nedeni ile birden fazla

kovusJ!rmaya ve kamu davasina konu oldugu görülmektedir. Daha sonrasinda
ii!

birlestii,me karari ile tek dosyadan islem yapilmaya çalisilsa da dosya hacmi göz

önünelAlindiginda kaybedilen zaman telafi edilememektedir.

113 'i . _
Haydar Erol, Yem Turk Ceza Yasasi, Ankara, 2005, 5.239
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eni düzenlemeye göre, zincirleme suç için ayni suçun tekrarlanmasi söz

konusJ~ur. Tekrarlanma ayni kisiye karsi olacaktir. 765 sayili Kanuna nazaran,

uygUla~a alani çok azalmistir. Bu durumda ihraci yasak olan esyayi yurt disina ihraç

Ili d k b· d i:: 1 .. ··k k b ··1 1 k
etme Wçun a sani ir en iaz a gumru çi is eyannamesi i e ma i çi arirsa
zincirlebe suçtan bahsetmek gerekir kanaatindeyim Ihracattin bazen yüzlerce ayni

türden I~ümrük çikis beyannamesi ile yapildigi dikkate alinirsa bu ayni nitelikte ve

ayni ki~iye karsi yapilan eylemlerin zincirleme suç kapsaminda tek suç gibi islem

görmeJ~ hakkaniyete uygun olacaktir. Ancak uygulamada her bir gümrük çikis

b Ili .. 1 1 .. 1 - 1 1 .d ·1 keyannamesinin ayn ey em sayi masi sureti i e cezanin agir astin masina gi i me te,

bu du#mda bir suç isleme karan ile yüz suçuu olusmasi gibi garip olaylar ile

karsil~ilmaktadir. Bu durumda her bir gümrük çikis beyannamesinin ayn ayn
incelenlnesi ve tartisma konusu yapilmasi gerektiginden çogunlukla ihraç kaçakçiligi

1 ili - k dsuç an zamanasimina ugrama ta ir.

Sb07 sayili KMK'nun ihraci yasak esyanin ihraci suçu açisindan içtima

hüküJteri incelenmesi durumunda 3/12. maddesi dikkat çekici nitelik arz

etmekJLir. Maddede, "Ihraci kanun geregi yasak olan esyayi Türkiye'den ihraç eden

IIIkisi, fiil daha agir bir cezayi gerektiren bir baska suç olusturmadigi
takdirdle cezalandirilir" hükmü yer almaktadir. Bu durumda TCK 42. maddesi

kapsaMinda bilesik suçun varligindan bahsedilebilir. Bu tür esyanin ihraci bir baska

kanunlbaddesinde suç olarak düzenlenmis ve daha agir bir ceza öngörülmüs ise fail

~ cezil,iie cezalandirilacak ve mükerr~r. cezalandi~a yapilam~~acaktir. il~ömegin
ihraci iyasak olan esyayi evrakta sahtecilik suçunu islemek sureti ile farkli göstermek

isteye~: sanik hakkinda resmi evrakta sahtecilik suçundan takibat yapilacak ve bu

maddJliuyarinca ceza verilecektir.

4. Yaptinm

Kisi, hukukun kendisine yükledigi yükümlülüklere aykiri davranista

bulunmasi halinde sorumlu tutulur. Kisi yükümlülüklerine uygun davranma

IlidOgrulfusunda bir mecburiyet ile karsi karsiya degilse de; bir baskasinin sahip oldugu

II

114 Ha[aar Erol, Yeni Türk Ceza Yasasi, Ankara, 2005, s.435
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degerle~i, bir baskasinin hukukunu korumaya yönelik yükümlülüklere aykiri
davraJi~ta bulunmasi halinde, hakkinda bu aykiri davranisin hukuki sonuçlarini

ortada~! kaldirmaya veya en azindan azaltmaya yönelik yaptirim uygulamasi

1111 k k d' LLSzorunlu u arzetme te ir.

iFezalar, islenen suçun niteligine göre ve agirligina göre, failin yasam
hakkiri~, hürriyetine, malvarligina ve serefine yönelik olabilir. Hükümlünün yasam

h kk ii! h···· .. i t i h' 1 1 T" k ea ina ve urriyetine yone en yap irim ar apis ceza ari o up, ur eza

KanuJJnun 46. maddesinde, agirlastirilmis müebbet hapis cezasi, müebbet hapis

cezasij II süreli hapis cezasi olarak üç farkli sekilde düzenlenmistir.Buna karsilik
hükü~llünün malvarligina yönelen yaptirim ise para cezasi olarak öngörülmüstür. I 16

1918 sayili mülga KMK' nunda söz konusu suç için öngörülen ceza 50.000

liradaril!asagi olmamak sarti ile agir para cezasi seklinde düzenlenmis ve ekonomikIi
suça ekonomik ceza uygulamasinin bir yansimasi olmasi nedeni ile teoride kabul

görmü~~ü. 4926 sayili mülga KMK' nunda suçun failine giriste esyanin elF çikista

FOB JJ~metinin bes katindan az, on katindan fazla olmamak üzere agir para cezasina

ve iki I~eneden alti seneye kadar agir hapis cezasina hükmedilecegi belirtilmistir.117

Y· l'l K ' 4 dd' .. k 'h k iine mu ga anun un . ma esi uyarinca soz onusu i raci yasa esya zora ima

konu UIlmaktadir. Bu da mülga Kanun'daki ihracata iliskin yaptirimlarda zoralim

ii! 1 k .. 1 k d" i ".yaptirimi o an te suç tipi o ara uzen enmisti.

5607 sayili KMK uyarinca ihraci kanun geregi yasak olan esyayi Türkiye'den

ihraç eden isi, fiil, daha agir cezayi gerektiren baska bir suç olusturmadigi takdirde alti
ii!

aydan iki yila kadar hapis ve bes bin güne kadar adli para cezasi ile cezalandirilacaktir 118

III
hükmü i yer almaktadir. Bu hüküm ekonomik suça ekonomik ceza yaklasiminda

ii! ki Id - d b'" "d"

tamien uza asi iginin a ir gostergesi ir.

115 IzzJI' Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Serhi, Ankara 2006, s.578
116 Mehfuet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,

3.Basi, I~nk~ra 2007, s.203 .
117 Kadir Unal, Ali Parlar, Açiklamali lçtihatli Gerekçeti ve Karsilastirmali 4926 sayili

Kaçakç~lilda Mücadele Kanunu, Adil Yayinevi, 2004, s.87
118 Nat~m Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açiklamali 5607 sayili Kaçakçilikla
Mücad~le Kanunu, s. i i O
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ii

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun yürürlüge girdigi 3 i.03.2007

tarihinCten önce islenmis suçlar açisindan yaptirim nasil uygulanacaktir?

Bu sorunun cevabi ceza kanunlarinin zaman bakimindan uygulanmasina göre

belirle~ecektir. Ceza Kanunlarinin zaman yönünden uygulanmasi, suç teskil eden

eylem!h hangi yasaya göre suç olusturup olusturmadiginin belirlenecegi konularini

kapsa'.1 Ceza hukukunda kural, eylemin islendigi tarihte yürürlükte olan yasaya göreII .

cezalandirilmasidir. i195237 sayili TCK'nun 7.maddesine göre, "Islendigi zaman
II

yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayilmayan bir fiilden dolayi kimseye ceza

verile~ez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Islendikten sonra yürürlüge giren

kanun~ göre suç sayilmayan bir fiilden dolayi da kimse cezalandirilamaz ve hakkinda
II

güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmussa

infazilte kanuni neticeleri kendiliginden kalkar.

Suçun islendigi zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüge

giren I~anunlarin hükümleri farkli ise, failin lehine olan kanun uygulanir ve infaz
olunurl Hapis cezasinin ertelenmesi, kosullu saliverilme ve tekerrürle ilgili olanlar

II

hariç;ltnfaz rejimine iliskin hükümler, derhal uygulanir.

Geçici veya süreli kanunlarin, yürürlükte bulunduklari süre içinde islenmis

olan s'uçlar hakkinda uygulanmasina devam edilir."

Anlasilacagi üzere, ceza kanunlari geriye dönük uygulanamaz. Yani ceza

kanurHan yürürlüge girdikten sonra islenen fiillere etki edecektir. Bunun istisnasi ise,
II

eger failin eylemi suç tarihinden sonra yürürlüge giren yasada lehine düzenlemeler
IIi

yapildi ise bu halde lehe olan yasa suç tarihinden önceki eylemlere
III

uygul,c,mabilecektir. Lehte olan kanunu belirleme ölçüleri ise;

119 Erd~ner Yurtcan, Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinevi, Istanbul, 2007, s.9
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• i '.Öncelikle eylemi suç olmaktan çikaran yasa lehte yasadir. Nitekim, TCK'nun

il/1.maddesinde, islendikten sonra yürürlüge giren yasaya göre suç

sayilmayan bir eylemden dolayi kisinin cezalandirilamayacagi ve hakkinda

güvenlik tedbiri uygulanamayacagi ve böyle bir mahkumiyet kararinin da
i

infazina olunamayacagi belirtilmistir.

• I,Suçun olusmasini zorlastiran, örnegin suç tanimina yeni bir unsur ekleyen

~eya cezalandirma sarti öngören yasa lehte yasadir. Çerçeve yasalari

açisindan cezayi degistirme se de, çerçeve hükümde failin lehine degisiklik

[Yapanyasa lehe yasadir.

• ilSUÇkarsiliginda para cezasi öngören yasa, özgürlügü baglayici ceza öngören

[Yasayagöre, lehte yasadir.

• ilResen kovusturulan suçu, sikayete bagli suç haline getiren yasa, lehte yasadir.

• iieamanasimini kisaltan yasa, lehte yasadir.

• ilTür ve miktar açisindan daha hafif ceza öngören yasa, lehte yasadir. Türleri

ayni olan cezalardan ise, miktari az olan failin lehinedir.

Türlerillayni olan cezalarin alt ve üst sinirlari bulunuyorsa;

• iiiAlt sinirlari esit üst sinirlari farkli cezalardan, üst sinirlari az olan yasa,

digerine göre failin lehinedir.

• iiiÜst sinirlari esit, alt sinirlari farkli cezalardan, alt siniri az olan cezayi içeren

yasa digerine göre, failin lehinedir.
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!!i\ltve üst sinirlari tümü bir birbirinden farkli ise örnegin ilk yasa suçun alt

Siniri 2 üst siniri 5 yil hapis, ikinci yasa ise alt sinir 1 üst siniri 6 yil hapis ise,

lehe yasa somut bir karsilastirma yapilarak bulunur. 120

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nda gümrük kaçakçiligi suçlarina

hapis II~ezasi öngörülmüs olmakla 31.03.2007 tarihine kadar islenen suçlar

bakimibdan 4926 sayili Kanun hükümleri faillerin lehine olacaktir.

5. NITELIKLI HALLER

1~Toplu Kaçakçilik
(1) 5271 Sayili Kanun Uyarinca Toplu Kaçakçilik

.1

I~i veya daha fazla kisinin devamli olmamak kaydi ile bir araya gelerek

kaçakçhik olarak sayilan filleri birlikte islemleri halinde toplu kaçakçilik suçu söz

konusdkur. Toplu kaçakçilik ilk asamada örgüt ile karistirilmasi muhtemel bir

düzenl~me olmakla birlikte esasli noktalarda örgütten ayrilmaktadir. Ilk olarak toplu

kaçakc1+ikta süreklilik arz etmeden bir araya gelme ve bir araya gelen bu kisiler
arasinda manevi bir dayanisma bulunmalidir.

IToplu suç hakkinda 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/lIk

bendinae "Aralarinda istirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kisi tarafindan

isienedi suçu " ifade ettigi belirtilmistir. Bahse konu maddenin gerekçesinde ise

"Tasarlinin bazi maddelerinde ve 1/3/1926 tarihli ve 765 sayili Türk Ceza Kanunu

dahil, :geza hükümlerini kapsayan diger mevzuatla yer alan toplu suç kavrami bazen
i

istirak i hali ile karistirilmakta oldugundan buna ait bir tanimin verilmesi uygun

sayilm~stir: Aralarinda Türk Ceza Kanunu'na göre istirakin önemli kosulunu

olustu:J~n istirak iradesi bulunmasa da fiilin üç veya daha fazla fail tarafindan

islenm~si halinde toplu suçun varligi kabul edilecek ve buna iliskin hükümler

1 II b'1 k . ki '1 ..

uygu ra i ece tir açi amasina yer veri mistir.

120 Hüs~yin Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri ,Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2008, 5.59
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IKaçakçilik Kanunu düzenlemelerinde topluluk kavrami 1918 sayili KMK'nun

27/3 fikrasinda "Aralarinda bu suretle tesekkül ve irtibat olmaksizin ikiden fazla

kimsel~r tarafindan toplu olarak kaçakçilik yapanlara 25. maddede yazili cezalar yari

nispetilde zammedilerek hükmolunur" ifadesi ile ilk kez yer almistir.121Bu hüküm

ile toPl~ kaçakçilik suçunun cezai müeyyidesi düzenlenmis ve 2248 sayili Kanun ile

yapil,1 degisiklik ile de i9 i8 sayi li Kanun'un 27/3 maddesI asagidaki sek! ini
almistir.

Bilahare, 2867 sayili Kanun'un io3 maddesi ile "1918 Kanunun 27. maddesi

bu defa yukaridaki maddelerde belirtilen amaçlara uygun olarak ve onlarla uyumlu

hale g~tirilmek için ceza miktari artinlmis ve 27/2 fikra, "Birinci fikradaki hal

disind~1 iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçilik yapmalari halinde

sekiz s~neden on iki seneye kadar hapis cezasi" getirilerek son seklini almistir.122

Mülga Kanun uyarinca topluluktan bahsedebilmek için sinirli sayida sayilan

eYlem~~rdenbirinin birden fazla kisi tarafindan islenmesi gerekmekteydi. 1918 sayili
mülgalKMK'nun 1. maddesinde sayilan filleri iki veya daha fazla kisinin maddi veya

manevli dayanisma halinde birlikte islemelerinde halinde toplulugun varligi kabul
,II

edilmekteydi.

4926 sayili mülga KMK'nunda topluluk hususunda 5 madde 3. fikrasinda,

"Bu K!anun'un suç saydigi fiillerin iki veya daha fazla kisi tarafindan tesekkül

olustulaksizin toplu olarak islenmesi durumunda" denmek suretiyle ceza

düzenl~mesi yapilmis ancak topluluk kavraminin sinirlari belirtilmemisti.123Madde

gerekç~sinde toplu kaçakçilik suçunun maddi ve manevi dayanisma içinde islenmesi

belirtilbis, ancak maddi-manevi ile anlatilmak istenen hususa bir açiklama

. LLL ··124

getin Temisti.

121 KaçJçlligin Men ve Takibi hakkinda (1/1 194) numarali Kanun Layihasi ve Dahiliye, Maliye, Adliye,
MüdafaJiiMilli ve Bütçe Encümenleri Mazbatalari, s.13
122 BirslJb Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlari, 2004, Ankara, s. i66
123 M~~de gerekçesinde aynen; "Maddenin üçüncü fikrasinda kaçakçilik suçunun tesekkül
olusturillaksizin, olaylarin akisi sirasinda bir araya gelen kisilerce toplu olarak islenmesi durumuna

ayri bitl~aptirim getirilmemis, bu durum bir agirlatlci neden kabul edilerek islenen kaçakçilik suçuna
uygulalihcak yaptirirnin bir kat artirilarak uygulanacagi hüküm altina alinmistir. Iki veya daha fazla

kisininiiinaddi ve manevi dayanisma içersinde faillerin bir araya gelmesi yeterlidir" hükmü yer
almakthtilL

124 Bir~~n Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlari, 2004, Ankara, s.167
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Yargitay'in bu husustaki müstekar kararlari iki veya daha fazla kisinin sürekli

olmamak kaydi ile bir araya gelerek kaçakçilik olarak sayilan filleri birlikte
i

isleme\eri halinde topluluk kavraminin yerine geldigi yönündedir.

(2) 5607 Sayih Kaçakçihkla Mücadele Kanunu Uyarinca

Toplu Kaçakçihk

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun uygulamasinda, karsimiza

sikça çikan kavramlardan birisi de, Kanunda tanimlanan suç ve kabahatlerin toplu

olarak I'islenmesi, bir baska deyisle toplu kaçakçiliktir. 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücadele Kanunu'nun 4. maddesinin ikinci fikrasina göre, "Bu Kanunda tanimlanan

suçlarit ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte islenmesi halinde,

verilecbk ceza yari oraninda artirilir. ,,125 hükmü yer almaktadir. 126Yeni Kanun ile
i

gelen ilk esasli degisiklik fail sayisindaki artistir. Topluluk için artik üç veya daha
i

fazla kisinin bir araya gelmesi gerekmektedir.

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 4/2. fikrasinin gerekçesinde

de belirtildigi üzere, kaçakçilik suçlarinin toplu islenmis sayilmasi için suç tipinde

belirtil~n hareketlerin üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte yapilmasi gerekir.

Bir ba~ka deyisle suçun icra hareketleri birlikte yapilacaktir. Bunlar suçun olusumu

için oibazsa olmaz hareketlerdir. Bu degerlendirmeye göre suçun olusumunda tali

nitelikJe kalan ve birlikte isleme kapsami disindaki ikincil hareketler yardim

mahiy~tindedir ve müsterek failligin disinda tutulacaktir.

i

125Bu ~addeYle ilgili olarak TBMM Adalet Komisyonu Raporunda aynen; "Madde metnine
Komisybnumuzca eklenen ikinci fikra hükmüyle, Tasarida tanimlanan suçlarin ve kabahatlerin üç
veya daha fazla kisi tarafindan birlikle islenmesi halinde, verilecek ceza yari oraninda artirilacagi
kabul edilmistir. Buna göre, cezada artirim yapilabilmesi için. Tasarida tanimlanan suçlardan veya
kabahaderden birinin üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte islenmesi gerekir. Eklenen fikrada yer
alan "birlikte" ibaresi, müsterek failligi ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, suçun icra
hareketl~rinin birden fazla kisi tarafindan birlikte gerçeklestirilmis olmasi halinde, müsterek fai\lik söz
konusudur. Ancak, eklenen fikraya göre suçun cezasinin artirilabilmesi için, müsterek fail sayisinin en
az üç kisi olmasi gerekir. Kabahatler Kanununda, kabahatlere istirakle ilgili olarak "tek tip fail

sistemi"I'!kabUIedilmis olmakla birlikte, kabahatin üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte islenmesi
halinde de idari para cezasi artirilacaktir. Bu bakimdan kabahatin üç veya daha fazla kisi tarafindan
birlikte islenmesi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 37 nci maddesinin müsterek fai\lige iliskin
birinci fikrasi hükmünün göz önünde bulundurulmasi gerekmektedir" görüslerine yer verilmistir.
126 Erde~er Yurtcan, Kaçakçdikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinevi, Istanbul, 2007, s. i86
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Kaçakçilik Kanunu'nda topluluk hükümlerinin hem kaçakçilik suçlarinda

hem d41 kabahatlerinde geçerli olacagi vurgulanmistir. Ancak Ceza Muhakemesi

Kanun~'nda kabahatlerde topluluk hükümlerinin uygulanabilecegine dair herhangi
bir hüküm bulunmamaktadir.

~caba Ceza Mubakemesi Kanunu'nda ycr alan topluluk !ammi ile 5607 sayili
KMK'da yer alan topluluk tanimi birbiri ile çelismekte midir?

i
Bu hususta bir görüs Ceza Muhakernesi Kanunu'nda yer alan toplu suç

kavram~ ile 5607 sayili Kaçakçilik Kanunu arasinda herhangi bir çeliskinin

buluJ~digini belirtmektedir. Zira Ceza Muhakemesi Kanunu topluluk hususunda

kabahai1lerden bahsetmemektedir. Sadece suç ifadesi geçmektedir. 5607 sayili

KaçakJ~likla Mücadele Kanunu'nda ise topluluk hükümlerinin hem kabahatler için

hem dJ' suçlar için söz konusu oldugu belirtilmektedir.127Bu görüsü desteklemek için

ise C~K'nun madde gerekçesindeki, "Aralarinda Türk Ceza Kanunu'na göre

istiraki~ önemli kosulunu olusturan istirak iradesi bulunmasa da fiilin üç veya daha
ii

fazla fail tarafindan islenmesi halinde toplu suçun varligi kabul edilecek ve buna

iliskin i! hükümler uygulanabilecektir" hükmünü göstermektedirier. Bu konudaki
görüsüm bu iki hülanün birbiriyle çelismedigi her iki düzenleme ile de toplu suçun

olusuJu için fiilin birlikte islenmesine vurgu yapildigi kanaatindeyim. Asilolanin;

suç vgya kabahat tipindeki temel icra hareketlerinIn üç veya daha fazla kisI

tarafinban birlikte yapilmasi oldugudur.

Toplu kaçakçilik suçlarinda seriklerden kimliginin bilinmemesi durumunda

veya e)e geçmemesi durumunda diger seriklerin durumu ne olacaktir?

Bu hususta Yargitay, "Iki kisinin birlikte atli olarak geldigi ve birinin kaçti gi

ve her iki hayvanda yüklü kaçak esyanin elde edildigi dinlenen sahitlerin
Ii

beyanlarindan anlasilmasina ve olusa göre topluluk vasfinin kabul edilmesi icap
I,

eder" iaranm vennIstir. 128

127 Ka~tan Kiliç, 5607 sayilik Kaçakçilikta Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,
2007, s~67

128 Ya~gltay 5.C.D, E.1625, K.22361, 18.5.1961 tarihli karari
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Buna göre faillerden bir yakalanamazsa ancak toplu olarak islenen bir suç

veya k~bahat var ise bu durumda her halükarda diger faillerin cezasi topluluk

hükümibrine göre artirilacaktir. 5607 sayili Kanun'da yer alan kaçakçilik suçlari

toplu diarak islenmesi halinde özetle ihraci kanunen yasak olan esyanin ihraç

edilmeJi suçunda faile verilecek ceza dokuz aydan bir yil alti aya kadar hapis cezasi

ve yedilbin bes yüz güne kadar adli para cezasi olacaktir.

b. Örgütlü Kaçakçilik

~enel olarak örgüt, ortak bir amaci ya da eylemi gerçeklestinnek amaciyla bir
araya gelmis, kurumlarin ya da kisilerin olusturdugu birlik olarak tanimlanmaktadir.

Ancak II Ceza Hukuku açisindan örgütün tanimi daha farkli ölçütler ve ögeler
içenne~tedir. Çünkü amaci suç olusturan örgüt ile toplumsal yasamin geregi olarak

ortaya I, çikan örgütün farkli olmasi gerekmektedir. 1295237 sayili Türk Ceza
Kanun\i'nun 6. maddesinde tanimlanan örgüt mensubu deyimi bir suç örgütünü

kuran, ~öneten, örgüte katilan veya örgüt adina digerleri adina tek basina suç isleyen

kisi ddmektir. Bu maddede örgütün açik tanimi yapilmasa da fail yönünden çok

önemiii tanimlamalar bulunmaktadir.

5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi uyarinca suç islernek için

örgüt ~unna suçuna yer verilmis ancak yine maddede örgüt tanimi yapllmamistir.130

129 M. 14aci Ünver, Çikar Amaçli Suç Örgütleri ve Cürüm Islemek Için Tesekkül Olusturmak.i
Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.1 Oi
130 T.O.K. MADDE 220.- (I) Kanunun suç saydigi fiilleri islemek amaciyla örgüt kuranlar veya
yöneten'ler, örgütün yapisi, sahip bulundugu üye sayisi ile araç ve gereç bakimindan amaç suçlari
isleme~e elverisli olmasi halinde, iki yildan alti yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Ancak,
örgütüri varligi için üye sayisinin en az üç kisi olmasi gerekir.
(2) Suç islernek amaciyla kurulmus olan örgüte üye olanlar, bir yildan üç yila kadar hapis cezasi ile
cezalandirilir.

(3) Örgütün silahli olmasi halinde, yukaridaki fikralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarisina
kadar anirilir.

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç islenmesi halinde, ayrica bu suçlardan dolayi da cezaya
hükmolunur.

(5) öri~üt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde islenen bütün suçlardan dolayi ayrica fail olarak
cezalandiri Iir.

(6) Ör~üte üye olmamakla birlikte örgüt adina suç isleyen kisi, ayrica örgüte üye olmak suçundan
dolayi cezalandirilir.
(7) öd~üt içindeki hiyerarsik yapiya dahilolmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardim eden
kisi, örgüt üyesi olarak cezalandirilir.
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Örgüt Ümiminin içerisi Yargitay kararlari dogrultusunda olusturulmustur.131 Buna

göre ör~üt, cürüm islernek için 765 sayili TCK tanimlamasi ile tesekkülolusturma

suçunuJ varligi için kisilerin aralarinda önceden anlasip is bölümü ve hiyerarsik bir

yapi iJerisinde süreklilik gösterecek sekilde planli bir ortaklik ve paylasim

anlayis~Yla belirlenmemis sayidaki suçlari islernek amaci etrafinda birlesmis
II 132

topluluklardir.

i
Bütün bu degerlendirmelere ragmen her somut olayda, kisiler, konumlari,

araçlarib miktar ve mahiyeti ile kullanilma, sunulma sekil ve tarzlari, elde etme sekli

gibi hjlsuslar, toplulugun bir suç örgütü mü yoksa sadece bir suç ortakligi mi

OldUgiU degerlendirmek gerekir. OJ)

Suç islernek için örgüt kurulmasi bir somut tehlike suçudur. Her ne kadar en az

üç kisi~in belli amaç etrafinda suç islernek üzere devamli surette fiilen birlesmesi
i

suretiyle örgüt meydana gelebilirse de; kurulan örgüt, güdülen amaç bakimindan
II

somut bir tehlike olusturmayabilir.

J~nedenle, örgüt yapisi, sahip bulundugu üye sayisi ile araç ve gereç

bakimi~dan, amaçlanan suçlari islemeye elverisli, olmasi aranmalidir. Bu bakimdan,

örnegi~ sadece üç kisinin bir araya gelmesi, devletin ülke bütünlügünü bozmaya

.. i ..
(8) Orgütün veya amacinin propagandasini yapan kiSi, bir yildan ilç yila kadar hapis cezasi ile
cezalandirilir. Bu suçun basin ve yayin yolu ile islenmesi hiilinde, verilecek ceza yari oraninda

artiri Iir.1
l31Yargltay 10. CD 28.02.2008 948/3287 sayili kararinda aynen; 5237 sayili TCK'nin 220.
maddesinde dilzenlenen "suç islernek için örgilt kurmak" suçunun islendiginin ve örgütün varliginin
kabul etlilebilmesi için; ilye sayisinin en az üç kisi olmasi, ilyeler arasinda soyut bir birlesme degil
gevsek ae olsa hiyerarsik bir iliskinin bulunmasi, suç istenmese bile suç islernek amaci etrafinda fiili
bir birl~smenin olmasi, niteligi itibariyle devamlilik göstermesi gereklidir. Örgiltiln yapisi, sahip
bulund~gu ilye sayisi ile araç ve gereç bakimindan amaçlanan suçlan islemeye elverisli olmasi da
aranmalidir. Örgilt yapilanmasinda islenmesi amaçlanan suçlarin konu ve magdur itibariyle
somutl~tirilmasi milmkiln ancak zorunlu degildir. Soyut olarak sanik sayisinin ilç kisiden fazla

olmasi II ö~~iltün varliginin kabulil için yeterli olmayip bu durumda istirak iliskisinden söz
edilebilir.Orgilt olusturmak için saniklarin sayisi yeterli ise de; aralarinda Iiiyararsik iliski ve suç

isleme jiamaçlarinda devamlilik olduguna iliskin delillerin neler oldugu açiklanmadan saniklar
hakkinda 5237 sayili TCK'nin 188. maddesinin 5. fikrasinin uygulanmasi..." denmektedir.
132 Yargitay 8.C.D., E.I0810, K.13581, 10.07.2000 tarihli karari uyarinca.
133 M. Naci Ünver, Uygulamada Çikar Amaçli Suç Örgütleri ve Cürüm Islemek için Tesekkül
OlustJ~mak, Turhan Kitabevi, Ankara,200 i,s.22

56



S7

YÖnelikiisuçlari isleme açisindan somut bir tehlike tasimayabilir; buna karsilik,
ekonomik çikar saglamaya yönelik suçlar açisindan elverisli olabilir. 134

sJçun gerçeklesmesi için örgütlenme sekli önemli degildir. Failler arasinda bir

hiyerarJin bulunmasi gerekmez. Görev dagilimi da sart degildir. Ancak örgütün bir

basinin roimasi, muhtemelen bir görev bölümünün de olmasi demektir. Örgütlenme
özde bir illegal faaliyettir. Faaliyetinin belli bir sekilde kendisini göstermesi

aranmat Herhangi bir sekilde de olabilir. Islenmesi amaçlanan suçlar bakimindan
I,

örgüt olusturmak bir hazirlik hareketi olarak görünse de, varligi ile, hukuki konu ister

kamu ~üvenligi, kamu düzeni, kamu barisi olarak; isterse bireylerin hak ve
II

özgürlüklerin korunmasi olsun, bunlari tehlikeye sokmakta ve yasa koyucu böyle bir
i.

madde ile koruma saglamaya çalismaktadir.

ölgüt, soyut, gelisi güzel fiili bir birlik degil, kendi kurulus amaç ve hedefleri

dOgrulthsunda bir dayanisma, organizasyonu ve koordinasyonu da içeren disiplinli

bir y~pidir. Bu disiplin ve dayanismasiyla amaçlanan suçlarin islenmesi

kolaYI~acak, araçlarin birlikte kullanilmasiyla, disiplinli biçimde sevk ve idaresiyle

engelle~ asilacak, kolaylikla suçun islendigini gören elemanlarin cesareti artacaktir

buna iite olarak örgütün belli bir devamlilik içinde hareketi gerekir.Bs

i "

(j>- 5607 Sayili Kanun Uyarinca Orgütlü Kaçakçilik

O~.06.2005 tarihinde yürürlüge gire~ 5237 sayili TCKinin Genel Hükümler
bölümifndeki 6. maddesinin j bendinde, "Orgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç

örgütüAü kuran, yöneten, örgüte katilan veya örgüt adina digerleriyle birlikte veya

k b II . lk" i i" kr d d" i .. 136

te iina suç is eyen ISI an asi ir se in e uzen enmistir.
Anilan kanunun 5. Maddesinde, "Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza

i'

kanunlari ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkinda da uygulanir" denilmistir.

i

134 Hüs~yin Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
II

2008, s.~5
135 Yargitay 10 CD 06.02.2008 5534/1888 sayili karari uyarinca aynen; "Somut olaya bakildiginda;
saniklarin örgüt olusturmak için sayisal yeterlikte oldugu anlasilmakta ise de, aralarinda hiyerarsik
iliski vd suç isleme iradelerinde devamlilik saptanmadigi anlasilmaktadir" denmektedir.
136 Haydar Erol, Yeni Türk Ceza Yasasi, Ankara, 2005, s.337
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5237 sayili TCK' nun suç islernek amaciyla örgüt kurma basligi altinda yer alan 220.
ii

maddesinde de örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlariyla ilgili

düzeniJbelere yer verilmis olmasi nedeniyle, 5607 sayili KMK'da tesekkül

s~çlan~la ilgili özel bir düzenleme yer almayip, yalnizca örgütlü kaçakçilik hususu
duzenlehmistir.

Kaçakçilik fiilinin örgüt çerçevesinde gerçeklestirilmesi halinde, saniklar
Ii

hakkinda suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardim ve örgüt adina suç
i

isleme fiillerinden dolayi, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 222. maddeleri

uyarinc~ islem yapilip, ayrica örgütlü kaçakçilik suçundan da, 5607 sayili KMK'nun

4. mad~esinin tatbiki gerekecektir. 1918 sayili mülga KMK'nun 27 ve 4926 sayili

KMK,Jun 5. maddelerinde tesekkül için iki ya da daha fazla kimsenin önceden

anlasar~k birlesmeleri yeterli görülmekteydi. Buna düzenlemelere göre, anilan kanun

maddell~rinde tesekkül halinde kaçakçilik suçunun olusabilmesi için eylemin iki kisi
I,

tarafindan gerçeklestirilmesinin yeterli oldugu öngörülmüstür.

A'ncak, 04.02.2003 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan 4800 sayili Kanun ile

TÜrkiY~ Büyük Millet Meclisi tarafindan onaylanarak iç hukuk kurali haline gelen

Sinir Iksan Örgütlü Suçlara Karsi Birlesmis Milletler Sözlesmesi'nin 2/amadde lindeki düzenlemeye göre "örgütlü suç grubu" dogrudan veya dolayli olarak

mali vlya diger bir maddi çikar elde etmek amaciyla belli bir süreden beri varolan ve

bu söllesmede belirtilen bir veya daha fazla agir suç veya yasadisi eylemi
II

gerçeklestirmek amaciyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kisiden olusan

yapilaJmis bir grup anlamina gelmektedir.

i
Tüm bu degerlendirmeler isiginda 5607 sayili Kaçakçilik Kanunu'nda örgütün

aynca Ibir tanimi yapildigi herhangi bir madde bulunmamaktadir. Kanun'un niteliklihall er i basligini tasiyan maddesinde, "Bu kanunda tanimlanan suçlarin ve

kabahatlerin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde islenmesi halinde verilecek ceza iki

kat art~nlir" hükmü yer almaktadir.
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Bu hali ile örgüt açisindan düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu'na birakmistir.
II

Yukarida belirtildigi üzere örgütten bahsedebilmek için;

• En az üç kisinin bir araya gelmesi,

• Birden fazla suç islernek amaciyla süreklilik arz etmesi,

• Hiyerarsik bir bagin bulunmasi gerekmektedir. 137

Bu kapsamda örgüt faaliyeti çerçevesinde bu ihracat kaçakçiligi suçlarinin

islenm~si durumunda; ihraci yasak olan esyanin ihraç edilmesi suçunda verilecek

ceza bir yildan dört yila kadar hapis cezasi ve ihracat gerçeklesmedigi halde
gerçekl~smis gibi göstermek suçunda ise verilecek ceza iki yildan on yil kadar hapis

. i . b' .. k d dr d 138ve yirmi in gune a ar a i para cezasi ir.

J Suçun, Kaçakçilik Fiillerini Önlemek, izlemek, Arastinnak ve
i

~prustunnakla Görevli Kisiler Tarafindan veya Meslek ve Sanatin
Sagladigi Kolayliklardan Yararlanmak Suretiyle Islenmesi

Sl07 sayili KMK'nun 4. maddesinin 4. fikrasina göre, "Bu kanunda tammlanan

suçlanA, kaçakçilik fiillerini önlemek, izlemek, arastirmak ve sorusturmakla görevli kisiler
li

tarafinqan veya meslek ve sanatin sagladigi kolayliklardan yararlanmak suretiyle islenmesi

halindd, verilecek ceza yan oraninda artiniir. " Kanunkoyucu, suçla mücadele etme anlayisi

çerçev~sinde, kaçakçiligi önleme, izleme, arastirma ve sorusturmalda yükümlü kisilerle

II 'mesleki've sanatlan nedeniyle bir takim imkanlara sahip olan kisilerin bu pozisyonlarini

kötüyelkullanmalan halinde, daha agir bir ceza verilmesini uygun görmüstür.

i
137 Yargitay 7. CD; 04.02.2008 26800/671 sayili karari uyarinca aynen; "Çözümlenecek sorun
münferit kaçakçiliktan mahkümiyetine karar verilen sanik Nazif ile beraatlarina karar verilen saniklar

Yusuf ~e HK'nin maddi ve manevi dayanisma içinde yüklenen toplu kaçakçilik suçunu isleyip
islemediklerinin belirlenmesidir. Sanik Yusuf münferit kaçakçiliktan mahkümiyetine karar verilen
sanik Nazif in 'egenidir. Bu sanigin talimatiyla suç konusu motorine 500.000 lira karsiliginda sahte
fatura t~min edip araca yüklenmesine nezaret etmis ve anilan motorinin yakalandigi araçta binili

oldugu Iigörülmüstür. diger saniklarin da kendilerinde yakalanan kaçak esyalar üzerinden ayri ayri
cezalanairilmalarina karar verilmesi gerekirken, ceza tayininde yalnizca saniklar VY ve YEY'de
zaptedii'en esyalarin nazara alinip diger kaçak esyalarin nazara alinmamasi suretiyle yazili sekilde
karar v~rilmesi bozmayi gerektirmistir" hükmü yer almaktadir.
138 Kaptan KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,
2007, s[I223
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Kiinunun 19. maddesinin birinci fikrasina göre, ''Mülki amirler, Gümrük

Müstes~rligi personeli ile Emniyet Genel Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanligi
ii

ve Sahil Güvenlik Komutanligina bagli personel, bu Kanunla yaptirim altina alinan
i

fiilleri önleme, izleme ve arastirmakla yükümlüdür."

i
Mülga 4926 sayili KMK'nun 8. maddesinde, memurlarin kaçakçilik suçunu is-

i
lemeleri hali, cezayi artinci bir husus olarak kabul edilmisti. 5607 sayili Kanun bu

uyguiJadan vazgeçip, artinm nedeni olarak failin yalnizca memur olmasi hususunu

yeterli Jörmernistir. Anilan kanunun 19. maddesinde tahdidi olarak sayilan memurlarin
i

kaçakçilik suçunu islemeleri hali, cezada artinm yapilmasi nedeni olarak kabul edilmis

II aki i i d i i 139ve bu konud uygu ama a ani ara ti mistir.

i
Kanun maddesinde belirtilen meslek ve sanatin sagladigi kolayliklardan

yararlaba kavraminin içine kimlerin girebilecegine baktigimizda; mülga 1918 sayili

KMK'~un 4 i. maddesinde yer aldigi haliyle bunlari; posta sürücüleri, kaptanlar,

gemi a~amlari, kara, deniz, nehir ve havada tasimacilik yapan sahis veya idare veya

sirketlJrin memur adamlari, han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ticaret ve alis

veris ytpilan hususi evler vesair umumi yerlerin müdür ve sahipleri, seklinde saymak
mümkündür.

lülga 4926 sayili KMK ve 5607 sayili KMK'da ise bu maddenin hakkinda

tatbiki I~ereken sahislarin tahdidi olarak belirtilmesi yerine sadece meslek ve sanatin
verdigi kolayliktan yararlanmak suretiyle kaçakçilik fiilini isleyenlerin cezasinin

artinla~agi belirtilerek mülga 1918 sayili Kanun'anazaran daha genel ve objektif

d.. ll' ...uzen erne getirmistir.

i
Bu maddenin uygulanmasi için, failin yukarida örnek olarak sayilan sanat ve

mesle~lerden birine mensup olmasi yetmez. Ayrica kaçakçilik fiilini bu meslek ve

sanati~ verdigi kolayliktan da yararlanilarak gerçeklestirmis olmasi gerekir. Suçun

isleJ~sinde meslek ve sanatin rolü söz konusu degilse, artik cezada artinm yoluna

gidilerheyecektir. Olayin özelligine göre suçun islenmesinde failin meslek ve

II d' ~. k i i k i i d - i"sanatinin ver igi o ay i tan yarar anip yarar anma iginin saptanip, yarar anma soz
ii

139 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizhan, 5607 Sayili KaçakçllikIa Mücadele Kanunu, t.y, Ankara,

s.33 i i



konusull ise, bu maddenin tatbiki gerekir. Olayin özelligine göre, bu durumun

saptanarak sonucuna göre maddenin tatbik edilip edilmeyecegi hususu karar yerinde
II 140

tartisilmalidir.

Bl durumda, yukarida sayilanlarm yaninda suçun islenmesi sirasinda,

mesleg!lnin, sanatinin, sagladigi kolayliktan yararlanan herkesin bu kapsama

girebildbegini söyleyebiliriz, Bu anlamda 4458 sayili Gümrük Kanunu'na göre

faaliyeil gösteren gümrük müsavir ve yardimcilari da bu kapsama dahildir. Kanun'un

bu ma~desi bu hali ile kapsami genis ve uygulamada sikintilara yol açacak

, rk II d' k 'd' 141nite i te ir anaatin eyim

I,

Söz konusu agirlatici hükmün uygulanmasinda dikkate alinmasi gereken ölçü;

kanunj~ yer alan herhangi bir suçun ya kaçakçilik fiillerini önleme, izleme, arastirma

ve so~sturmakla görevli kisi veya kisiler tarafindan islenmesi ya da, bu fiillerin

meslekll ve sanatin sagladigi kolayliklardan yararlanmak suretiyle islenmesidir.

Birincisinde failin belli bir görevde olmasi yani kaçakçiligi önleme, izleme, arastirma

II ki" r i r'k "k" .. d i kve sorusturma a gorev i o ma yeter i i en i incisin e suçun mes e ve sanatin

sagladi~i kolayliklardan yararlanmak suretiyle islenmesi gerekmektedir. 142

I,

~anun maddesinde, "Bu kanunda tanimlanan suçlarin, kaçakçilik fiillerini önlemek,

izleme&, arastirmak ve sorusturmakla görevli kisiler tarafindan veya meslek ve sanatin

sagladi!i kolayliklardan yararlanmak suretiyle islenmesi" ifadesi kullanilmistir. 143Bu
II

deyimq~n suçun islenmesinde fail olan kisinin kast edildigi anlasilmaktadir.

140 A I' r9
.e., s "

141 Yar~ltay 7. Ceza Dairesinin i i.i i. i98 i gün ve 6149-63 io sayili kararinda aynen; "sanigin, haci
adaylariin Suudi Arabistan'a götüren oto büs ün soförü olmanin verdigi kolayliktan faydalanarak,
dönüsü~de dava konusu yabanci menseli esyalari yurda soktugu anlasilinasina göre, i9 i8 sayili
Yasaniril 4 i. maddesinin uygulanmasi gerektiginin düsünülmemesi hususunu bozma nedeni olarak
kabul edilmis olmasi da bu görüsü güçlendirir niteliktedir."denmektedir.

II

142 Kapian KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçililda Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,i'

2007, s.~5
143 Yargitay i i. CD; 12.07.2007,8745/498 i numarali kararinda aynen; "Saniklar hakkinda 05.07.1996
tarihli iddianame ile tir karnelerinin usulsüz olarak ibra islemlerinin yapilmasinda woIet-2 yapraklarini
ve dip kbçanlarini sahte olarak imzaladiktan sonra gümrük muayene memuru olan saniklar GK, INA, S
A, MÇ'ye ait olan kaselerin kullanilmasi suretiyle memur olmayanin resmi evrakta sahteciligi ile bu suça
istirak e~ek suçlarindan kamu davasi açildiginin anlasilinasi karsisinda; eylemin memur olan saniklarin
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Maddede belirtilen kisi veya kisiler suça fail sifati ile degil de yardim eden veya

.11 J':'I" ak ., - i i ak d?

azmettirn s"ati i e istir etmis ise cezasi agir astin ae ini ir.
Bl hususta bir görüs, bu sifatlarla dahi olsa, fuile veya inüsterek faillere yardim eden

veya JLettiren kisinin bunu yaparken görevinin, meslek ve sanatinin sagladigi kolaylik ve

güçle Jkeket ediyor ve bu nedenle suç isleme karari aliniyor veya suçun islenmesi

kolaylJiyor ise agirlastinci nedenin uygulanmasi gerektigi yönündedir. 144

Bl husustaki kanaatim; kaçakçiligi önleme, izleme, arastirma ve sorusturma yapma

. II tki· i k" 'I i k b 1 ki'l' . i .görev ve ye si o an isi i e mes e ve sanat mensu u o an si enn suçun is enmesine

olao e4ieri, bw1lara sahip olmayao kisilerin etki ve güçlerinden çok farkli oldugundao
verilecek cezanin da buna göre farkli ve agir olmasi normalolacagi yönündedir.

!Ii. Kaçakçilik Fiillerini Önlemek, Izlemek ve Arastirmaklai •

Qörevli Olanlarin Suçlarin Islenmesine Kasten Göz Yummasi

lun' un 4. maddesi altinci likrasinda, "Kaçakçilik fiilierini önlemek, izlemek ve

arastJakla görevli olup da bu Kanun'da tanimlanan suçlarin islenmesine kasten göz

yuman kisi, islenen suçtin müsterek faili olarak sorumlu tutulur" hükmüne yer

verilmistir. Kanun koyucu bu düzenleme ile kaçakçilik fiillerini önleme, izleme ve

arastiJakla görevli olanlarin bu görevlerini kötüye kullanmalarina özel bir yaptinm

.... II .. t"ongormus ur.

II .

Bilindigi üzere, 5237 sayili TCK'nun görevi kötüye kullanma baslikli 257,

maddeJlinin birinci fikrasinda, " Kanunda aynca suç olarak tanimlanan haller disinda,

. II. kl' ki h k k . i ki 'I' -d' .göreviivn gere enne ay n are et etme suretiye, si enn mag unyetine veya

memuri§etlerini icrada meydana gelmesi nedeniyle iddianamedeki tavsife göre 765 Sayili TCK'nin
339/1. maddesi ile sonradan yürÜrlÜge giren 5237 Sayili Türk Ceza Kanununun olaya iliskin 204/2

maddeswin karsilastinlmasinin yapilmasi gerektigi, bu sonuncu maddedeki hilrriyeti baglayici cezanin 2
yildan ~, yila kadar hapis ve zamanasiminin anilan yasanin 66/l-d maddesi uyarinca 15 yilolmasi
nedeniyle bu sürenin hÜkUm tarihine kadar gerçeklesmedigi gözetilmeden, lehe yasa karsilastirilmasinda
yeni yJkdaki olaya uygulanacak maddede yanilgi sonucu yazili sekilde kamu davasinin düsÜrilhnesine
karar ve~ilmesi, yasaya aykiridir" hÜkmÜ yer almaktadir.

II

144 Kap~an KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, GÜmrilk Kontrölörleri Dernegi,
2007, s.[76
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kamunun zaranna neden olan ya da kisilere haksiz bir kazanç saglayan kamu görevlisi, bir

yildan ü~ yila kadar hapis cezasi ile cezalandinlir " hükmü yer almaktadir.

isLen kaçakçilik suçuna kasten göz yinnulmasi, kamu görevlisinin kaçakçiligi

önleme II görevini kötüye kullanmasinin tipik bir örnegidir. Peki hangi hallerde,
kaçakçiL,iksuçlarinin islenmesine kasten göz yumulmasindan bahsedilebilecektir?

HL seyden önce, kaçakçilik suçlanna kasten göz yumacak kisinin Kanun'un 19.

maddes~nde sayilan; mülki amirler, Gümrük Müstesarligi personeli ile Emniyet Genel
II

Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanligi ve Sahil Güvenlik Komutanligina bagli
II

personelolmasi gerekmektedir. Bu sayilan personelin ayni zamanda islenen kaçakçilik

suçlariJn içinde olmamalari, bir baska deyisle suç tipinde gösterilen hareketleri bizzat

II i kiyapm~a ari gere r.

lilan maddede belirtilen görevlilerin, kaçakçilik fiiline bizzat katilmadan, suça

herhanJ~ bir istirakleri olmaksizin, kaçakçilik suçuna kasten göz yummalari gerekir.

Buradairikka! ".dilmesigereken önemli hususlardan biri, kaçakçilik önlemek, izlemek ~e
arastinnakla gorevli kisinin, davranis ve hareketlenyle kasten kaçakçilik fiiline göz

yumup Irmmadigi hususudur.145 Sayet, 5607 sayili KMK'nun 19. maddesinde sayilan
görevlilerin, kasti hareketi degil de taksirli bir davranisi söz konusu ise, anilan maddede

II

sayilan kisilerden olan fail hakkinda, bu madde hükmü uygulanamaz. 146

ei Devlet ve Kamn Güvenligi Aleyhine Kaçakçilik Yapilmasi

Jh konudaki benzer düzenlemeler, mülga 1918 sayili KMK'nun 29. maddesinde

ve mül~a 4926 sayili KMK'nun 6. maddesinde yer almaktaydi. 1918 sayili KMK' nun

29. m~hdesinde kaçakçilik suçunun, devletin siyasi, mali, iktisadi, askeri veya idari
II

güvenligini bozacak nitelikte olmasi halinde cezada artinm öngörülmekte iken, 4926

145 Yarlitay 7. CD; 20.03.2007; 12025/1809 sayili kararinda aynen; "Gümrük memuru olan sanik
ÜA'nm kaçakçilik kastiyla hareket etmeyip, toplu kaçakçilik suçuna istirakinin bulunmadigi, eyleminin
765 saYiiliTCKinin 230. maddesinde öngörülen görevi ihmal suçunu olusturdugu kabul edildigine
göre, to~lu kaçakçilik suçuna karistigi belirlenen saniklara 4926 sayili Yasanin 34. maddesi uyarinca
ön ödeme ihtaratinda bulunulup, sonucuna nazaran hukuki durumlarinin tayin ve taJ...1:irigerekirken
yazili s~ki1de dogrudan mahkumiyetlerine hükmolunmasi, yasaya aykiridir" hükmü yer almaktadir.

146 sentJk Çildir, Hüseyin Denizhan, 5607 Sayili Kaçakçilikta Mücadele Kanunu, Ankara,s.368
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sayili K!MK'nun 6. maddesinde, yukarida belirtilen hususlara, çevre ve toplum sagligi

konulaJ da eklenrnek suretiyle maddenin uygulama alani genisletilmistir.147inceleme

konumlalan, 5607 sayili KMK'nun 4/7. maddesinde, 4926 sayili KMK'nun 6.

maddes~ne paralel bir düzenleme getirilmis ve kaçakçilik suçunu olusturan esyanin;

devletiJ siyasi, iktisadi veya askeri güvenligini bozacak ya da çevre ve toplum

sagligiJ tehdit edecek nitelikte olmasi halinde, fiil daha agir cezayi gerektiren bir

baska s!ç olusturmuyor ise, faile verilecek hapis cezasinin on yildan az olamayacagi
II

öngörüimüstür.
5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 4/7. maddesine göre, "Kaçakçilik

suçunJ konusunu olusturan esyanin, Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenligini

bozacjl ya da çevre veya toplum sagligini tehdit edecek nitelikte olmasi halinde, fiil daha

agir cezlyi gerektiren bir suç olusturmadigi takdirde, verilecek hapis cezasi on yildan az

oiamazI' Kanun'un bu maddesi özelligi geregi siklikla degil istisnai olarak uygulamaya
müsaittir. Kanunda düzenlenen bütün suçlar esas itibariyle Devletin siyasi, mali, iktisadi

veya as~eri güvenligine olumsuz etki olustururlar ve bazen de çevre ve toplum sagligini

bozucu II etki gösterebilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus; maddenin

uygulariabilmesi için islenen suçun nitelik ve nicelik olarak Devletin siyasi, mali, iktisadi
II

veya askeri güvenligini bozacak veya çevre ve toplum sagligini tehdit edecek kapsam ve

k bT II i k' 148a i iye~e o masi gere ir.

Jerhangi bir suç belirtilen açilardan Devletin güvenligine zarar verebilir ancak, bu

düzeni Ibozucu etki dogurmasi suçun ancak, organize, büyük kapsamli veya kitlesel

nitelikti: olmasiyla mümkündür.
Maddede, kaçakçilik suçunun konusu olan esyanin, 'Devletin siyasi, iktisadi veya

askeri bvenligini bozacak ya da çevre veya toplum sagligini tehdit edecek nitelikte
II

olmasi'~ gerektigine yer verilmis olup, "Böyle bir tehl~ken.insöz konusu olabi~mesi i~in
çok büYük çapta bir kaçakçiligin yapilmasi, bunun neticesinde faraza komsu bir ülke ile

hasm1b hareketlere girisilmesi, paranin alim gücünü kaybetmesi, yerli sanayide bir
147 I,

A.e.,5.372
148 Kapt~n KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,
2007,s.80
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gerileme görülmesi, ordu için faydali olan bazi malzemenin yurtdisina kaçinimasi

neticesi~de, askeri gücün sarsilmasi, belirli bir bölgede kaçakçilarla güvenlik kuvvetleri

arasindJ büyük bir çatisma çikmasi sebebiyle o bölgedeki asayisin sarsinti geçirmesi gibi

hallerinlbeydana gelmesi gerekir"

()- USUL HÜKÜMLERI

l. Görevli Mabkeme

i

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanun'unun 3. maddesinin 12. fikrasi

kapsanildaki suç da dahilolmak üzere, 5607 sayili KMK'nun kapsamina giren bütün suçlar

dolayisi!la açilan davalar, yasanin 17. maddesine göre asliye ceza mahkemelerinde

görülec~ktir. Ancak bu suçlarla baglantili olarak resmi belgede sahtecilik suçunun islenmesi

hal' d II .. r ahk - ahk· i k 149in e, gorev i m erne agir ceza m emesi o aca tir

b. Müsadere

i

Müsadere kavrami genelolarak, "özel mülkiyetin herhangi bir bedel

ödenmJ~en devlet veya hükümdar adina alinmasi" anlaminda kullanildigi gibi
II

"kanunlarla yasaklanan esya ve mallarin devlet tarafindan zaptedilmesi" anlaminda
II 150

da kUnriimlStir.
Ihraci yasak esya açisindan müsadere hükmünü inceledigimizde yasak

esyanl,1 ve yasak esyayi bulunduran aracin müsaderesI mümkün oldugu
anlasilJaktadir. 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 13 üncü maddesinde;

"Bu kJunda tanimlanan suçlarla ilgili olarak 26.9.2005 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza
II

Kanunu'nun esya ve kazanç müsaderesine iliskin hükümleri uygulanir." denmek suretiyle

müsade~e ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'na atif yapildigindan, Türk Ceza

149 Yargitay 5. Ceza Dairesi, 2007/14776,K. 2007/10547, T. 28.12.2007 kararinda; "Her ikisi de asliye
cezalik stç olmalarina karsilik baglantili olmalari kosuluyla kamu görevlisi olmayan kisilerin isledigi
sahtecili~ suçu ile kaçakçilik suçlarinin agir cezalik suçlara dönilstilgilniln kabulü gerekir"hilkmil yer
almaktad~r.

150 DOga!h Gedik, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu ve 5237 sayili Ceza Muhakemesi Kanununa
ii

göre Müsadere, Ankara 2007, s. 5
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Kanunu7nun esya müsaderesi ile ilgili düzenlemesini yapan 54. maddesine göre hareket

d'l ~ k k· 151e i mesi gere ece tir.
II .

[ürk Ceza Kanunu'nun YUkaridabelirtilen 54. maddesinde, "Iyi niyetli üçüncü

kisilereliait olmamak kosuluyla, kasitli bir suçun islenmesinde kullanilan veya suçun
islenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen esyanin müsaderesine

II

hükmo~inur. Suçun islenmesinde kullanilmak üzere hazirlanan esya, kamu güvenligi,
kamu sagligi veya genel ahlak açisindan tehlikeli olmasi durumunda müsadere edilir.

Birinci fikra kapsamina giren esyanin, ortadan kaldirilmasi, elden

çikarilmasi, tüketilmesi veya müsaderesinin baska bir surette imkansiz kilinmasi

halinde~ bu esyanin degeri kadar para tutarinin müsaderesine karar verilir. Suçta
kullanilan esyanin müsadere edilmesinin islenen suça nazaran daha agir sonuçlar

dOgura~agi ve bu nedenle hakkaniyete aykiri olacagi anlasildiginda, müsaderesine
II

hükmedilmeyebilir.

Üretimi, bulundurulmasi, kullanilmasi, tasinmasi, alim ve satim i suç

olusturim esya, müsadere edilir. Bir seyin sadece bazi kisimlarinin müsaderesi

gerekti!inde, tümüne zarar verilmeksizin bu kismi ayirmak olanakli ise, sadece bu

k ii .. d . k Tismin musa eresine arar veri ir.

Birden fazla kisinin paydas oldugu esya ile ilgili olarak, sadece suça istirak

eden ki'sinin payinin müsaderesine hükmolunur." hükmü yer almaktadir.

Kaçak esyanin müsaderesi hususunda 1918 sayili mülga KMK'nun 47.

maddeSinde gerekli düzenlemeler yer almakta idi. Maddede; "kaçak esya ve madde
II

naklinde bilerek kullanilan veya buna tesebbüs edilen her türlü nakil vasitalarinin da

.. d II . h"km i 152M .. d .. b d k'l i ahk'k dmusa eresine u o unur. usa eresi ica e en na i vasita ari, t i at sirasin a

zapt e~ilerek en yakin gümrük veya inhisarlar idaresine teslim edilir" hükmü

buluJakta idi. 153

151 Ali dölek, Gümrük Islemleri ve Kaçakçilik, Beta Yayinlari, Istanbul, 2004, s.60

152 "Tirl!çekisi rafinda ele geçirilen iki adet fi-en körügünün tasinmasi bu araca bagli bulunmadigindan
degistirilen difi-ensiyallerin ise zorunlu parçai oldugundan bu parçalarin müsaderesi ve tinn iadesi

gerekir'1i 7CD.2 1.6. 1990-6733\94 18
153 Metin Ertugrul, 1918 Sayih Kanuna Göre Gerekçeli Açiklamali Içtihatli Kaçakçilik Suçlan ve
Ilgili K~nular, Seçkin Yayinlari, Ankara, 1992, s.252
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Bu maddenin uygulamasinda en çok elestirilen husus üçüncü kisilere ait araç
i'

ve vasitalarin müsadere edilmesidir. Bunun en büyük nedeni ise 47. maddenin genis

yoruml~nmasi suretiyle yetkinin genisletilmesidir. Mülga 1918 sayili KMK

dönemi~deki bu uygulama 5607 sayili KMK döneminde bahsedildigi üzere

gideriitis ve üçüncü kisilere ait araç ve esyalann müsaderesi engellenmistir. is<

5237 sayili Yeni Türk Ceza Kanunu'nda müsadere kurumu yeniden

düzenlJnmis esya müsaderesi yaninda kazanç müsaderesi ile kaim deger

müsaddresine yer verilmistir.155 Ister esya müsaderesi, isterse kazanç müsaderesi söz

konusuli olsun, müsadereye hükmetmek için bir suçun islenmis oldugunun tespiti

gerekliqir. Bununla birlikte herhangi bir failin mahkum edilmesi kosul degildir. O

nedenlJ, faillerin mahkum edilmedigi durumlarda da, öncelikle bir suçun var olup
Ii

olmadigi, delillere dayanilarak kabul edilebildikten sonra müsadereye karar
i

verilebilecektir. Bu düzenleme ve sistem degisikligi, yansimasini da TCK.64/l.

madde~e göstermistir.156Yapllan yeni düzenleme ile getirilen temel degisiklik,

müsad~renin hukuki niteliginin bir güvenlik tedbiri oldugunun kabul edilmesidir.

ilte bu nedenledir ki, müsadereye hükmedilmesi için kasitli bir suçun islen

mesi ~brunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayi bir kimsenin mahkum edilmesi

gereJemektedir. Suçun islenmesinde kullanilan veya suçun islenmesine tahsis

edilen ~syanin müsaderesine karar verilecegi kabul edilmistir. 157

i

Esyanin iyi niyetli üçüncü kisilere ait olmamasi gerekir. Baska bir deyisle,

k· .. ii . i ... k .. i .. d h b d iisinin suçun iS enmesine istira etmemesi, suçun iS enisin en a er ar o mamasi
i~

durum\inda, sahibi bulundugu esya bir suçun islenmesinde kullanilmis olsa bile,

.. } h"km d·l kfmusa ereye u e i emeyece ir.

i
Suçun islenmesinde kullanilmak üzere hazirlanmis olan esya ise, suçun icra

harekdberine henüz baslanmamis ise baska anlatimla suça tesebbüs edilmemis ise,

i
154 SenhIrk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklarnail Içtihatll Gerekçeli 5607 Sayili Kaçakçillkla"
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.448
155 Ism~il Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, s.443

156 i"

A.e, s.446
157 Sezai Kaya, 5607 Sayili Kanun çerçevesinde Müsadere, EI Koyma ve Mülkiyetin Kamuya
Geçiril~esi, Gümrük Dünyasi Dergisi, 56. sayi, 2008, s.23
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sadece Iibu nedenle müsadere edilemeyecektir. Ancak bu esyanin niteligi itibariyla

kamu güvenligi, kamu sagligi veya genel ahlak açisindan tehlikeli olmasi durumunda

.. d II . h"km d·l k· 158musa eresine u e i ece tir.

i

Müsadere konusu esyanin ortadan kaldirilmasi, elden çikarilmasi, tüketilmesi

veya m~saderesinin baska bir surette imkansiz kilinmasi halinde; bunun degeri kadar

para tul~inin kaim deger müsaderesi öngörülmüstür

InCeleme konusu suç açisindan CMK'nun 123. maddesinin i. Fikrasi
uyarinek, ispat araci olarak yararli görülen yada esya veya kazanç müsaderesinin

konusu~u olusturan malvarligi degerleri muhafaza altina alinmaktadir. CMK'nun bu

maddeJline paralellik arz eden 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 16/1.

maddeJline göre de Kanun'da tanimlanan suçlarin konusunu olusturmasi dolayisiyla

müsadJlre yaptirimi uygulanabilecek esyalar sahibine iade edilmeyecektir.

5~07 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'na göre yapilacak izleme, arastirma

ve sorjsturmalarda, suç ve kabahatin delili yada konusu olabilecek esya aramalari

5271 ~ayili CMK'nda yer alan arama ve el koyma hükümlerine uyularak
II 159

yapilmalidir.

lrama yapilmadan önce CMK'nun 119. maddesi uyarinca hakimden arama

karari ~lmak gerekir. Gecikmesinde sakinca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcisinin,

CumhJ'riyet Savcisina ulasilamadigi hallerde ise kolluk amirinin yazili emri ile

arama ii yapilabilir. Ancak; konutta, isyerinde ve kamuya açik olmayan kapali

alanlar8a arama, hakim karari veya gecikmesinde sakinca bulunan hallerde

CumhJriyet Savcisinin yazili emri ile yapilabilir. Kolluk amirinin yazili emri ile

yapilaJ arama sonuçlari Cumhuriyet Bassavciligi'na derhal bildirilir.

hMK' nun 119. maddesi dairesinde yetkili birimlerden arama izni alinirken

"aramJ sirasinda kaçak oldugundan kuvvetli süphe duyulan esyaya" rastlanilmasi
II

ihtimaline karsi, 127. maddesinin geregi olarak da süphe duyulan esyaya el koyma

iznini1 de alinmasi gereklidir. Söz konusu izin alindiginda CMK' nun i23/ i.

issIsmaIi Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, 5.440

159 A.e.,l!s.25
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maddesinin belirttigi gibi arama sirasinda kaçak oldugundan kuvvetli süphe duyulan

III k 1 bT 160esyaya e onu a i ir.

A~ama ve el koyma izni konusunda bahsettigimiz hususlar gümrük sahalari

disindaJi yerlere özgüdür. Gümrük salonlari ile gümrük kapilarinda ve ayrica
i

gümrük rÖlgeSine giris ve çikis yerlerinde CMK'nun ilgili maddeleri uyarinca arama
ve el koyma izni alinmasina gerek bulunmamaktadir. Zira, 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücade~e Kanunu'nun 912. maddesinde, 161 gümrük salonlari ve gümrük kapilarinda

kaçak e~ya sakladigindan kuskulanilan kisilerin üzeri, esyasi, yükleri ve araçlarinin

gümrükll kontrolü amaciyla gümrük görevlilerince aranabilecegi, yapilan arama
sonucunda tespit edilen kaçak esyaya el konulabilecegi, 9/3 maddesinde de gümrük

bÖlgesi~e, Gümrük Kanunu geregince belirlenen kapi ve yollardan baska yerlerden

girmenit çikmanin veya geçmenin yasak oldugu, bu yerlerde rastlanacak kisi ve her

nevi ta~ima araçlarinin yetkili memurlar tarafindan durdurulabilecegi ve kisilerin

esya, yhk ve üzerleri ile varsa tasima araçlarinin aranabilecegi, yapilan arama

sonucu~da tespit edilen kaçak esyaya derhal el konulabilecegi hüküm altina
II

alinmistir.

~nlatila gelen düzenlemeler uyarinca el konulan esyanin kovusturma sonuna

kadar Juhafaza edilmesi gerekmektedir. Peki bu nasilolacaktir?

I,

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun ll. maddesi sorumuzun

yanitini: vennektedir. Buna gö~e;kaçak süphes; yle el konulan esya ile alikonulan her
türlü tasit ve araç; miktari, cinsi, markasi, tipi, modeli, seri numarasi gibi esyanin

ayirt e~ici özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir ve

... -ili . d . k ak t tl h f: d 162gumru1l.'i aresi, aç esya ve asi ari mu a aza e er.

160 Bahrillöztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayinevi, 2007,5.598
161 KaptJn KiliÇ, 5607 sayih Kaçakçihkla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi, 2007,

5.158 i
162 A.e., 5.159
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5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 13/1. maddesine göre kaçak

esya miklinde bilerek kullanilan veya kullanilmaya tesebbüs edilen her türlü tasima

i!"" d d"l bT 163araci musa ere e i e i ir.

Söz konusu aracin müsadere edilebilmesi için asagidaki sartlardan birinin

gerçek~esmis olmasi gereklidir;

• Kaçak esya, suçun islenmesini kolaylastiracak veya fiilin ortaya

çikmasini engelleyecek sekilde özelolarak hazirlanmis gizli

tertibat içerisinde saklanmis veya tasinmis olmasi,

• Kaçak esya, tasima araci yüküne göre miktar veya hacim

bakimindan tamamini veya agirlikli bölümünü olusturmali veya

esyanin nakli, bu aracin kullanilmasini gerekli kilmasi,

• Tasima aracindaki kaçak esya, Türkiye ye girmesi veya

Türkiye 'den çikmasi yasak veya toplum veya çevre saghgi

açisindan zararli maddelerden olmasidir. /64

Bu sartlardan birinin varligi, kaçak esya naklinde bilerek kullanilan veya

kullanilmaya tesebbüs edilen her türlü tasima aracinin müsadere edilmesine neden

olacakKr.

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 1011. maddesine göre ise,

Kanun~da tanimlanan suçlarin islenmesinde kullanilan tasitlara, 14. maddesine göre
de Kallun'un 3/10-11. maddeleri konusu kabahatlerin islenmesinde kullanilan

tasitlt (müsadere edileceginden) CMK madde 128/4 çerçevesinde el
163 seJi Kaya, 5607 Sayili Kanun çerçevesinde Müsadere, EI Koyma ve Mülkiyetin Kamuya
Geçiril~esi, Gümrük Dünyasi Dergisi, 56. sayi, 2008, s.25
164 Yargitay 7. CD; 18.06.2007 7529/4856 sayili karari uyarinca aynen;" 03. i 1.2003 tarihli kesifte
dinlenil~n bilirkisi, yeminli beyaninda, nakilde kullanilan 73 KA 180 plakali araçta gizli bölüm
bulunm~digim belirtmis olup, dava konusu mazotun toplum ve çevre sagligi açisindan zararli bir
madde 81madigi gibi Türkiye'ye girmesinin de yasak bulunmadigi ve 18.000 Kg. tasima kapasitesine
sahip olan nakil aracinda 850 litre kaçak mazot tasindigi cihetle aracin tasima kapasitesi ve tasinan
esya miktarina nazaran suç konusu esyanin araçtaki yükün hacim bakimindan tamamim veya agirlikli
bÖlümüvü olusturmasinin da söz konusu olamayacagi gözetilerek, olayda 4926 sayili yasanin 20.
maddesinde öngörülen nakil aracinin müsaderesini gerektirir sartlarin olusmadigi dikkate alinmadan
aracin I~desi yerine yazili sekilde müsaderesine hükmolunmasi, yasaya aykiridir"
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konulmaktadir. CMK 128/4'e göre kara, deniz ve hava ulasim araçlari hakkinda

verilenl!el koyma karari, bu araçlarin kayitli bulundugu sicile serh verilmek suretiyle

icra olunmaktadir.165 Keza 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanun'unun 10/2.

dd II...ma esine gore;

• Kaçak esya tasinmasini kolaylastiracak veya fiilin ortaya

çikarmasini engelleyecek sekilde gizli tertibati bulunan,

• Türkiye 'de sicile kayitli olmayan,

• Sorusturma ve kovusturma devam ederken, kaçakçilik suçunun

islenmesinde tekrar kullanilan taslf araci. el konulmasina

ilave olarak alikonulur.

Boylece sahibinin tasit üzerindeki zilyetligine son verilerek araci kullanmasi

engelle~mekte, araçlar Gümrük Idaresince teslim alinmaktadir. 166 Dogaldir ki, kaçak

esya t+nmasini kolaylastiracak veya fiilin ortaya çikarmasini engelleyecek sekilde
gizli tehibati bulunan aracin, sahibine tesliminden önce söz konusu tertibatinin

sökülJksi gereklidir. Aracin degeri kadar teminat, belirtilen süre içerisinde Gümrük

Idaresi~e teslim edilmez ise, araç sorusturma ve kovusturma sonucu beklenmeksizin
II 167

derhal tasfiye olunacaktir.

165 SezaJKaya, 5607 Sayili Kanun çerçevesinde Müsadere, EI Koyma ve Mülkiyetin Kamuya

GeçirilJesi, Gümrük Dünyasi Dergisi, 56. sayi, 2008, s.457

166 rA.e., r.458
167 Ismail Malkoç, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2008, s.440
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B-IHRACAT GERÇEKLESMEDIGI HALDE GERÇEKLESMiS

bIBI GÖSTERMEK VEYA IHRACATA KONUMALIN cINs,
li .• _ .•.•

MIKTAR, EVSAF VEYA FIYATiNiDEGISIK GOSTEREREK
ii •••••

rEsVIK, SUBVANSIYON VEYA PARASAL IADELERDEN
HAKsiz YARARLANMAK SUÇU

l. Suçun Kanuni Tanim.

~607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 14. fikrasinda,
"Ihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklesmis gibi göstermek ya da gerçeklestirilen

ihracat~ konu malin cins, miktar, evsaf veya fiyatini degisik göstererek ilgili kanun
i

hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle

haksiz ~ikar saglamak" fiili kaçakçilik suçu olarak sayilmistir.

iifürkiye'de 1980'li yiiiardan itibaren Devletin ekonomik politikasi ihracata

dayali Ikalkinma modelinin izlenmesi olmustur. Bunun bir sonucu olarak Devlet
ihracatii gelistirmek için bir çok tesvik tedbiri almistir.168 Gümrük muafiyeti ithal

hakki,Iivergi iadesi, kaynak kuiianimini destekleme fonu primi, destekleme fiyat

istikral fonu primi, düsük faizler gibi çogu parasal destekler verilmek suretiyle
TürkiY~'nin ihracati gelistirilmeye çalisilmistir.169

Uygulamada ihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklesmis gibi göstermek

seklinde olusan fiile hayali ihracatin bir türü olarak kabul edilmektedir. Hayali

ihracat~n yöntemleri çesitlidir: sahte ihracat, ihracat yapilmadigi halde belge üzerinde

yapilJ~s gibi göstererek haksiz çikar saglanmasi; ticari degeri bulunmayan malin

ihraci,lihraç edilen mal yerine kirpinti, hurdanin ihraç edilmesi; fiyat sisinnek, malin
fiyatin~n yüksek gösterilerek malin gerçek fiyatina göre saptanan parasal iadeden

yükse1 kar saglamak; mali farkli göstennek, parasal iadenin farkliligi nedeniyle

168 Erhdh Günay, Uygulamali Kaçakçilikla Mücadele Kanunu ve ilgili Mevzuat, Seçkin Yayinevi,
Ankara Q007, s. i22

'" E'dtec Vurtoan,Ven; Kaçakçd,kta Mücadele Kanunu Serhi, Beta Vayinl.n, t'tanbul, '.38



islenmemis mal islenmis gibi gösterilerek çikar saglamak bu kaçakçilik yollarindan

sadece Ibirkaçidir.i7o Özellikle dahilde isleme rejimi kapsaminda islenerek yurtdisina

çikarilmasi gereken ürünlerde vergi iadeleri ciddi boyutlara ulasmakta, bunu

kullan!ak kaçakçilar, hem ithalat vergilerinden muaf olmakta daha sonrasinda ise

yükse,1 ihracat rakamlari göstererek vergi iadelerinden haksiz ka7.anç elde
etmekt~dirler.

'kslinda 1918 sayili ve 4926 sayili mülga KMK'lar döneminde de

düzenlenmis olan bu suç tipine 5607 sayili KMK ile elestirilen hususlar düzeltilmeye

çalisi1Jistir. Bu suç tipi ilk olarak 1918 sayili KMK'nun 45. maddesinde

düzenl~nmistir. Mülga kanundaki maddede; " ... bunlari çikartmak için gümrüklere
II

verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, mense, gönderilecegi yer ve ticari esya

için iiacat amaciyla yapilan satista gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat

bakimi~dan yanlis beyanda bulunanlarin, bu fiilleri bir menfaat temini amaciyla
islemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin bes katina kadar agir

para Jzasina hükmolunur. Hükmolunacak agir para cezasi bes milyar liradan az

1 II" h"km" 1 k 'd' 17\o amaz u u yer a ma ta i i.

Bu suç tipinin 1918 sayili KMK' da yer almasindan sonra doktrinde uzun

yillar elestiriimistir. Bazi yazarlarca birinci maddede sayilan eylemlerin sadece

kaçakJ~lik olarak nitelendirilecegi ileri sürülmüstür. Yanlis beyanin ihracat zabitasina

geçse ~ahi kaçakçilikla herhangi bir baglantisinin olmadigini olayin döviz mevzuati

... 11 d k Id - b r '1 .. 172içerisii;i e a igi e irti mistir.

1918 sayili mülga KMK' da 45. maddesinde yüzeysel ve ayrintidan uzak olan

bu suç tipi 4926 sayili KMK'da detaylandirilmaya çalisilmistir. Maddede, "Ihraç

esyasiiliçin gerçege aykiri belge ibrazi suretiyle ihracat vergilerini ödemernek veya
eksik ödemek veya devletçe uygulanan tesvik veya sübvansiyonlardan veya parasal

170 Erh~h Günay, Uygulamali Kaçakçilikla Mücadele Kanunu ve ilgili Mevzuat, Seçkin Yayinevi,

AnkaralQ007, s.122
171 Metin Ertugrul, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeli Açiklamali Içtihatli Kaçakçilik Suçlari ve
• _JiIlgili Konular, Seçkin Yayinlari, Ankara, 1992, s.124
172 • II

Birsen Karakas, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçiligi Suçlari, 2004, Ankara, s. 156
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iadelerden yararlanmak seklinde haksiz menfaat temin etmek" ihraç kaçakçiligidir

hükmül~er almistir. 173

15607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'ndaki suç tanimi, 4926 sayili

KMK'nun suç tanimina göre daha da genisletilmistir. Kamuoyunda "hayali ihracat"

o~arak Iladlandirilan s~~, maddede tanimla~mi~ ~ul~nmaktadir. Madde uya~i~ca,
"Ihracat gerçeklesmedigi halde gerçeklesmis gibi göstermek yada gerçeklestirilen

°hr II ki' ok f fi d ~"k" k 'I T ki acata onu ma in cins, mi tar, evsa veya iyatini egisi gosterere i gi i anun
II

hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle

haksiz ~ikar saglamak" fiili kaçakçilik suçu olarak sayilmistir. 174

~. Suçun Unsurlar

a. Suçun faili

Hayali ihracat suçunun faili, ihracat gerçeklesmedigi halde gerçeklesmis gibi

gösterrjlek ya da gerçeklestirilen ihracata konu malin cins, miktar, evsaf veya fiyatini

degisiJ! göstererek ilgili kanun hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya parasal

iadeler~en yararlanmak suretiyle haksiz çikar saglayan gerçek kisidir.17s

Ancak ihracatin aracili olarak yapilmasi durumunda sorumluluk nasil

belirlenecektir?

jlAraClli ihracatta ihracat islemlerini takip farkli kisiler tarafindan malintedari i ise farkli kisiler tarafindan yapilmaktadir. Fail hususunda, maddenin gelisim

süreci !(Iikkat çekicidir. 1918 sayili mülga KMK uygulamasinda da tüzel kisilerin

cezai sorumlulugu bulunmadigindan tüzel kisilerin idarecilerinin sorumlulugu söz

konusf olmaktaydi. 176 Ancak aracili ihracat yapan sirketlerin soruml ulugu ne

173 Meti~ Ertugrul, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeti Açiklamali Içtihatli Kaçakçilik Suçlari ve
Ilgili K~nular, Seçkin Yayinlari, Ankara, 1992, s.125
174 Kaplkn KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Güinrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,

~7;2~enlrk Çildir, Hüseyin Denizlian, Açiklamali Içtihatli Gerekçeti 5607 Sayili Kaçakçilikla
ii

Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.256

176 Yar~ltay II. Ceza dairesi, E. 2001/5007,K. 2001/871O,T. 27.9.2001 sayili kararinda aynen; Tüzel
kisileridi Kanuni temsilci disindaki personelinin sözü edilen maddelerdeki fiilleri islemeleri halinde
cezai sd\-umlulugun belirlenmesi üzerinde duyarlilikla durulmasi gereken önemli bir konudur. Kanuni
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olacaktir sorusu cevapsiz kalmaktaydi. Bu husus 1918 sayili mülga KMK' da

düzenlebemisti. Uygulamada ihracatin sirketler tarafinda gerçeklestirilmesi

durumurda sirket yöneticileri sorumlu tutulmakta idi. in
Suçun aracili ihracatçilar tarafindan islenmesi durumunda yönetim kurulu

üyeleriJin sorumlulugu hakkinda uygulanmasi gereken hükümler ile ilgili olarak bazi

yazaria1: 1918 sayili KMK çerçevesinde tüzel kisilige sahip sirketlerin yönetim
kurulu baskan ve üyelerinin ceza sorumluluklarinin saptanmasindaki kriterlere de

II

gerek ögretide gerekse uygulamada vurgulama yapildigini, 1918 sayili KMK

kapsam~nda da sirket yönetim kurulu üyelerinin tümünün sorumlu tutulmasinin

baskasi~in eyleminden sorumlulugu getirecegini ve Anayasanin 38. maddesinde yer

alan "Jza sorumlulugunun sahsiligi" ilkesine aykiri olacagini savundugunu, olayla
II

ilgili olanlarin tespit edilmesi ve gümrük çikis beyannamesinde imzasi bulunan

kisileri~ sifatlarindan hareket edilmesinin uygun oldugunu bu degerlendirmenin
II

bugün ie geçerli oldugunu belirtmistir 178
Maddenin 1918 sayili mülga Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nda bu kadar

genel + kesin sinirlar dahilinde düzenlenmis olmasi sonrasinda yürürlüge giren
4926 sayili KMK'da bu durum yumusatilmaya çalisilmistir. Zira 1918 sayili KMKi
temsilcil~rin suçtan kurtulmak için fiillerin; bilgilere emir ve talimatlari disinda personel tarafindan
islendigi~i savunmalari olasidir. Asilolan tüzel kisilerin istihdam ettigi personelin kanuni temsilcinin
emir ve talimatiyla hareket edip is görmesidir. Idari yönden hiyerarsi piramidinin en üst noktasinda
kanuni t~msilciler yer alirlar; digerleri emir ve talimati uygularlar. Bu uygulama sirasinda islenen
fiillerderil kanuni temsilcilerin cezai sorumlulugunu kabul etmek gerekir. Personelin fiillerin
islenmesinden dogrudan bir çikarlari yoktur. Örnegin mal ve hizmet alimi olmadigi halde alim belgesi

i'

alarak gideri arttirip matrah in düsürülmesinde ya da komisyon karsiliginda fatura düzenlenip
verilmesinde personelin kisisel bir çikari oldugu düsünülemez. Istisnai de olsa, emir ve talimata karsi
gelerek bu fiillerin personel tarafindan islenmesi mümkündür; bu durumda fiili isleyenin cezai
sorumlul'~gunu kabul etmek gerekecektir. Ama her durumda; kanuni temsilcilerin, personelin fiillerini
islendigiii sirada bilmedigi, islendikten sonra da bilmeyerek kullandigi savunma ve olgusunun
geçerliligi tüzel kisinin is ve yer yönünden faaliyet alani, iletisim yogunlugu ve olanaklari, örgütlenme
biçim ve' yapisi, büyüklük ölçegi, personel sayisi, görev dagilimi, is hacmi ve kapasitesi, bagimsiz
hareket J1tmeolasiligi, mali bünyesi, mal varliklari, kasa ve banka mevcudu, fiilin mahiyeti ve konusu
gibi uns~rlar dikkate alinarak degerlendirilmesi yapilip sonuca varilmalidir. Böylece isabetli ve adil
sonuç elde edilir; cezalarin sahsiligi ilkesine de uygunluk saglanir. Degisik amaçlarla, örnegin kisisel
çikar saglamak, tüzel kisi ve kanuni temsilcisini zorda birakmak için fiili isleyen personel, fiilinin
sonucuna katlanmalidir. Personelin, temsilcinin istek, irade ve onayi olmadan isledigi fiillerden
temsilci~in cezai sorumlulugu kabul edilemez.
177ErhartlGünay, Uygulamali Kaçakçilik Suçlari, Adil Yayinevi, Ankara, 1997, s.33

178Kay1H~n Içel, Organize Hayali Ihracat Eylemlerinin Yasal Gelismeler kapsaminda
degerleJdirilmesi, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yil:S Sayi: iO Güz 2006/2
s.iis-i:h
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döneminde beyan ile ihraç edilecek esya arasinda çikan en ufak farklilik dahi

Kaçakç~lik Kanunu kapsaminda suç olarak telaki edilmekteydi. Bunun üzerine 4926
II

sayili KMK'da hukuk mantigi ile örtüsecek sekilde beyana bir sinir getinnis ve

beyan Ae ihraç edilecek ürün arasinda % iO fark çikmasi durumunu farkli bir suç

olarak ~üzenlemistir. Böylece ihracata konu olan esya ile gümrük idaresine sunulan

beyan i~asinda yüzde on fazla farklilik buiurunasi durumu suç olarak kabul
edilmisiir. 5607 sayili KMK uygulamasinda artik yer almayan bu hüküm, ihracatta

II

beyan farki bulunmasi durumunu düzenleyen suç tipini esnek hale getinne amaciyla
II

atilmis bir adim olmasi nedeni ile dikkat çekicidir.

Lacili ihracatta failin tespiti hususundaki belirsizlik nihayet 5607 sayili
II

KMK ile açikliga kavusturulmustur.

lracili ihracatta ihracat yapmak isteyen sirketler ihracat islemlerini takip

etmesi ~çin bazi sirketlere yetki vennektedir. Tüm islemler vekil tayin edilen sirket
II

tarafindan yapilmasina ragmen faturalardan hareketle vekalet veren sirket yetkilileri

suç isl~misçesine sorumlu tutulmaktadir. Bu durum suçta ve cezada kanunilik

ilkesinJI bagli olan cezalarin sahsiligi ilkesi ile çelismektedir. 5607 sayili KMK

uygUla&asinda bu husustaki elestiriler dikkate alinmis ve eylem suç olmaktan

çikarilJis kabahatler kapsaminda düzenlemistir. Böylece nezaret görevini yerine

getinnJ~en ihracat yapan sirket yetkilileri suç degil kabahatten ötürü sorumlu
II 179tutulacaktir .

. ~iger taraftan, 5607 sayi li Kanun: un 3. maddesinin i6.. fikrasi~agöre
ihracatin, araci sirket üzerinden gerçeklestirilmesi halinde, istirake iliskin hukumler

sakli J~lmak üzere, bu madde hükümlerine göre ceza yaptirimi, imalatçi veya

tedarik~i ihracatçilar hakkinda da uygulanacaktir. Ancak, bu yasanin gerekli kildigi

nezare~! görevini yerine getinneyen araci sirket yetkililerine, malin gümrüklenmisd'l k d .dA' i k' 180egeriqin yarisi a ar i ari para cezasi veri ece tir.

179 ErdeJer Yurtcan, Yeni Kaçakçihkla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s.39

lS0 SentÜrk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklamali Içtihatli Gerekçeti 5607 Sayili Kaçakçilikla
i'

Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.258
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Bu husustaki görüsüm; bu madde özellikle 1918 ve 4926 sayili mülga

KMK'lat dönemlerinde fiili ihracati gerçeklestirmemis olsalar bile çok agir
I,

yaptirim~ara maruz kalan ihracatçilari koruma yönünde düzenlenmis yerinde bir

hükümdUr. Zira aracili ihracat sirketlerinin yapmis olduklari kaçakçilik

eylemleAnden herhangi bir haberi olmayan ihracatçilarin yaptirim ile karsi karsiya

kaimaiafi ilk olarak cezalarin sahsiligi ilkesi ile çelismekte idi. Uygulamanin bu

nedenle Iyerinde oldugu kanaatindeyim.

b. Maddi UDsur
i

Suçun maddi unsuru ilgili kanun hükmüne göre ihraci gerçeklestirmedigi

halde gtçekiestirmis gibi göstermek veya yaniltici beyanlar ile öngörülen tesvik,

sÜbvan~iyon veya parasal iadelerden faydalanmaktir. isi

i
Dolayisiyla kanun hükümlerine dayanmayan tesvik, sübvansiyon ve parasal
Ii

iadelerih bu kapsamda degerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu durumda kararname

ve yön~rgeler ile istifade edilen tesvik ve sübvansiyonlarda söz konusu suçun

olusmatnin mümkün olmamasi gerekmektedir. Aksi takdirde maddede
Ii

düzenlenmemis olan bir hususun genisletici yorum ile elde edilmesi söz konusu

olacaktllr kanaatindeyim.

i
Suça konu haksiz çikar iki sekilde ortaya çikabilir;

• /,Ihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklesmis gibi göstermek,

• I,Devietin saglamis oldugu tesvik, sübvansiyon, ödemelerden ihracat

Ilgerçekiesmemis olmasina ragmen haksiz sekilde yararlarimak,

Ilihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklesmis gibi göstermek eyleminde
"göstermek" fiili çekirdek noktayi olusturmaktadir. Fail gösterme fiilini belgelerle

isleyeJbecegi gibi sözlü olarak da isleyebilir.

Fail bu fiil sonucunda fail haksiz kazanç elde edecektir. Bunun da
i.

gerçeldesmesi için aslinda gerçeklesmeyen ihracati gerçeklesmis gibi sonuçi
181 A.e.JIs.257

i

i
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dogumasi, bu konuda belgelerin veya sözlerin olmasi gerekmektedir. Fail ancak

elinde~i gerçege aykin belgeler ve ifadeler ile haksiz kazanç elde edebilir.!82 Bu
durumda failin fiilinin sahtecilik suçunu ayrica dogurup dogurmadigi hususunun

II

arastiri~masi gerekmektedir. Failin bir olayda ihracat gerçeklesmedigi halde,
gerçeklesmis gibi göstermek için evrak sahteciligi yaptigi tespit edildiginde

KaçakJilikla Mücadele Kanunu'na göre ayrica evrak sahteciliginden de

II k· 183cezalandirilmasi gerekece tir.

Bu suç tipinde fail tarafindan gümrük idaresine yapilmis bir ihracat beyani

vardir.IIAncak, gümrük beyannamesi ile ihraç edilmek üzere beyan edilen esyanin;

cins, iimiktar, evsaf ve kiymeti beyana aykiridir. Ihracatçinin gümrük
beyannkmesindeki beyanina aykiri olarak; cins, miktar, evsaf veya fiyat

bakiml~rindan esya ihraç etmis gibi göstermesi yetmez. Ayni zamanda bu ihracata
ii

iliskin belge ve beyannameleri devletin yetkili kurumlarina sunmak suretiyle, gerçek

ihracat~ taninmis olan tesvik, sübvansiyon ve sair parasal iadelerden de haksiz bir

sekildjlyararianmis olmasi gerekir. "4iBu hususta önceki uygulamalar ve maddenin gelisim süreci dikkat çekicidir.
1918 ve 4926 sayili mülga KMK' lar zamaninda kaçakçilik suçunu islemekle

suçlan~n kisiler yasada öngörülen fiilleri islediklerinde ve bunlarin temelinde evrak
ii

sahteciligi de bulundugunda, Cumhuriyet savciliklari saniklar hakkinda her zaman

iki ayi dava açmislardir. Bu davalardan biri evrakta sahtecilik digeri ise ihracat
kaçakçJligidir. Bu yargilamalar ayri ayri devam etmis ve yargilamanin ilerleyen

safhalJ~inda davalar bekletici mesele yapilmislardir. 185 Ancak 5607 sayili KMK ile

söz ko~usu kaçakçilik suçunun islenmesi için evrakta sahtecilik suçunun islenmesi

gerektil~i kabul edilmistir. Ancak bu durumda yargilama tek mahkemede
II

yapilacaktir.

182 Erde~er Yurtcan, Yeni Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s.38
183 Li

A.e.,s.43
184 Kapt~n KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi,
2007, s.232
185 MetiA Ertugrul, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeli Açiklamali Içtihatli Kaçakçilik Suçlari ve
Ilgili K~nular, Seçkin Yayinlari, Ankara, 1992, s.125
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fek yargilama yapilmasi üzerine bazi yazarlar 5607 sayili KMK' nin evrakta
sahtecilik suçunu artik ihracat kaçakçiliginin bir unsuru olmasi nedeni ile ikinci bir

li

suç gibi yargilayamayacagini savunmaktadirlar.I&6 Bu görüse göre, iki ayri

yargila~a yapilmamasinin, evrakta sahtecilik suçunun kaçakçilik suçunun unsuru

Oldugu~un Kanunca kabulü anlamina geldigi ve "göstermek" fiilinin sadece yazili

belgele~le yapilabileceginden iki ayri yargilamanin da artik mümkün olmadigi, zira

burada I~kiayri suçtan bahsedilemeyecegi, tek suç bulundugunu ileri sürmektedir.

Bu husustaki görüsüm ihracat gerçeklesmedigi halde gerçeklesmis gibi

gösterme suçunun sadece yazili olarak yapilmasinin yaninda sözlü olarak da

yapilm~sinin mümkün oldugu bu nedenle her kosulda evrakta sahtecilik suçunun

olusmJki zorunlulugu bulunmadigi yönündedir. Zira gümrük idaresine yapilacak

.. Jbgumru~ eyani;

• Yazili olarak,

• Sözlü olarak,

• Bilgisayar veri isleme teknigi yoluyla,

• Esya sahibinin bu esyayi bir gümrük rejimine tabi tutma istegini ifade

ettigi herhangi bir tasarruf yoluyla yapilabilir. 187

Buradan da anlasilacagi üzere bu suç için her zaman resmi evrakta sahtecilik

suçunun olusmasi zorunlulugu bulunmamaktadir. Zaten kanunun amaci her iki suç

tipini Jlirlestirerek tek suç tipi olusturmak degildir. Bu düzenlemeden maksat gümrük
i

i

çikis ~eyaninin yazili yapilmasi ve bu surette resmi evrakta sahtecilik suçunun
i

islenmesi halinde bu iki suç tipine birden daha uzman ve tecrübeli olan Agir Ceza

Mahkdbelerinin bakmasidir. Sadece görev bakimindan yapilan bu degisikligin suç

tipi aJiisindan yapilmis bir degisiklik gibi yorumlanmasi maddenin maksadinin

genislJtilmesi olacagi kanaatindeyim.

i

186 Erde~er Yurtcan, Yeni Kaçakçihkla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s.4 i
187 GüJhrük Yasasi Madde 58; Bir gümrük rejiinine tabi tutulmak istenen esya, bu rejime uygun

sekilde ~etkili gümrük idaresine beyan edilir. Ihracat, hariçte isleme, transit veya antrepo rejimi için
beyan edilen serbest dolasirnda bulunan esya, gümrüge verilen beyannamenin tescilinden itibaren

TürkiY9: Gümrük Bölgesinden çikincaya veya imha edilinceye yada gümrük beyannamesi iptal
edilinceye kadar gümrük gözetimi altinda kalir.
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i

stçun seçimlik hareketlerinden bir digeri olan, ihracata konu malin cins,

miktar, bvsaf veya fiyatini degisik göstermek eyleminde ise aslinda ihracat

gerçekleJtirilmistir. Ancak yapilan ihracatta söz konusu olan malin cins, miktar,

evsaf veia fiyati degisik gösterilmistir. Ancak burada dikkat dilmesi gereken husus

eger bu ~anlis beyan ile söz konusu miktar arasindaki fark % iO'u geçmiyor ise bu
i _. 188

durum suç degil kabahat kapsamindadir. 5607 sayili KMK'nunca, beyanname ve
i

eki belg1lerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen esya arasinda yüzde onu asmayan bir
fark buiUnmasi halinde, sadece 27.10. i999 tarihli ve 4458 sayili Gümrük Kanunu'nuni

hükümlerine göre islem yapilacagi belirtilmistir. Bir baska deyisle, amaç tesvik,i

sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak olsa da gümrük beyannamesine görei

esyanin Icinsi, miktari, evsafi veya fiyatinda farklilik yüzde onun altinda ise 5607
i

sayili KMK'na göre takibat yapilmayacak, 4458 sayili Gümrük Kanunu hükümlerine

göre h~reket edilecektir.189 Bu durumda da idari para cezasi tatbik etmek

gerekecbktir. 190

i
i
i

188 Yargitay 7. CD; 04. i0.2004; 2 i66 III 0497 sayili kararinda aynen: Mezkfir ihbamamede; tüm dosya
i, •.

kapsamina göre 12. I0.2003 günü Türkiye'den Iran'a çikis yapmak üzere Gürbulak Gümrük sahasina
gelen YE yönetimindeki tirda yapilan aramada, beyan edilen ihraç esyasinin miktarinda yüzde ondan
fazla farklilik çikmasi nedeniyle, muteriz firma ile birlikte ayni tirda ihraç esyasi bulunan diger 3

firmaya fe tasiyici sir~ete idari para ~ezasi ~ygul~n!~is ~se de,. muteriz firmanin fazla çikan esyanin
tirda esyasi bulunan diger firmalara ait olabilecegini iddia etmis bulunmasi karsisinda tüm finnalara
ait gümrlik beyannamelerinin ve ilgili diger belgelerin getirtilerek yapilacak inceleme sonucuna göre

bir kara~'verilmesi gerektiginin gözetilmemesinde,
Kabule göre de;
Beyan fazlasi çikan esyanin ayni tir içerisinde tasman dört ayri firmadan hangisine ait bulundugu
yönündd bir tespit yapilmadan, kaçakçilik fiilinin toplu olarak islendiginden bahisle, idari para
cezasini~ 4926 sayili kanunun 5. maddesinin son fikrasi geregince yari oraninda artirilmasina karar
verilem~yecegi nazara alinmadan itirazin reddine karar verilmesinde isabet görülmemis ve CMUK'un
343. m~ddesi uyarinca anilan kararin bozulmasi lüzumu yazili emre atfen ihbar olunmus bulunmakla
geregi görüsülüp düsUnüldU: Delillerin takdir ve degerlendirilmesine yönelik nedenlerle yazili emir
yoluna Igidilemeyecegi, Yargitay'in yerlesmis uygulamalarindandir.Olayda Gümrük Komisyonunca

verilen i, 06: i i .2003 tarihli. idari para c~zasina vaki itiraz üzer~ne Dogubeyazit Sulh. C.eza
Mahkemesince dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda deliller ve ceza karan birlikte
degerlehdirilip, Gümrük Komisyonu karari yerinde bulunarak itirazin reddine karar verildigi cihetle
yazili bmir talebinde ileri sürülen sebepler yerinde görülmediginden REDDiNE, " hükmü yer
alamkatadir.

189 Sehtürk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklamali Içtihatli Gerekçeli 5607 Sayili Kaçakçilikla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.257
190 Gühirük Kanununa istinaden çikarilan mükerrer sayili 31.5.2002 tarihli, 2477 i sayili resmi

gazetede yayimlanan Gümrük Yönetmeliginin 5 i6. maddesinin 2. fikrasina göre, "Kaçakçillkjiilleri
hariç h/mak üzere, ihracata konu esyanin %/O'u asan cins, tÜr, miktar veya kiymet farklilik/ari
içinGü'mrük Kanununun 24/ inci maddesinin 3 Üncü fikrasinin OJ bendi hükmÜ
uygu/d~ir. "denilmektedir. Gümrük Kanununun 241. maddesinin 3. fikrasinin u) bendinde ise,
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Suçun seçimlik hareketlerinden bir digeri olan, ihracata konu malin cins,

miktarli evsaf veya fiyatini degisik göstermek eyleminde ayrica evrakta sahtecilik suçu
i

i

da söz konusu olabilmektedir. Sayet islem sahte bir belge ile yapilmis ise yukarida
i

bahsedildigi üzere fail hakkinda ayrica evrakta sahtecilik suçundan islem yapilmasi

I,J kt d· 191gereMue e ir.

c. Manevi Unsur

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 14. fikrasinda

düzenl~nen gümrük kaçakçiligi suçu ancak kasten islenebilir. Ihracat
II

gerçeklesmedi gi halde veya gerçeklestirilen ihracata konu malin cinsi, evsaf, miktar

veya fi~ati degisik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya

parasa~iiadelerden haksiz olarak yararlanma hareketleri bilerek ve isteyerek yapildigi
durumlarda suç islerne kastinin varligindan bahsedebiliriz. 192

Ihraç edilmeyen esyanin ihraç edilmis gibi gösterilmesi veya yapilan

beyanl~ra aykiri olarak esya ihraç edilmesi asamalarinda failin kastinin bu suç

açisind~n henüz belirginlik kazanmadigi söylenebilir. Ancak bu belgeler herhangi bir

kurulu~a ibraz edilerek söz konusu haksiz sübvansiyon ve iadelerin alinamaya

çalisi'1asi durumuna kast unsurunun varligi çok daha güçlü bir sekilde ortaya
çikmaKtadir.

II

3. Suçun Özel Görünüs Biçimleri

a. Tesebbüs

Kanunun 3. maddesinin 14. fikrasinda tanimlanan suça tesebbüs mümkündür.
i

Bu suç~ tesebbüs sayilan hareketlere biraz daha yakindan baktigimizda ihraç esyasi

için, fi~at, miktar, cins, evsaf yönlerinden gerçege aykiri beyan düzenlemek suretiyle
i

'herhan~i bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikasi

önlemle1ine tabi olmayan ihracata konu esyanin cins, tür, miktar veya kiymetinin yanlis beyanedi/mesij idariparacezasiyaptiriminatabikilinmistir.
191 KaPIiinKiliÇ,5607 sayiliKaçakçiliklaMücadele Kanunu, GümrükKontrölörleriDernegi,2007,

~.j;23HüJeYinErtugrul,Suçveya Kabahat Olarak KaçakçilikFiilleri ,YilksekLisansTezi,Ankara
2008, s.91
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bunlarili gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine ibraz eden ve bunlara

istinaden islemini yaptiran veya ihracata iliskin gümrük beyannamesi ve eklerini hiç

gümrüJe ugramadan sahte düzenleyerek ihracat yapmis gibi gösteren ve daha

sonrad~n bu belgelerle devletin gerçek ihracat nedeni ile tanimis oldugu tesvik,

sÜbvantyon veya parasal iadelerden· yararlanmak üzere adim atan kisilerin bu

fiilleriJ~n kaçakçilik suçuna tesebbüs olarak degerlendirilmesi gerekir.i93

~u eylemler ile artik dahil suç isleme iradesini ortaya koymus ve elinde
olmayali nedenlerle neticeye ulasamamistir. Fail ihracat için gerekli gerçegi

yansitJayan belgeleri ibraz etmis veyahut herhangi belge ibraz etmeden dogrudan

ekonoJik kazanç elde etmeye çalismistir ancak eylemleri neticeye ulasmamistir. Bu

belgele~in ibrazi sirasinda yapilan denetimde hukuka aykiriligin ortaya çikmasi
II

mümk«n oldugu gibi, bu denetim daha sonra da yapilabilmektedir. 194

~uçun düzenlenis sekline göre ihracat yapilmadigi halde yapilmis gihi
göstenrienin veya ihraç edilen esyanin cins, fiyat, miktar ve evsafinda usulsüzlük

yapilm~sinin, tek basina bu suça tesebbüs olarak degerlendirilmesinin mümkün

görülm~digi görüsünü savunan yazarlar bulunmaktadir.

Bu görüse göre; bu suça tesebbüsten bahsedebilmek için bu eylemin devletçe

taninmis tesvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak üzere ilgili

herhan!i bir kurulusa ibraz edilmesi gerekmektedir. Fail buna ragmen kendisi
II

disindaJci nedenler sebebiyle haksiz menfaat saglayarnamasi gerekir. 195

Bu husustaki görüsüm bu suç hakkinda tesebbüsten bahsedebilmek için failin

sadece IIkaçakçilik kastinin yeterli olmamasi ayrica devletçe saglanacak olan tesvik

sübvansiyon gibi iadelerden faydalanma kastinin da aranmasi gerektigi yönündedir.

193 Kap~n Kiliç, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük KontrölörlerI Dernegi,
2007, s.:431
194Erden'h Yurtcan, Yeni Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s.3

195 Kapt~n KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük KontrölörlerI DernegI,
2007,s.232
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5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde tanimlanan

suçlar ile io. fikrada tanimlanan kabahat fiilleri tesebbüs asamasinda kalsalar dahi

tamamlanmis gibi cezalandirilirlar demektedir.

Bu nedenle her ne kadar tesebbüs mümkün olsa da bu durum cezalar üzerinde

herhangi bir etki dogurmayacaktir.

b. Istirak

Bu suç münferIt olarak tek bir kisi tarafindan islenmesi mümkün görülmekle

beraber, islemlerin özelligi geregi bir çok kisinin katilimi ile müstereken veya bir

örgüt vasitasi ile islenmesi mümkündür. Bu hususta yukarida ihraci yasak esyanin

ihraç edilmesi suçunda bahsedilen hususlarin dikkate alinmasi gerekmektedir.

c. Içtima

Bu suçun islenmesi sirasinda TCK' da veya baska bir özel kanunda yer alan

suç islendiginde her suçun cezasi ayri ayri olarak verilir. Evrakta sahtecilik suçu ile

beraber bu suçun islenmesi durumunda oldugu gibi.

Failin bir suç isleme kararinin icrasi cümlesinden olarak, kanunun bu

hükmünü degisik zamanlarda birkaç kez ihlal etmesi halinde zincirleme suçtan

bahsedebilecektir.

Ayrica fail düzenlemis oldugu gerçegi aykiri belgelerle kanunun 3/15

maddesinde tanimlandigi üzere, bir taraftan ihracat vergilerini eksik ödemis veya hiç

ödememis olabilecegi gibi ayni zamanda kanunun 13 maddesinde yer aldigi üzere

ihraca lisansa sarta izne kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi uygunluk veya

yeterlik belgesine tabi olan esyayi bu sartlar gerçeklesmedi gi halde ihraç etmis

olabilir. Bu durumda fail tek bir hareketle kanunda hem kabahat hem de suç olarak

düzenlenmis olan fiilleri islediginden 5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 15\3

maddesi geregince sadece suçun cezasi ile cezalandirilmasi gerekir. Ancak suçtan

83



dolayi yaptirim uygulanmayan hallerde kabahat dolayisiyla yaptirim

uygulanacaktir. 196

Bu hususta ihraci yasak esyanin ihraç edilmesi suçunda yapmis oldugumuz

açiklamalarimizi tekrarlariz.

4. Yaptirim

Ihracat gerçeklesmedi gi halde gerçeklesmis gibi göstermek ya da gerçeklestirilen

ihracata konu malin cins, miktar, evsaf veya fiyatini degisik göstererek ilgili kanun

hükümlerine göre tesvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle

haksiz çikar saglayan kisi, bir yildan bes yila kadar hapis ve onbin güne kadar adli para

cezasi ile cezalandirilacaktir.

Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen esya arasinda

yüzde onu asmayan bir fark bulunmasi halinde, 5607 sayili KMK'na göre takibat

yapilamayacak, 4458 sayili Gümrük Kanunu hükümlerine göre islem yapilacaktir.1g7

Ihraç esyasinda % io'dan az fark çikmasi durumu 4926 sayili mülga KMK

döneminde basli basina bir suç teskil ederken artik 5607 sayili KMK ile herhangi bir

yaptirima tabi tutulmamistir. 1918 sayili mülga KMK döneminde bu suç için öngörülen

ceza fiilleri bir menfaat temini amaciyla islemeleri halinde temin edilen veya

edilecek olan menfaatin bes katina kadar agir para cezasi kadardi. 4926 sayili KMK

döneminde ise söz konusu suçlari isleyenler hakkinda FOB kiymetin bes

kiymetinden az olmamak ve on katindan fazla olmamak üzere agir para cezasina

hükmolunacagi, bu hususta aracili ihracat gerçeklestiren sirketlerde nezaret görevini

yerine getirmeyenler hakkinda asil faile uygulanacak cezanin yüzde onu oraninda

agir para cezasi uygulanacagi hükmü yer almaktaydi.

196 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,
s 232
197 Gümrük Kanunu, Çevrimiçi:( bttp://www.mevzuat.adalct.gov.trlhtmllll03.html). Aralik 2008
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1918 ve 4926 sayili mülga KMK'lari döneminde suç için öngörülen cezalar para

cezasindan ibaret iken 5607 sayili KMK döneminde artik hapis cezasi kabul

edilmistir.

5. Nitelikli Haller

a. Suçun Örgüt Kapsaminda Islenmesi

Yukarida ayrintili sekilde bahsedildigi üzere örgütlü sekilde ihracat kaçakçiligi

suçunun islenmesi durumunda uygulanacak ceza artirilacaktir. 5607 sayili Kaçakçilik

Kanunu'nda örgütün ayrica bir tanimi yapildigi herhangi bir madde

bulunmamaktadir. Kanunun nitelikli haller basligini tasiyan maddesinde, "bu

kanunda tanimlanan suçlarin ve kabahatlerin örgütün faaliyeti kapsaminda islenmesi

durumunda verilecek ceza iki kati oraninda artirilir" hükmü yer almaktadir. Bu hali

ile Kanun örgüt açisindan düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu'na birakmistir. Yukarida

belirtildigi üzere örgütten bahsedebilmek için; en az üç kisinin bir araya gelmesi,

birden fazla suç islernek amaciyla süreklilik arz etmesi, hiyerarsik bir bagin

bulunmasi gerekmektedir. 198

198 Yargitay 7. CD; 04.02.2008 26800/67 i sayili karari uyarinca aynen; "Çözümlenecek sorun
münferit kaçakçiliktan mahkumiyetine karar verilen sanik Nazif ile beraatlarina karar verilen saniklar
Yusuf ve HK'nin maddi ve manevi dayanisma içinde yüklenen toplu kaçakçilik suçunu isleyip
islemediklerinin belirlenmesidir. Sanik Yusuf münferit kaçakçiliktan mahkumiyetine karar verilen
sanik Nazif in 'egenidir. Bu sanigin talimatiyla suç konusu motorine 500.000 lira karsiliginda sahte
fatura temin edip araca yüklenmesine nezaret etmis ve anilan motorinin yakalandigi araçta binili
oldugu görülmüstür. diger saniklarin da kendilerinde yakalanan kaçak esyalar üzerinden ayri ayri
cezalandirilmalarina karar verilmesi gerekirken, ceza tayininde yalnizca saniklar VY ve YEY'de
zaptedilen esyalarin nazara alinip diger kaçak esyalarin nazara alinmamasi suretiyle yazili sekilde
karar verilmesi

2. 19i8 sayili Yasanin 27/2. ve 4926 sayili Yasanin 5/son madde fikralarinda toplu kaçakçilik suçunun
olusabilmesi için eylemin iki veya daha fazla kisi tarafindan gerçeklestirilmesinin yeterli oldugunun
Öngörülmesine karsin, hükümden sonra Oi.06.2005 tarihinde yürürlüge giren 527 i sayili CMK'nm 2.
maddesinin 1. fikrasinin (k) bendinde toplu suç "aralarinda istirak iradesi bulunmasa da üç veya daha
fazla kisi tarafindan islenen suçu" ifade eder seklinde tanimlanmis olup, TCK'nm 7. maddesi de
gözetilerek telefonlari satin alan saniklarin eyleminin toplu kaçakçilik olarak nitelendirilemeyecegi
gibi, cep telefonlarini satan iki sanigin eyleminin de toplu kaçakçilik suçu olarak kabul
edilemeyeceginden, tüm saniklara isnat edilen eylemin münferit kaçakçilik olarak degerlendirilmesi
ve buna göre esyalari satan saniklar, VY ve YEY'ye kendilerinde yakalanan ve diger saniklara
sattiklari esyalarin gümrüklenmis degeri toplami, diger saniklara ise kendilerinde zaptedilen kaçak
esyalarin gümrüklenmis deger üzerinden olmak üzere tüm saniklara ayri ayri ön ödeme önerisi teblig
edilerek sonucuna göre hukuki durumlarinin takdir ve degerlendirilmesi gerektiginin gözetilmemesi,
yasaya aykiridir" hükmü yer almaktadir
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Bu suç tipi için 5607 sayili Kanun kapsaminda öngörülen ceza, bes yila kadar

hapis ve on bin güne kadar adli para cezasidir ve örgüt kapsaminda bu suç islenmesi

durumunda verilecek ceza yarisi kadar artirilacaktir

b. Suçun Toplu Sekilde Islenmesi

Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 4. maddesinin ikinci fikrasina göre, "bu

Kanun' da tanimlanan suçlarin ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kisi tarafindan

birlikte islenmesi halinde, verilecek ceza yari oraninda artirilir,,199 hükmü yer

almaktadir. Bu durumda söz konusu suç için verilecek cezanin üst siniri on yila kadar

hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasi olacaktir. 200

c. Suçun, Kaçakçilik Fiillerini Önlemek, izlemek, Arastirmak ve

Sorusturmakla Görevli Kisiler Tarafindan veya Meslek ve Sanatin

Sagladigi Kolayliklardan Yararlanmak Suretiyle islenmesi

5607 sayili KMK'nun 4. maddesinin 4. fikrasina göre, "Bu kanunda tanimlanan

suçlarin, kaçakçilik fiillerini önlemek, izlemek, arastirmak ve sorusturmakla görevli kisiler

tarafindan veya meslek ve sanatin sagladigi kolayliklardan yararlanmak suretiyle islenmesi

halinde, verilecek ceza yari oraninda artiniir "hükmü yer almaktadir.

199 Bu maddeyle ilgili olarak TBMM Adalet Komisyonu Raporunda; "Madde metnine
Komisyonumuzca eklenen ikinci fikra hükmüyle, Tasarida tanimlanan suçlarin ve kabahatlerin üç
veya daha fazla kisi tarafindan birlikle islenmesi halinde, verilecek ceza yari oraninda artirilacagi
kabul edilmistir. Buna göre, cezada artirim yapilabilmesi için. Tasarida tanimlanan suçlardan veya
kabahatlerden birinin üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte islenmesi gerekir. Eklenen fikrada yer
alan "birlikte" ibaresi, müsterek failligi ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, suçun icra
hareketlerinin birden fazla kisi tarafindan birlikte gerçeklestirilmis olmasi halinde, müsterek faillik söz
konusudur. Ancak, eklenen fikraya göre suçun cezasinin artirilabilmesi için, müsterek fail sayisinin en
az üç kisi olmasi gerekir. Kabahatler Kanununda, kabahatlere istirakle ilgili olarak "tek tip fail
sistemi" kabul edilmis olmakla birlikte, kabahatin Uç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte islenmesi
halinde de idari para cezasi artirilacaktir. Bu bakimdan kabahatin üç veya daha fazla kisi tarafindan
birlikte islenmesi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 37 nci maddesinin müsterek fail1ige iliskin
birinci fikrasi hükmünün göz önünde bulundurulmasi gerekmektedir »görüslerine yer verilmistir.
200 Erdener Yurtcan, Kaçakçihkla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinevi, Istanbul, 2007, s. i86

86



d. Kaçakçilik Fiillerini Önlemek, Izlemek ve Arastirmakla

Görevli Olanlarin Suçlarin Islenmesine Kasten Göz Yummasi

5607 sayili KMK'nun 4. maddesi altinci fikrasinda, "Kaçakçilik fiillerini önlemek,

izlemek ve arastinnakla görevli olup da bu kanunda tanimlanan suçlarin islenmesine kasten

göz yuman kisi, islenen suçun müsterek faili olarak sorumlu tutulur" hükmüne yer

verilmistir.

Önceden de bahsedildigi üzere kaçakçilik suçlanna kasten göz yumacak kisinin

kanunun 19. maddesinde sayilan; mülki amirler, gümrük müstesarligi personeli ile

Emniyet Genel Müdürlügü, Jandanna Genel Komutanligi Ve Sahil Güvenlik

Komutanligina bagli personelolmasi gerekmektedir. Bu sayilan personelin ayni

zamanda islenen kaçakçilik suçlannin içinde olmamalari, bir baska deyisle suç tipinde

gösterilen hareketleri bizzat yapmamalari gerekir. Ancak, islenen kaçakçilik suçuna

mutlak surette bilgi sahibi olmalan, isleyenleri tanimalari veya taniyacak imkana sahip

olmalan beklenir. Bunlar ayni zamanda, islenen kaçakçilik suçuna engelolabilecek

olanaga sahip olmalidirlar. Aksi halde, kasten göz yummadan bahsedilemez.

Anilan maddede belirtilen görevlilerin, kaçakçilik fiiline bizzat katilmadan, suça

herhangi bir istirakleri olmaksizin, kaçakçilik suçuna kasten göz yummalari gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri, kaçakçilik önlemek, izlemek ve

arastinnakla görevli kisinin, davranis ve hareketleriyle kasten kaçakçilik fiiline göz

yumup yummadigi hususudur.2Dl Sayet 5607 sayili KMK'nun 19. maddesinde sayilan

201 Yargitay 7. CD; 20.03.2007; 12025/1809 sayili kararinda "Gümrük memuru olan sanik ÜA'nm
kaçakçilik kastiyla hareket etmeyip, toplu kaçakçilik suçuna istirakinin bulunmadigi, eyleminin 765
sayili TCK'nin 230. maddesinde öngörülen görevi ihmal suçunu olusturdugu kabul edildigine göre,
toplu kaçakçilik suçuna karistigi belirlenen saniklara 4926 sayili Yasanin 34. maddesi uyarinca ön
ödeme ihtaratinda bulunulup, sonucuna nazaran hukuki durwnlarinin tayin ve taktiri gerekirken yazili
sekilde dogrudan mahkumiyetlerine hükmolunmasi, yasaya aykiridir.

Yargitay 7. CD; 25.04.2005; 20760/3590 sayili kararinda, "Dava konusu esyalar 95.04.90.90.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonuna tabi iO adet Bowling makinesi oldugu halde farkli GÜmrük Tarife
Istatistik Pozisyonuna tabi olan Otel ekipmanlari olarak beyanda bulunup ithal ettikleri iddiasiyla
saniklar hakkmda dava açilmis ve konu ile ilgili olarak 17.7.2002 günü yapilan kesifte dinlenilen
bilirkisiler tarafindan düzenlenen 25.9.2002 tarihli raporda suça konu esyalarm cins, nevi ve niteligine
göre farkli tarifeden beyan edilerek 4 i3.505.000 lira eksik vergi ödenmek suretiyle ithalin
gerçeklestirildigi belirtilmis olup, ithal isleminde gümrük idaresine verilen 25.12.1996 gün 91012
sayili gümrük giris beyannamesinin ithalati yapan sanik AAE'nin verdigi vekaJete istinaden gümrük
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görevlilerin, kasti hareketi degil de taksirli bir davranisi söz konusu ise, anilan maddede

sayilan kisilerden olan [ail hakkinda, bu madde hükmü uygulanamaz. 202

e. Devlet ve Kamu Güvenligi Aleyhine Kaçakçilik Yapilmasi

Inceleme konumuz olan, 5607 sayili Kanun'un 417. maddesinde, kaçakçilik

suçunu olusturan esyanin; devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenligini bozacak ya

da çevre ve toplum sagligini tehdit edecek nitelikte olmasi halinde, fiil daha agir

cezayi gerektiren bir baska suç olusturmuyor ise, [aile verilecek hapis cezasinin on

yildan az olamayacagi öngörülmüstür.

Kaçakçllik1a Mücadele Kanunu'nun 417. maddesine göre, "Kaçakçilik suçunun

konusunu olusturan esyanin, Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenligini bozacak ya

da çevre veya toplum sagligim tehdit edecek nitelikte olmasi halinde, fiil daha agir cezayi

gerektiren bir suç olusturmadigi takdirde, verilecek hapis cezasi on yildan az olamaz."

6. Usul Hükümleri

a. Görevli Mahkeme

Bu Kanun kapsamina giren suçlar dolayisiyla açilan davalar, Adalet Ba

kanligi'nin teklifi üzerine Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu'nca belirlenen asliye

ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla baglantili olarak resmi belgede

sahtecilik suçunun islenmesi halinde, görevli mahkeme agir ceza mahkemesidir

hükmü yer almaktadir.203

komisyoncusu olan sanik AB tarafindan düzenlenip beyan eden sifati ile de imzalandigi ve esyalarin
fiili ithali sirasinda gümrük muayene memuru olan sanik MSG'nin esyalarin muayene sonucunda
beyana uygun oldugunu belirttigi cihetle, saniklarin maddi ve inanevi dayanisma içerisinde birlik'te
hareketle müsnet suçu isledikleri gözetilerek eyleinlerine uyan toplu kaçakçilik suçundan
mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken yazili sekilde saniklar AB ve MSG'nin beraatlarina,
sanik AAE'nin eylemi münferit ticari kaçakçilik kabul edilerek hakkindaki davanin 46 i6 sayili Yasa
uyarinca ertelenmesine karar verilmesi, yasaya aykiridir" hükmü yer almaktadir.

202 Erdener Yurtcan, Kaçakçihkla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinevi, Istanbul, 2007, s. i87

203 Bu maddeyle ilgili olarak, TBMM Adalet Komisyonu Raporunda aynen; "Tasarinin i6 nci
maddesinin (Alt Komisyonca kabul edilen 18 inci maddenin) birinci fikrasinda, bu Kanun
hükümlerine göre idari yaptirimlara karar verine yetkisi düzenlenmistir. Tasari metninde bu yetki
gümrük komisyonlarina verilmistir. Ancak, 3 üncü maddede tanimlanan suçlarla kabahatlerin
ayiriminin teknik hukuk degerlendinnesini ve hukuk teknigi bakimindan bir nitelendirineyi gerekli
kilmasi nedeniyle, kabahat olusturan fiiller dolayisiyla idari para cezasina karar verine yetkisinin
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Görev deyiminin madde itibariyle yetkiyi ifade ettigi ve belirli bir suç veya

kabahatte muhakerneyi kimin yapacagini, yaptirim kararlarini kimin verecegini

gösterdigi bilinmektedir. Mahkemenin madde itibariyle yetkisini asmamasi, görevi

içinde kalarak yargilama yapmasi bir ceza muhakemesi sartidir.204 Bu nedenle,

davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadigina kavusturma evresinin her

asamasinda re'sen karar verebilir.

Netice olarak 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin

14. fikrasi kapsamindaki suç da dahilolmak üzere, 5607 sayili KMK kapsamina

giren bütün suçlar dolayisiyla açilan davalar, yasanin 17. maddesine göre asliye ceza

mahkemelerinde görüiürler. Ancak bu suçlarla baglantili olarak resmi belgede

sahtecilik suçunun islenmesi halinde görevli mahkeme, agir ceza mahkemesi

olacaktir 205

b. Müsadere

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 13 üncü maddesinde, "Bu

Kanun'da tanimlanan suçlarla ilgili olarak 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza

Cumhuriyet savcilarina verilmesini saglamaya yönelik olarak, Komisyonumuzca söz konusu fikra
metninde degisiklik yapilmistir. Keza yapilan bu degisiklikle, 3 üncü maddenin onuncu ve onbirinci
fikralarinda tanimlanan kabahatlerin konusunu olusturan esya ile bu kabahatlerin islenmesinde
kullanilan veya kullanilmak üzere hazirlanan esya ve tasima araçlari hakkinda mülkiyetin kamuya
geçirilmesi kararinin sulh ceza mahkemesi tarafindan verilmesi saglanmistir. Kabahatin konusunu
olusturan veya islenmesi suretiyle elde edilen esyadan farkli olarak; kabahatin islenmesinde kullanilan
veya kullanilmak üzere hazirlanan esya ile ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi karari
verilmesi, anayasal güvence altina alinan mülkiyet hakkina müdahale teskil ettigi için, bu kararin
mahkeme tarafindan verilmesi gerektigi düsüncesiyle söz konusu degisiklik yapilmistir. Bu degisiklik
kapsaminda fikra metnine eklenen diger bir hükümle, gerek Cumhuriyet savcisinin idari para cezasina
iliskin kararina gerek sulh ceza mahkemesinin mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararina karsi
Kabahatler Kanununun kanun yoluna iliskin hükümlerinin uygulanacagina açiklik getirilmistir.
Özellik arzetmesi bakimindan belirtilmelidir ki, bu hükme göre sulh ceza mahkemesi tarafindan
verilen mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararina karsi Kabahatler Kanunu hükümlerine göre ancak agir
ceza mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna basvurulabilir. Kaçakçilik suçlarindan dolayi görev
bakimindan yetkili olan, bu davalara bakacak mahkemelerle ilgili olarak maddenin ikinci fikrasinda
Alt Komisyon tarafindan yapilan degisiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüstür. Söz konusu
madde, yapilan bu degisikliklerle 17 nci madde olarak kabul edilmistir." görüslerine yer verilmistir.
204 Bahri Öztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayinevi, 2007, s.254
205 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikta Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrölörleri Dernegi, 2007,
s.345
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Kanunu'nun esya ve kazanç müsaderesine iliskin hükümleri uygulanir." denmek

suretiyle müsadere ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu 'na bakilmasi gerekecegi

anlasilmaktadir. Yukarida müsadere ile ilgili yapilmis açiklamalara ek olarak, Türk

Ceza Kanunu esya müsaderesi ile ilgili düzenlemesini 54. maddesinde yapmistir.

Türk Ceza Kanunu yukarida belirtilen 54. maddesinin, "Iyi niyetli üçüncü

kisilere ait olmamak kosuluyla, kasitli bir suçun islenmesinde kullanilan veya suçun

islenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen esyanin müsaderesine

hükmolunur" seklindeki birinci fikrasi uyarinca, 5607 sayili Kanunu'nun 3.

maddesinin 14. fikrasi kapsamina giren esyanin müsaderesinde uygulanmasi

gerekecektir. 206

Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesinin birinci fikrasina göre müsadere

edilmesi gereken esyanin, ortadan kaldirilmasi, elden çikarilmasi, tüketilmesi veya

müsaderesinin baska bir surette imkansiz kilinmasi halinde; 54. maddesinin ikinci

fikrasina göre bu esyanin degeri kadar para tutarinin müsaderesine karar verilmesi

k k· 207gere ece tir.

206 Haydar Erol, Yeni Türk Ceza Yasasi, Ankara, 2005, s.276
207

Yargitay 7. CD; 22.10.2007; 3366117061 sayili karari uyarinca aynen; "Suç konusu esyalarin,
i 9. i i. i 998 tarihinde yapilan Ihale Ile BE isimli sahsa satilip teslim edildigi bildirildigi halde yazili
sekilde 4926 sayili Yasanin 3 I/son maddesi geregince müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykiri,
katilan idare vekilinin temyiz itirazlari bu nedenle yerinde görüldügünden ve bu hususlar yeniden
yargilamayi gerektirmediginden, 5320 sayili Yasanin 8/ i. maddesi geregince yürürlükte bulunan i4 i2
sayili CMUK'un 322. maddesi uyarinca, 27. i i.i 998 tarih ve 046433 no.lu makbuzla tahsil edilen
92.000.000 TL (92 YTLynin gümrük idaresi lehine irat kaydina ve sair kisimlarinin aynen birakilmasi
suretiyle hükmün OÜZEL TILEREK ONANMASINA,"
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

IHRACAT KAÇAKÇILIGI KABAHATLERI

1- 5607 SAYILI KANUN UYARiNCA IHRAÇ KAÇAKÇILIGI

KABAHATLERI

A- 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

1- GenelOlarak

Sözlükteki karsiligi çirkin hareket, uygunsuz is, kusur olarak tarif edilen

kabahat kavraminin ceza hukukuna özgü anlami orta çagdan bu tarafa tartisilmakta

ve çesitli kriterlere göre açiklanmaya çalisilmaktadir20s Kabahatlerin suç olmaktan

çikarilmasi egiliminin somut bir tezahürü olan 5326 sayili Kabahatler Kanunu

01.06.2005 yilinda yürürlüge girmistir. 5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 3.

maddesinde bu Kanun'un genel hükümlerinin diger kanunlardaki kabahatler

düzenlemeleri hakkinda da uygulanacagi hükme baglanmistir.

Bu kapsamda 5607 KMK'daki kaçakçilik kabahatleri 5326 sayili Kabahatler

Kanunu ile uyumlu hale getirilmis, özel kanun durumunda olan 5607 sayili

Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde Kabahatler Kanunu'na uyumlu

olacak sekilde kaçakçilik suçlari yaninda kabahat fiilleri de tanimlanmistir.

Ihracat kaçakçiligi kabahatlerinin incelenmesinden önce hukuk dünyasina

yeni kazandirilmis olan Kabahatler Kanunu hakkinda özet bilgi verilecek daha

sonrasinda kaçakçilik kabahatleri incelenecektir.

5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesine göre Kabahatler Kanunu

idari yaptirim kararlarina karsi kanun yoluna iliskin hükümleri, diger genel

hükümleri, idari para cezasi veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptirimini

208 Fatih Selami Mahmutoglu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çikarma Egilimi ve Düzene
Aykiriliklar Hukukunda Yaptirim Rejimi, Kazanci Yayinlari, Istanbul, 1995, s. ii
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gerektiren bütün fiiller hakkinda, uygulanacaktir 209 5237 sayili Türk Ceza

Kanunu'nun zaman bakimindan uygulamaya iliskin hükümleri kabahatler

bakimindan da uygulanacaktir. Bu noktada lehe uygulama ilkesi cari olacak ve

yasalarin yürürlük tarihi önem arz edecektir. Bununla beraber dikkat edilmelidir ki;

kabahatler karsiliginda öngörülen idari yaptirimlara iliskin kararlarin yerine

getirilmesi bakimindan derhal uygulama kurali geçerlidir.21o

Kabahatlerin, [ailin icrai veya ihmali davranisi sonrasinda gerçeklesmesi

muhtemeldir. Neticenin olustugu zamanin kabahatin olusumu açisinda herhangi bir

önemi yoktur. Ihmali veya icrai hareket ile kabahat gerçeklesecektir.211 Ihmali

davranisla islenmis kabahatin varligi için kisi açisindan belli bir icrai davranista

bulunma hususunda hukuki yükümlülügün varligi gerekmesidir. Bu yükümlülük

sözlesmesel veya is iliskisinden dolayi olabilir. Kaçakçilik Kanunu kapsaminda

kabahatten bahsedebilmek için bu hizmet iliskisi, aracili ihracat sözlesmesi veya

vekaletnamesi suretiyle araci li ihracatçi ile imalatçi arasinda olabilecegi gibi

sirketlerin sözlesme ile gümrük müsavirligi sirketleri arasindaki iliskiden de

kaynaklanabilir.

5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nun yer bakimindan uygulamaya iliskin 8.

maddesi hükümleri, kabahatler bakimindan da uygulanacaktir. Bu bakimdan yurt

disinda vatandasa karsi islenen veya vatandasin yurtdisinda islemis oldugu

kabahatlerde uygulama aynen Türk Ceza Kanunu sistematigi çerçevesinde

incelenecektir.212

Kabahatlerin failleri herhangi bir tüzel kisilikte organ veya temsilcilik görevi

yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kisinin faaliyeti

çerçevesinde görev üstlenen kisinin bu görevi kapsaminda islemis bulundugu

kabahatten dolayi tüzel kisi hakkinda da idari yaptirim uygulanabilmesidir.

209 Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, 5.5
210 Kerim Tosun, Mustafa Artuç, Türk Hukukunda Suçlar ve Kabahatler, Açiklamali Içtihatli
Tüm Ceza Yasalari, Adalet Yayinevi, Ankara, 2008, 5.1139
211 A.e, 5.1140
212 A.e, 5.22
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Kaçakçilik kabahatleri açisindan sirketlerin yönetici ve temsilcileri bu kapsamda

sorumlu olacaktir.213Temsilci sifatiyla hareket eden kisinin bu sifatla baglantili

olarak islemis bulundugu kabahatten dolayi temsil edilen gerçek kisi hakkinda da

idari yaptirim uygulanabilir.

Kabahatler, Kanunda açikça hüküm bulunmayan hallerde, kabahatler hem

kasten hem de taksirle islenebilmektedir. Kanunda aksine hüküm bulunmayan

hallerde, Türk Ceza Kanunu'nun hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluIugu ortadan

kaldiran nedenlere iliskin hükümleri, kabahatler bakimindan da uygulanabilmektedir.

5607 sayili KMK'da tanimlanan kabahatlerin nezaret görevini yerine getirineme

kabahati hariç hepsi ancak kasten islendiklerinde cezalandirilirlar. 214

KMK'da tanimlanan kabahat fiillerini birlikte icra eden, bunlari icra edenlere

yardim eden veya bu fiiller için baskalarini azmettiren kisiler, kabahate istirak etmis

sayilirlar. Ancak, kasten islendiklerinde kabahat olan fiillere istirak için de kast

aranacaktir. Buradaki kast, kabahat tipinde belirtilen hareketlerin bilerek ve isteyerek

yapilmasidir. Ancak, kabahat tipindeki hareketler bilerek ve isteyerek yapilirken bu

hareketlerin hukuka aykiri oldugunun bilinmesi de önem tasimaktadir.

Kabahatler Kanunu'nun içtima baslikli i5. maddesine göre, "Bir fiil ile birden

fazla kabahatin islenmesi halinde bu kabahatlere iliskin tanimlarda sadece idari para

cezasi öngörülmüsse, en agir idari para cezasi verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak

kanunda idari para cezasindan baska idari yaptirimlar da öngörülmüs ise, bu

yaptirimlarin her birinin uygulanmasina karar verilir,,2 i5

213 Yargitay 7.CD'nin 06.02.2008 tarih ve 2004/31468-2008/770 sayili karari uyarinca; "Dava konusu
yabanci menseli ve yurda yasal yoldan getirildigine dair bir belgesi bulunmayan telefonlari, microtel
firmasinin bilgisayar çiktisindaki yazi ve giden belgesindeki imzanin sanik tarafindan atilmasi
hususlari da dikkate alinarak cep telefonu alim satimi yaptigi isyerinde bulunduran ve satisa arz eden
sanigin yaptigi is geregi sorumlu tutulmasi gerektigi gözetilmeden yazili sekilde hüküm kurulmus ise
de ... BOZULMASINA .."hükmü yer almaktadir.

214 Kaptan Kiliç, 5607 sayihk Kaçakçihkla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi,
2007, s.52

215 Kabahatler Kanunu Gerekçesi, (Çevrimiçi): http://kutuphane.tbmm.gov.tr/cgi-binJkoha/opac
detai1.pl?bib=2784 15, Aralik 2008
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Ayni kabahatin birden fazla islenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak

ayri ayri idari para cezasi verilir. Kesintisiz fiille islenebilen kabahatlerde, bu nedenle

idari yaptirim karari verilinceye kadar fiil tek sayilir. Bir fiil hem kabahat hem de suç

olarak tanimlanmis ise, sadece suçtan dolayi yaptirim uygulanabilir. Ancak, suçtan

dolayi yaptirim uygulanamayan hallerde kabahat dolayisiyla yaptirim uygulanir.216

Bu maddenin gerekçesinde, "Maddenin birinci fikrasinda, Türk Ceza

Kanunu'nun farkli neviden fikri içtima iliskin hükmüne paralel bir düzenleme

yapilmistir. Ancak, bu hüküm, sadece idari para cezalari açisindan uygulanabilir. Bu

itibarla, bir fiille gerçeklestirilen birden fazla kabahatten her biri açisindan idari para

cezasi disinda baska idari yaptirimlar öngörülmüs ise, bu yaptirimlarin hepsine

birden karar verilir.

Maddenin ikinci fikrasinda, Türk Ceza Kanunu'nun zincirleme suça iliskin

hükümlerinin kabahatler açisindan uygulanamayacagi vurgulanmistir. Bir kabahatin

birden fazla islenmesi durumunda gerçek içtima hükümlerine göre, her bir fiille ilgili

olarak ayri ayri idari para cezasina karar verilecektir.

Bir fiil, bazi durumlarda hem suç hem de kabahat olusturabilir. Maddenin

üçüncü fikrasi, bu hallere özgü ve fakat sadece içtima ile ilgili bir hüküm içer

mektedir. Bu gibi durumlarda kisi hakkinda sadece suçtan dolayi ceza veya güvenlik

tedbirine hükmedilebilecektir; fiilin kabahat olusturmasi dolayisiyla ayrica idari

yaptirim uygulanamayacaktir. Böylece, "non bis in idem " kuralina suçlarla

kabahatler arasinda da geçerlilik taninmistir. Ancak, suçtan dolayi ceza veya

güvenlik tedbirine hükmedilemeyen hallerde, kabahat dolayisiyla yaptirim

uygulanabilecektir. ,,2 17Maddenin gerekçesinde de belirtildigi üzere, birinci fikrada

fikri içtima benzeri bir düzenleme öngörülmüstür. Fail tek bir fiil ile birden fazla

kabahat i islediginde bunlardan en agir olanin cezasi ile cezalandirilacaktir. Ancak, bu

216 Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, s.42
217 Kabahatler Kanunu gerekçesi, (Çevrimiçi): http://kutuphane.tbmm.gov.tr/cgi-binlkoha/opac
detail.pl?bib=278415, Aralik 2008
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yapilirken idari para cezasi disinda bir yaptirim da (mülkiyetin kamuya geçirilmesi

gibi) öngörülmüs ise idari para cezasi agir olan uygulanmakla beraber diger yap
218

tirimda uygulanacaktir.

Kabahatler Kanunu'nda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "zincirleme suç"

benzeri bir düzenlemenin olmadigi anlasilmaktadir. Ayni kabahat birden fazla is

lenmis olsa dahi her kabahatten dolayi faile ayri ayri ceza verilecektir. Örnegin;

aldigi karar geregince, özel antrepoda bulunan ve serbest dolasirnda olmayan esyayi

araliklarla gümrük idaresinin bilgisi disinda çikaran faile KMK m.3/8 fikrasina göre

ayri ayri idari para cezasi verilecektir. Bunun dogal sonucu olarak istirak durumu da

her kabahatte ayri ayri degerlendirilmelidir. Sorusturma zamanasiminin da yine buna

.. h i k· 219gore esap anmasi gere ir.

Maddenin üçüncü fikrasinda, bir fiilin hem kabahat hem de suç olarak dü

zenlendigi halde faile suçun cezasinin verilecegi hükme baglanmistir. Ceza

hukukunun ayni fiilden dolayi iki defa cezalandirma olmayacagi ilkesi fikrada vücut

bulmustur. Ancak, suçtan dolayi cezalandirilmasi mümkün olmayan faile sartlari var

ise, kabahatten dolayi ceza verilebilecektir.

Örnegin; KMK.nun m.3/2. fikrasinda tanimlanan "sahte belge kullanarak

eksik gümrük vergileri ödeyen fail, ayni zamanda bu sahte belge ile kanunda

tanimlanan ihraci, lisansa, sarta, izne kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi

uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi esyayi da ihraç etmis ise ayni fiille kanunun

hem suç hem de kabahat olarak tanimladigi fiillerin islenmis oldugu kanaatindeyim.

Bu durumda faile kanunun kaçakçilik suçu olan 3/2. fikrasindan dolayi ceza

verilmesi gerektigi kanaatindeyim

Kabahatler karsiliginda uygulanacak olan idari yaptirimlari inceledigimizde,

bu yaptirimlarin idari para cezasi ve idari tedbirlerden ibaret oldugunu görmekteyiz.

2~ •
Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,

Ankara, 2006, s.42
219 A.e, s.43
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Idari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diger

tedbirlerdir220 Kamu hukukunda yer alan tüm yaptin m türlerinin ortak yönü suç teskil

etsin etmesin bir hukuk nonnunun ihlali sonucunda belli bir paranin devlete yada

kanunda öngörülen baska bir yere ödenmesidir. 22\ Idari para cezasi, kanunda alt ve

üst sinin gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasinin

miktari belirlenirken islenen kabahatin haksizlik içerigi ile failin kusuru ve ekonomik

durumu birlikte göz önünde bulundurulmalidir.222

Kabahatin konusunu olusturan veya islenmesi suretiyle elde edilen esyanin

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açik hüküm bulunan hallerde

karar verilebilmektedir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliskin karar

kesinlesinceye kadar ilgili kamu kurum ve kurulusu tarafindan esyaya

elkonulabilecegi gibi; esya, kisilerin muhafazasina da birakilabilmektedir. Esyanin

mülkiyeti bu durumda, kanunda açik hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve

kurulusuna, aksi takdirde Devlet'e geçmektedir.

Ceza hukuku alaninda hukuksal niteligi oldukça tartismali olan müsadere

kurumu, bazen bir ceza, bazen bir önlem olarak uygulanmakta, bazen de cezadan

farkli olarak kendine özgü ve hukuka aykin hallerde uygulanan bir sonuç olarak

görülmektedir.22] 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 14. maddesine

göre müsadere hem suçlarda hem de kabahatler de kabul edilerek müsaderenin

degisik alanlarda kullanilmasina örnek teskil etmektedir.

Maddede, "3. maddenin 10. ve 11. fikralarinda tanimlanan kabahatlerin

konusunu olusturan esyanin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu

Kanun'un arama ve elkoyma ile müsadereye iliskin hükümleri, bu kabahatlerin

220 Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, s.66
221 Fatih Selam i Mahmutoglu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çikarma Egilimi ve Düzene
Aykiriliklar Hukukunda Yaptirim Rejimi, Kazanci Yayinlari, Istanbul, i995, s 137
U2 •

Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, s.68
m Fatih Selami Mahmutoglu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çikarma Egilimi ve Düzene
Aykiriliklar Hukukunda Yaptirim Rejimi, Kazanci Yayinlari, Istanbul, 1995, s.153

96



islenmesinde kullanilan veya kullanilmak Üzere hazirlanan esya ve tasima araçlari ile

ilgili olarak da uygulanir. " hÜkmü yer almaktadir

Bu dÜzenleme ile mÜlkiyetin kamuya geçirilmesi yaptmminin her kaçakçilik

kabahatinde uygulanamayacagi açikça belirtilmistir. Buna göre 5607 sayili

KMK'nunda tanimlanan bÜtÜnkabahatlere konu esya degil, sadece 3. maddenin 10.

fikrasinda yer alan; genel dÜzenleyici idari islemlerle ithali yasaklanan esya ile i i.

fikrada yer alan ithali, lisansa, sarta, izne, kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi

uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olup, aldatici islem ve davranislarla ithal

edilen esya ile bu iki fikraya konu kaçak esyayi tasiyan tasitlarin mÜlkiyetinin

kamuya geçirilmesi karari verilebilecektir. Buradan da anlasilacagi Üzere ihracat

kaçakçiligi kabahatlerinde mülkiyetin kamuya geçirilmesi karari verilmesi mÜmkÜn

degildir.

5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun "sorusturma zamanasimi" baslikli 20.

maddesine göre; sorusturma zamanasiminin dolmasi halinde kabahatten dolayi kisi

hakkinda idari para cezasina karar verilemez. Sorusturma zamanasimi sÜresi;

• YÜzbin Türk Lirasi veya daha fazla idari para cezasini gerektiren

kabahatlerde bes,

• Ellibin TÜrk Lirasi veya daha fazla idari para cezasini gerektiren

kabahatlerde dört,

• Embin TÜrk Lirasindan az idari para cezasini gerektiren kabahatlerde

.. Id 224uç yi ir.

• Nispi idari para cezasini gerektiren kabahatlerde zamanasimi süresi

sekiz yildir.

U4 •
Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Karta) Yayinlari,

Ankara, 2006, 5.75
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Zamanasimi süresi, kabahate iliskin tanimdaki fiilin islenmesiyle veya

neticenin gerçeklesmesiyle islemeye baslar. Kabahati olusturan fiilin ayni zamanda

suç olusturmasi halinde suça iliskin dava zamanasimi hükümleri uygulanacaktir.

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun kabahat tanimlarina yer

verdigi 3. maddesinde, idari para cezalarinin "esyanin gümrüklenmis" degerinin kat

lari olarak belirlendigi anlasilmaktadir. Bu durumda kaçakçilik zamanasimlarinin

hesaplanmasinda gümrüklenmis degerin iyi hesap edilmesi gerekmektedir.

Gümrüklenmis deger hususunda yapilacak yanlis hesaplamalar kabahatin

zamanasimina ugramasina neden olmaktadir. Gerçege aykiri belge ibraz etme

suçunda eger deger yanlis bildirilmis ise gümrüklenmis deger gümrük idaresince

tespit edilip buna göre zamanasimi süresi hesap edilmelidir kanaatindeyim. Aksi

takdirde hem degeri düsük gösteren fail kabahati islemekle beraber hem de

zamanasimi süresinin kisalmasina sebebiyet vererek iki yönlü haksiz menfaat elde

edebilmektedir.

Kabahatler Kanunu'nda sorusturma zamanasimi ile beraber bir de yerine

getirme zamanasimi bulunmaktadir. Yerine getirme zamanasiminin dolmasi halinde

idari para cezasina veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliskin karar artik yerine

getirilemez. Teorik olarak Ceza Kanunu'nda yer alan ceza zamanasiminin görmekte

olan yerine getirme zamanasimi süresi;

• Ellibin Türk Lirasi veya daha fazla idari para cezasina karar verilmesi

halinde yedi,

• Yirmibin Türk Lirasi veya daha fazla idari para cezasina karar

verilmesi halinde bes,

• Onbin Türk Lirasi veya daha fazla idari para cezasina karar verilmesi

halinde dört,
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• Onbin Türk Lirasindan az idari para cezasina karar verilmesi halinde

.. Id 225uç yi ir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliskin zamanasimi süresi on yildir.

Zamanasimi süresi, kararin kesinlesmesi tarihinden itibaren islemeye baslayacaktir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, Kanun hükmü geregi olarak idari

yaptirirnin yerine getirilmesine baslanamamasi veya yerine getirilememesi halinde

zamanasimi islemeyecek olmasidir.

Düzene aykiriliklar teskil eden eylemlere uygulanan para yaptirimi çok çesitli

makamlar tarafindan verilebilmektedir.226 Kabahat dolayisiyla idari yaptirim karari

vermeye ilgili kanunda açikça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri

yetkilidir. Kanun' da açik hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve

kurulusunun en üst amiri bu konuda yetkili olacaktir. Idari kurul, makam veya kamu

görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kurulusunun görevalanina giren yerlerde

islenen kabahatler dolayisiyla idari yaptirim karari vem1eye yetkilidir227

Cumhuriyet savcisi, kanunda açikça hüküm bulunan hallerde bir kabahat

dolayisiyla idari yaptirim karari vermeye yetkilidir. 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücadele Kanunu'nun 17/1. fikrasina göre, "Bu Kanun hükümlerine göre idari para

cezasina karar vermeye Cumhuriyet savcisi, 14. madde hükümlerine göre mülkiyetin

kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcisinin talebi üzerine, sulh ceza mahkemesi

yetkilidir. Bu kararlara karsi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayili Kabahatler Kanunu

hükümlerine göre kanun yoluna basvurulabilir." 228 Bir suç dolayisiyla baslatilan

225 Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, s.76
226 Fatih Selami Mahmutoglu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çikarma Egilimi ve Düzene
AyklrihklarHukukunda Yaptirim Rejimi, Kazanci Yayinlari, Istanbul, 1995, s.156
227 Kerim Tosun, Mustafa Artuç, Türk Hukukunda Suçlar ve Kabahatler, Açiklamah Içtihath
Tüm Ceza Yasalari, Adalet Yayinevi, Ankara, 2008, s.1140

228
Yargitay ,Yargitay Ceza Genel Kurulu, E. 2008/16-199, K. 2008/217; 5326 sayili kararinda aynen;

"Kabahatler Kanununun 20/2-d maddesine göre yirini bin Türk Lirasina kadar idari para cezasini
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sorusturma kapsaminda bir kabahatin islendigini ögrenmesi halinde Cumhuriyet

savcisi durumu ilgili kamu kurum ve kurulusuna bildirebilecegi gibi, kendisi de idari

yaptirim karari verebilir.

B- 5607 SAYILI KANUNDAKI IHRACATKABAHATLERI

5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun en büyük özelligi kaçakçilik

fiillerini suçlar ve kabahatler olarak ikiye ayirarak incelenmis olmasidir. 229Bu

uygulama 1918 sayili mülga KMK döneminde hangi suça hangi yaptirirnin

uygulanacaginin dahi ayirt edilemedigi göz önünde bulundurulursa uygulamada

rahatlik saglamasi açisindan yerinde bir karardir.

5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 2. maddesinde "Kabahat deyiminden

kanunun, karsiliginda idari yaptirim uygulanmasini öngördügü haksizlik anlasilir"

denmektedir. 230 Bu maddeye uygun olarak 5607 sayili Kanunda öngörülen ihracat

kabahatleri üçüncü maddede üç fikra halinde düzenlenmistir. Bu kabahatler;

• Genel düzenleyici idari islemlerle ihraci yasaklanan ya da ihraci, lisansa,

sarta izne kisintiya veya belli kurumlarin verecegi uygunluk veya yeterlilik

belgesine tabi olan esyayi aldatici islem ve davramslarla ihraç etmek,

• Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen esyayi, gümrük

islemlerine tabi tutmaksizin veya aldatici islem ve davramslarla gümrük

vergilerini kismen veya tamamen ödemeksizin Türkiye ye ihraç etmek

• Araci sirketlerin bu kanunun gerekli kildigi nezaret görevini yerine

getirmemeleridir.

gerektiren kabahatlerde iki yillik zamanasimi süresi öngörülmüstür. Suç tarihi 14.02.2005 olup,
itirazin da Agir Ceza Mahkemesince 29.09.2006 tarihinde incelenmis olmasi karsisinda eylemin
zamanasimina ugradigini kabul etmek mümkün görülmemistir" hükmünü vermistir.

229 Nazim Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açiklamali 5607 sayili Kaçakçilikla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2007, s.1 19
230 A ..e. s.120
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1- Ihraci Belli Sartlara Tabi Olan Esyayi Ihraç Etme Kabahati

a. Kabahatin Kanuni Tammi

5607 sayili KMK'nin 3.2 maddesinin 13. fikrasinda genel düzenleyici idari

islemlerle ihraci yasaklanan esyayi ihraç etmek ile ihraci, lisansa, sarta, izne,

kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan

esyayi aldatici islem ve davranislarla ihraç etmek fiili kaçakçilik kabahati olarak

düzenlenmistir.23i Fikranin ilk cümlesinde, genel düzenleyici islemlerle ihraci

yasaklanan esyayi ihraç etmek kabahatine; ikinci cümlesinde ise, bu kabahatin

nitelikli haline yer verilmistir.232

Bu kabahat 1918 sayili KMK döneminde suç olarak düzenlenmis idi. 5607

sayili KMK bu suçu artik kabahat kapsaminda degerlendirmektedir. 233i9 i8 ve 4926

sayili mülga KMK'lar döneminde ihraci lisansa sarta izne kisintiya, standardizasyon

kontrolüne veya belirli kuruluslarin verecegi uygunluk belgesine tabi olan esyayi, her

ne sekilde olursa olsun gerçege aykiri her türlü beyanname ve belge ibrazi suretiyle

ithal veya ihraç edenler veya bunlara tesebbüs edenler cezalandirilmaktaydi.234

5607 sayili KMK ile ihracat ile ilgili yasaklama kanundan kaynaklaniyor ise

ihraci kanunen yasak olan esyanin ihraç edilmesi suçu gerçeklesmis olacaktir ve

Kanunu 3. maddesinin 20. fikrasina göre islem yapiiacaktir.235 Yasaklarna eger idari

bir yaptirim ile düzenlenmis ise artik suçta degil kabahatten bahsedilecektir. Bu hali

ile 1918 ve 4926 sayili KMK zamaninda elestirilen idari düzenleme ile suç ihdas

etme durumu ortadan kaldirilmistir. Bu duruma suçta ve cezada kanunilik ilkesine

uymasi nedeni ile katilmaktayim.

231 Kaptan KiliÇ, 5607 sayihk Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi,
2007, s.262
232 Hüseyin Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri ,Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2008, s. i10
233 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklarnali Içtihatli Gerekçeli 5607 Sayili Kaçakçihkla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.257

234 Metin Ertugrul, 1918 Sayili Kanuna Göre Gerekçeli Açiklarnali içtihatli Kaçakçihk Suçlari ve
ilgili Konular, Seçkin Yayinlari, Ankara, 1992, s.125
235 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklarnah içtihath Gerekçeli 5607 Sayih Kaçakçihkla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.315
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b. Kabahatin Unsurlari

(1) Fail

Ihraç esyasi için gümrük idaresine beyanda bulunmaya yetkili olan kisi veya

kisiler kabahatin faili olabilirler. Ayrica, ticari nitelik ve miktardaki esyalari yoleu

beraberinde götüren kisiler de bu kabahati isleyebilirler. 236

Bu açidan kabahat herhangi bir nitelik arz etmemektedir. Ihraci yasak olan

esyayi ihraca sirketler, dernekler yaparlar ise bu durumda, sirket yetkililerinin kabahat

nedeni ile sorumlulugu dogacaktir. Burada dikkat edilmesi gereken her ihracat yapan

kisinin bu kabahatin kapsamindaki esyalari bilmesinin mümkün olmadigidir.237

Bu nedenle ticari boyutta olmayan ancak ihraci yasak olan bir esyayi yurtdisina

çikaran kimse hakkinda bu kabahat hükümleri uygulanmasi mümkün degildir. Esyanin

yurtdisina çikisinin önlenmesi yaptirim olarak düsünülebilir. Zira yukarida da

bahsedildigi üzere nezaret görevini yerine getirineme kabahati disindaki tüm

kabahatler ancak kasten islenmesi durumunda idari yaptirim ile karsilasacaklardir. Bu

durumda fail içinde aranan nitelikler bir bakima ortaya çikmaktadir. Yoleu kavrami

kapsamina herhangi bir ticari amaci bulunmayan kisinin kabahat isleme kastinin da

bulunmadigi kabul edilmelidir. Aksi takdirde kastin belirlenmesinin zorlugu karsisinda

yolcularin dahi bu kabahat kapsaminda para cezalari ile karsilasmalari söz konusu

olacaktir ki bu durum maddenin gereginden fazla genis yorumlanmasi demektir.

Burada dikkat çeken bir diger husus yönetmeliklerle düzenlenmis olsa bile bu

hususu bilmesi gereken gümrük danismanlik sirketlerinin durumudur. Bu sirketlerin

artik fail olmasi açisindan herhangi bir tereddüt yasanmamasi gerekir. Tüm ihracat

karar ve tebligleri isleri nedeni ile bilmesi gereken gümrük müsavirleri bu

yasaklarnalari bilmediklerini ileri sürememelidirler. Ihmali hareket eden danisman

firinanin yöneticilerinin kabahatten sorumlu tutulmasi hakkaniyete uygun olacaktir.

236 Kerim Tosun, Mustafa Artuç, Türk Hukukunda Suçlar ve Kabahatler, Açiklamali Içtihatli
Tüm Ceza Yasalari, Adalet Yayinevi, Ankara, 2008, 5.1142
237 Kaptan Kiliç, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi,
2007,5.263
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(2) Maddi Unsur

Ihraci belli kosullara lisansa, sarta, izne, kisintiya veya belli kuruluslarin ve

recegi uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi tutulan esyanin bu kosullar ger

çeklesmedigi halde aldatici islem ve davranislarla Türkiye'den ihraç edilmesi fiili

kabahatteki icra hareketleridir. Bu aldatici islem ve davranislar yazili olarak

yapilabilecegi gibi sözlü de olabilir. 238

Ihraci yasak esya tanimindan ne anlamak gerekir?

Ihraci; lisansa, sarta, izne, kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi uygunluk

veya yeterlilik belgesine tabi olan esya kabahatin konusudur. Ancak, bu esyanin ticari

nitelikte olmasi sarti aranacaktir. 239Zati ve hediyelik esya niteliginde olan esyalar

kabahatin konusu degildir.

238 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizhan, Açiklamali Içtihatli Gerekçeli 5607 Sayili Kaçakçilikla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, s.257
239 Ihraci izne bagli olan ürünler sunlardir;

I-Harp, silah ve mühimmati (Spor ve av tüfekleri hariç) Milli Savunma Bakanligi
2-Afyon ve hashas kellesi, Saglik Bakanligi
3-Uyusturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle degistirilen 1961 tarihli Uyusturucu Maddeler Tek
Sözlesmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere iliskin Sözlesme ve 1988 tarihli Uyusturucu ve
Psikotrüp Maddelerin Yasadisi Trafiginin Önlenmesine Iliskin Birlesmis Milletler Sözlesmesi
kapsamindaki mallar, Saglik Bakanligi

4- Tehlikeli Atiklarin Sinirlarötesi Tasiniminin ve Bertarafinin Kontrolüne iliskin Basel Sözlesmesi
Kapsamindaki mallar, Çevre Bakanligi
S-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yilanlar, kaplumbaga ve kertenkelelerin canli ve
cansiz halde ve bunlarin taninabilir parçalari ile bunlardan mamul konfeksiyon, Orinan Bakanligi
6- Gübreler (Kimyevi gübreler hariç),Tarim ve Köyisleri Bakanligi
7-Tohumlar (Onnan agaci tohumlari hariç),Tarim veKöyisleri Bakanligi
8-Su ürünlerinden su ürünleri avciligini düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanmasi yasak olan cins ve
nitelikteki su ürünleri (sülükler dahil), Tarim veKöyisleri Bakanligi
9- Yaris atlari, Tarim ve Köyisleri Bakanligi
10-Yem Kanunu kapsamina giren yemler, Tarim ve Köyisleri Bakanligi
i i -Zirai mücadele ilaç ve aletleri, Tarim ve Köyisleri Bakanligi
12-Veteriner Ilaçlari, Tarim ve Köyisleri Bakanligi
l3-Ihracat amaciyla dogadan elde edilmesi kontenjanla veya baska herhangi bir kayitla sinirlandirilan
dogal çiçek soganlarl,Tarim ve Köyisleri Bakanligi
14-Damizlik büyük ve küçük bas hayvan, Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan
i5- Doga Mantari (Sadece Avrupa Birligi üyesi ülkelere yönelik iharacat için) Tarim ve Köyisleri
Bakanliginca
16- Mavi yüzgeçli orkinos (Thynus thunnus) (canli, taze sogutulmus, dondurulmus veya islenmis)
Tarim ve Köyisleri Bakanligi
i7-Nükleer Alanda Kullanilan Malzeme, Ekipman ve Ilgili Teknolojinin Ihracatina Izin Verilmesine
iliskin Yönetmelik kapsamindaki mallar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
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Gümriik idaresine hiç basvurmadan ve gümrük beyannamesi vermeden de ihraci

belli kosullara tabi tutulan esyanin yurt disina çikarilmasi mümkün olabilir. Bu tür

durumlarda kabahat kapsaminda degerlendirilmelidir.

(3) Manevi Unsur

Söz konusu kabahat 3/17. madde geregince240 ancak kasten islenebilir. Aldatici

islem ve davranislar pozitif nitelikte oldugundan failin bunlan yapmasi ancak kasten

olabilir. Fail ihraci lisansa, sarta, izne, kisintiya veya belli kuruluslann verecegi uygunluk

veya yeterlilik belgesine tabi esyayi bilerek ve isteyerek ihraç edecektir.

c. Kabahatin Özel Görünüs Sekilleri

(1) Tesebbüs

Kabahatler Kanunu'na göre tesebbüs cezalandirilmamaktadir. Ancak,

tesebbüsün de cezalandirabilecegine dair ilgili kanunda hüküm bulunan hall er

saklidir. 241 Bu durumda, Türk Ceza Kanunu'nun suça tesebbüse ve gönüllü

vazgeçmeye iliskin açiklanan hükümleri, kabahatler bakimindan da

I ak 242uygu anac tir.

5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu'nun 3/18. fikrasina göre sadece

3/1O. fikrada tanimlanan "genel düzenleyici idari islemlerle ithali yasaklanan esyayi

ithal etme kabahatine tesebbüste cezalandirilacaktir. Diger kabahatlere tesebbüs

halinde ceza öngörülmemistir. Bu çerçevede Kanun'un 3. maddesi 18. fikrasinda

18- FUze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamindaki maiiar
Milli Savunma Bakanligi
19- Seker (17.08.2007 tarih ve 26616 sayili R.G. ihracat 2007/9 teblig ile eklenmistir)
T.C. Seker Kurumu
240 3.m 17.f: Onaltinci fikra hariç, bu maddede taniinianan kabahatler, ancak kasten islenebilir.
241 Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Kartal Yayinlari,
Ankara, 2006, s 23
242 A.e,s 39
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kabahate tesebbüsün cezalandinlacagi fiiller olarak sadece io. fikra sayildigindan bu

kabahat disindaki kabahatler tesebbüsten cezalandirilmayacaktir. 243

(2) Istirak

Kabahatin islenisine birden fazla kisinin istirak etmesi halinde bu kisilerin her

biri hakkinda, fail olarak idari para cezasi verilir. Özel faillik niteliginin arandigi

durumlarda, kabahate istirak eden ve bu niteligi tasimayan kisi hakkinda da fail

olarak idari para cezasi verilmektedir.244Kabahatler Kanunu'nun istirak hükümleri

uyannca; istirak için kasten ve hukuka aykiri islenmis bir fiilin varligi yeterlidir.

Kabahatin islenisine istirak eden kisi hakkinda, digerlerinin sorumlu olup olmadigi

göz önünde bulundurulmaksizin idari para cezasi verilecektir.245

Bu maddenin gerekçesinde, "Maddenin birinci fikrasinda, kabahatlere istirak

haliyle ilgili olarak tek tip fail sistemi kabul edilmistir. Kabahatin islenisine istirak

eden kisiler arasinda fail ve serik (azmettiren veya yardim eden) ayirimi

gözetilmemistir.246Bu durumda ihraci yasak olan esyanin ihraç edilmesi kabahatinde

bu kabahatin islenmesine yardimci olan kisiler de fail gibi idari para cezasi ile

cezalandinlacaktir. Bu noktada ihraci yasak oldugunu bilerek nakleden araç sofdderi,

esyayi saklayan kisiler, satin alanlar, antrepoda bekletenler dahi kabahat kapsaminda

cezalandinlacaktir.

(3) Içtima

5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun is. maddesine göre, "Bir fiil ile birden

fazla kabahatin islenmesi halinde bu kabahatlere iliskin tanimlarda sadece idari para

cezasi öngörülmüsse, en agir idari para cezasi verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak

kanunda idari para cezasindan baska idari yaptimnlar da öngörülmüs ise, bu

yaptiriinlann her birinin uygulanmasina karar verilir. Ayni kabahatin birden fazla

243 •
Necati Meran, Açiklama Kabahatler Kanunu ve Kabahat Içeren Kanunlar, Karta i Yayinlari,

Ankara, 2006, s.77
244 A.e, s.40
245 A.e, s.4 i
246 Kabahatler Kanunu Gerekçesi, (Çevrimiçi): http://kutuphane.tbmm.gov.tr/cgi-bin/koha/opac
detail.pl?bib=2784 i5, Aralik 2008
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islenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayn ayri idari para cezasi verilir.

Kesintisiz fiille islenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptirim karari verilinceye

kadar fiil tek sayilir. Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanimlarimis ise, sadece

suçtan dolayi yaptirim uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayi yaptirim uygulanamayan

hallerde kabahat dolayisiyla yaptirim uygulanir."

Kabahat kapsaminda degerlendirilen ihraci yasak esyanin ihraç edilmesi

eyleminde ayrica evrakta sahtecilik suçunun islenmesi durumunda 15. madde uyarinca

sadece evrakta sahtecilik suçundan takibat yapilacak ve bu suça göre ceza

verilecektir.247 Ihraci yasak olan esyanin birden çok Gümrük Çikis Beyannamesi ile

islenmesi durumunda içtima kurallari uyarinca her bir Gümrük Çikis beyannamesi ayri

kabahat olarak degil tek bir kabahat olarak degerlendirilmesi gerekir Ancak birbirinden

bagimsiz zamanlarda bu kabahatin tekrarlanmasi durumunda her bir kabahat için ayri

ayri para cezasi uygulanacaktir.

d. Yaptirim

Ihraci; lisansa, izne, sarta, kisintiya veya belli kuruluslarin verecegi uygunluk

veya yeterlilik belgesine tabi olan esyayi aldatici islem ve davranislarla ihraç eden

kisiye, esyanin gümrüklenmis degerinin yarisi kadar idari para cezasi verilecektir.

Tekerrür halinde verilecek ceza yari oraninda arttirilir. 248

247 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizhan, 5607 Sayili KaçakçllikIa Mücadele Kanunu, Ankara, 2008,
s.311

248 Kaptan KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi,
2007, s.262
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2- Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle ibraç Edilebilen

Esyayi, Gümrük islemlerine Tabi Tutmaksizin Veya Aldatici

islem ve Davranislarla Gümrük Vergileri Kismen Veya

Tamamen Ödenmeksizin Türkiye'den ibraç Etme Kababati

a. Kababatin Kanuni Tanimi

Kanun'un 3. maddesinin 15. fikrasinda, "Gümrük vergileri ödenmek suretiyle

ihraç edilebilen esyayi, gümrük islemlerine tabi tutmaksizin veya aldatici islem ve

davranislarla gümrük vergileri kismen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'den

ihraç eden kisiye, esyanin gümrük vergilerinin iki kati idari para cezasi verilir."

denilmektedir.

Kabahate konu esya yürürlükteki mevzuata göre ihraci sirasinda gümrük

vergileri ödenmesi gereken esyadir. Gümrük vergilerinden muaf olan esya kabahatin

konusu olamayacaktir.

5607 sayili KMK ile kabahat kapsaminda tanimlanan bu kabahatin gelisim

süreci de dikkat çekicidir. 1918 sayili mülga KMK'nun 45. maddesinde yüzeysel ve

ayrintidan uzak olan bu suç tipi 4926 sayili mülga KMK'da detaylandirilmaya

çalisilmistir ve bu eylem kaçakçilik suçu olarak düzenlenmistir?49 Maddede, "Ihraç

esyasi için gerçege aykiri belge ibrazi suretiyle ihracat vergilerini ödemernek ihraç

kaçakçiligidir" denmektedirler. Bu hususta asagida ayrintili sekilde anlatilan dahili

isleme rejiminde söz konusu olan teminat sisteminde ihracatçilar açisindan sakincali

olan bazi durumlar meydana gelmekte ve çifte vergilendirme söz konusu olmaktaydi.

Bu madde artik ithalata dayali ekonomiden ihracatini güçlendirmek isteyen bir

ekonomiye geçisin açik bir göstergesidir. Bu kapsamda günümüz ekonomik

kosullarinin reel bir yansimasi olan bu madde artik devletin ihracat üzerindeki

engellemeleri kaldirmasi yönünde önemli bir adimdir kanaatindeyim.

249 Ali Parlar, Kadir Ünal, 4926 Sayili Kaçakçilikta Mücadele Kanunu, Adil Yayinevi,2004,
Ankara, 5.75
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b. Kabahatin Unsurlari

(1) Fail

Ihraç esyasi için Gümrük Idaresine beyanda bulunmaya yetkili olan kisi veya

kisiler bu kabahatin faili olabilirler. Ayrica, ihraç esyasini gümrük islemlerine tabi

tutmadan ihraç eden herhangi bir kisi de fail olabilir.25o Nitelikli hallerin düzenlendigi

Kanunun 4. maddesine göre, kabahatlerin üç veya daha fazla kisi tarafindan birlikte

islenmesi durumunda, cezada artirima gidilecektir. Kanun'un m.412'de yer alan

"birlikte" ibaresi, müsterek failligi ifade etmektedir. Kabahatler Kanunu'nda,

kabahatlere istirakle ilgili tek tip fail sistemi kabul edilmis olmakla birlikte, bu

kabahatin üç veya daha fazla müsterek fail tarafindan islenmesi halinde, idari para

cezasinin artirimi öngörülmüstür. Müsterek failligin tespiti için ise, 5237 sayili

TCK' nun müsterek faillige iliskin m.37/1 'in dikkate alinmasi gerekmektedir.251

Failin tespiti sirasinda kast unsurundan hareketle ayrim yapmak gerekmektedir.

Imalatçilarin herhangi bir kasti bulunmamasi ve aracili ihracat yapilmasi durumu

düsünüldügünde aracilik eden fim1a fail olarak sorumlu olacaktir. Kabahatlerin sirketler

tarafindan islenmesi durumunda sirket yetkililerinin sorumluluklarindan

bahsedilebilecektir.

(2) Maddi Unsur

5607 sayili Kaçakçilik Kanun'unun 3/15. maddesine göre, "Gümrük vergileri

ödenmek suretiyle ihraç edilebilen esyayi, gümrük islemlerine tabi tutmaksizin veya

aldatici islem ve davranislarla gümrük vergileri kismen veya tamamen ödenmeksizin

Türkiye 'den ihraç eden kisiye, esyanin gümrük vergilerinin iki kati idari para cezasi

verilir" denmektedir.

250 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,
s.263

251 Hüseyin Ertugrul, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçilik Fiilleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2008, s. i23
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Teoride bazi yazarlar bu kabahatin uygulamasinin mümkün olmadigini

savunmaktadir. Zira her ülkede oldugu gibi Türkiye'de de ihracat vergileri

bulunmamaktadir. Her ülke ihracatini gelistirmek için böyle bir uygulamaya

gitmektedir. Bu nedenle vergi bulunmadan verginin ödenmesi mümkün

olmayacagindan bu kabahatin islenmesi de mümkün görünmemektedir. 252

Aynca dahilde isleme rejimi ile ülkeye getirilen ürünlere belli bir miktar

teminat yatinlmaktadir. Bu teminat ile devlete söz konusu hammaddenin belirtilen süre

içerisinde islenip daha sonrasinda ülke disina çikanlacagi garantisi verilmekte, eger bu

ürünler ihraç edilemez ise hazine bu teminati hazineye irat kaydetmektedir. Bu arada

dikkati çeken husus dahilde isleme rejiminde teminat alinan bu bedel sonrasinda

ihracin usulsüne uygun yapilmadigindan bahisle bu kabahat kapsaminda idari para

cezasi uygulanmasinin gerekip gerekmeyecegidir. Zira bu durumda ihraç vergilerinde

belli bir indirim saglayan [ail kabahat konusu eylemi islemis sayilacak midir?

Bu hususta herhangi bir açiklik bulunmamakla beraber maddenin konulus

amacinin devletin gelir kaybinin önlenmesi oldugu açiktir. Hazine gümrük vergileri

sayesinde ihracati kontrol etmekte ve buna bagli olarak da gelir elde etmektedir. Ancak

dahilde isleme rejimi kapsaminda ülkeye sokulan esyalarin daha sonra süresi dolduktan

sonra ihraç edilmesi durumunda herhangi bir vergi ziyai bulunmamakla beraber

devletin teminatlar sayesinde herhangi bir zarari da bulunmamaktadir

Kanunun 3/15. maddesinde tanimlanan kabahat in seçimlik hareketli oldugu

anlasilmaktadir. Bu kapsamda degerlendirmeleri iki sinifta toplamak mümkündür;

Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen esyayi, gümrük islemlerine

tabi tutmaksizin Türkiye'den ihraç etmek; Kanun'un 3/1. maddesinde tanimlanan ve

ithal esyasi için yapilmasi suç olarak düzenlenen hareketlerin ihraç esyasinda kabahat

olarak düzenlendigini görülmektedir.253

252 Nazim Bilican, Cahit Gökçelik, Gülsen Topçuoglu, Açildamali 5607 sayili Kaçakçililda
Mücadele Kanunu, Ankara, 2007 5.140

253 Kaptan Kiliç, 5607 sayili Kaçakçililda Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,
5.266
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Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen esyayi, aldatici islem ve

davranislarla gümrük vergileri kismen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'den ihraç

etmek; buradaki hareketlerin yukanda belirtilen hareketlerden farki; aldatici islem ve

davranislar kavraminin vurgulanmis olmasidir. Bu durumda gümrük islemleri

yapilmaktadir. Ancak, bu islemler yapilirken gümrük idaresini aldatici islem ve

davranislar sergilenmektedir.254 Aldatici islem adi üzerinde çogunlukla ihracatla ilgili

belge ve beyannamelerde yapilacak sahtecilikle kendini gösterir. Hareketler özelligi

geregi gümrük idaresine gümrük beyannamesi tescil ettirilerek yapilan ihraç islemleriyle

ilgilidir. Sahte belgenin düzenlenmis olmasi yeterli degildir. Aldatma yetenegine sahip

gerçegi yansitmayan belgenin gümrük idaresine ibraz edilerek eksik gümrük vergileri

ödenmesi veya hiç ödenmemesi de saglanmis olmalidir. Görülecegi üzere maddede

belge veya beyannameden bahsedilmemis sadece aldatici islem ve davranis kavrami

kullanilmistir. Bu durumda beyannameye ekli belgelerde bir sahtecilik olmamakla

beraber sadece gümrük beyannamesindeki beyan gerçegi yansitmiyar ise, bir baska

deyisle beyannamedeki hata veya yanlislik ekli belgeler incelenerek anlasilabiliyor ise,

artik bu kabahatten bahsedilemez.255Bu durumda suç kapsaminda degerlendirilmesi

gereken bir eylem mevcuttur. Burada dikkat çeken husus beyanin yazili olabilecegi

gibi sözlü de yapilabilmesidir.

254 A.e, s.267

255 Y.7.C.O. E: 199112150, K: 1991/8730, T. i 1.07.1991 karannda aynen; "Saniklar (M) ve M.Z) 'nin

yetkilisi bulundugu O ...OIS Ticaret adina serbest ihracata tabi 250'ser çuvalda 20.000'er kg.

08.02.22.22. gümrük tarife pozisyonlu kiyiimis iç findiklari ihraç etmek için 27.2. i 990/17492 ve
27.2. i 990/1 7493 gün ve sayili gümrük çikis beyannamelerini verdikleri ve beyannamelerin gümrükte

tescilinin yapilip gümrük islemlerinin tamamlanmasindan sonra mal sahiplerinin talimatiyla soför
saniklar (M. D) ve (Ö) tarafindan depoya dökülerek yerine yuvarlak iç findik konuldugu ve Silivri

çikisinda ihbar üzerine yapilan aramada kursun mühürlerin kopuk olup orjinal olmadiginin görülmesi

üzerine yapilan muayenesinde beyan edildigi gibi ihraci serbest olup az fona tabi kiyiImis iç findik

olmayip, ihracinin daha fazla destekleme vetiyat istikrar fon'una tabi yuvarlak iç findik oldugunun

tesbit edildigi, böylece saniklarin ihracatta daha az fon ödemek amaciyla ihraç edecegi malin cinsine

iliskin olarak gümrüge verdigi beyannamelerde yanlis beyanda bulundugu anlasilmis olup, eylemlerinin

1918 sayili Yasanin 45/1. maddesi delaletiyle 27/2. maddesine muhalefet suçunu olusturdugu

gözetilmeden yazili sekilde hüküm tesisi, Yasaya aykiri, müdahil idare vekilinin temyiz itirazlari bu

itibarla yerinde görüldügünden hükmün istem gibi (BOZULMASiNA), i 1.7. i 99 i tarihinde oybirligiyle
karar verildi. "hükmü yer almaktadir
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(3)Manevi Unsur

Kanunun 3\ 15. maddesinde tanimlanan kabahat fiilleri 3/17. madde hükmü

geregince ancak kasten islenebilir. Fail, ihraç esyasini kasten gümrük islemlerine tabi

tutmamali ve bunu gümrük vergilerini ödemernek için yapmalidir.256 Burada

olabilecek fiili bir hata kasti kaldirir. Halbuki fiil taksirle islenebilecek nitelikte olmus

olsa hatanin kabahatin olusumuna etkisi olmayacaktir. Aldatici islem ve davranislar

ise niteligi geregi ancak kasten yapilabilecektir. Esya bazinda olabilecek fiili

yanilmalar kasti kaldirabilir. 257

c. Kabahatin Özel Görünüs Biçimleri

(1) Tesebbüs

Bu kabahate tesebbüs halinde, Kanun'un 3/18. maddesinde sadece io. fikrada

tanimlanan kabahate tesebbüsün cezalandirilacagi belirtildiginden fail

cezalandirilmayacaktir. Bu nedenle ihraci izne tabi olan esyayi ihraç etmek isteyen

faili er beyan da bulunarak daha sonrasina ihraca konu mali ihraç etmekten

vazgeçerler ise bu durumda tesebbüsten258 bahsedilecek ve bu durumda kabahatten

dolayi idari para cezasi uygulanmayacaktir.

(2) Istirak

Bahse konu kabahat tek bir kisi tarafindan islenebilecegi gibi, birden çok kisinin

istirakiyle de islenebilir. Kabahatin islenisine birden fazla kisinin istirak etmesi halinde

bu kisilerin her biri hakkinda, fail olarak idari para cezasi verilir. Kabahate istirak için

kasten ve hukuka aykiri islenmis bir fiilin varligi yeterlidir. Kabahatin islenisine istirak

256 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi, 2007,
s.263

257 A.e., s.264

258 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizlian, Açiklarnali Içtihatli Gerekçeli 5607 Sayili Kaçakçilikla
Mücadele Kanunu, Ankara, 2008, 5.294
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eden kisi hakkinda, digerlerinin sorumlu olup olmadigi göz önünde bulundurulmaksizin

idari para cezasi verilir. 259

(3) Içtima

Fail 3/15. maddedeki kabahat yaninda bu Kanun'da tanimlanan baska bir ka

bahat daha islemis olabilir. Bu durumda, Kabahatler Kanunu'nun 15. maddesine göre,

bir fiil ile birden fazla kabahatin islenmesi halinde bu kabahatlere iliskin tanimlarda

sadece idari para cezasi öngörülmüsse, en agir idari para cezasi verilir. Bu kabahatlerle

ilgili olarak kanunda idari para cezasindan baska idari yaptinmlar da öngörülmüs ise, bu

yaptinmiarin her birinin uygulanmasina karar verilir. Sözünü ettigimiz kabahatin fail

tarafindan birden fazla islenmesi de mümkündür. Bu durumda Kabahatler Kanunu'nun

i5/2. maddesine göre, "Ayni kabahatin birden fazla islenmesi halinde her bir kabahatle

ilgili olarak ayri ayri idari para cezasi verilir. Kesintisiz fiille islenebilen kabahatlerde,

bu nedenle idari yaptin m karari verilinceye kadar fiil tek sayilir" hükmüne göre hareket

edilir.

Içtima açisinda bu kabahat için söz konusu olmasi muhtemel suç tipi evrakta

sahteciliktir. Fail sahte Gümrük Çikis Beyannamesi sunar ve bu eylemi ile birlikte bu

kabahati isler ise bu durumda hakkinda sadece resmi evrakta sahtecilik suçu olusacak

ve bu nedenle cezai takibat yapilacaktir.26oEger beyan sözlü yapiliyorsa bu durun1da

durumun niteligine göre ve hileli beyanlar var ise dolandinciliktan bahsedilmesinin

gerektigi kanaatindeyim. Bu durumda da dolandincilik suçundan takibat yapilacak

kabahatten ötürü idari para cezasi verilmeyecektir.

d. KabahatIn Yaptirimi

Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilen esyayi gümrük islemlerine

tabi tutmaksizin veya aldatici islem ve davranislarla gümrük vergileri kismen veya

tamamen ödenmeksizin Türkiye'den ihraç eden kisiye esyanin gümrüklenmis

degerinin iki kati idari para cezasi verilir. 5607 sayili KMK'nun 3. maddesinin 8.

259 A.e, 5.295
260 Kaptan KiliÇ, 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, GUmrük Kontrolörleri Dernegi,
2007, s.264
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fikrasina göre idari para cezasi karari verme yetkisi 5607 sayili KMK'nun 17. göre

Cumhuriyet Savcisi'ndadir. 4926 sayili mülga KMK'na göre yapilmis olan en büyük

degisiklik idari yaptirim karari verme yetkisinin gümrük idarelerinden alinip savcilara

verilmesidir.

Bu kabahat açisinda mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptiriminin uygulanmasi

mümkün degildir.261

Buradaki fiil tesebbüs halinde kalirsa 5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 13.

maddesine göre kabahate tesebbüs cezalandirilmayacagi için 5607 sayili Kaçakçilikla

Mücadele Kanunu kapsaminda takibat yapilamayacaktir. 262

3- Ihracatin Araci Sirket Üzerinden Gerçeklestirilmesi Halinde

Nezaret Görevinin Yerine Getirilmemesi

Aracili ihracat, ülkemizde önce uygulamada ortaya çikan, sonra hukukilik

kazanan, hukuk metinlerinde yer alan bir yöntemdir. Bu yöntemde ihracat

taahhüdüne girmis olan kisi ya da sirketlerin baska sirketler üzerinden ihracat

yapmalari söz konusudur. Bu konudaki hükümler, bu yöntemin uygulanmasi ile

mesru platformda bir ihracatin gerçeklestirilmesinin ve ihracatin sonuçlarinin

saglanmasini öngörmektedir. Ihracatin araci sirket üzerinden gerçeklestirilmesi halinde

bu madde hükümlerine göre ceza yaptirimi imalatçi veya tedarikçi ihracatçilar hakkinda

uygulanir. Ancak bu konuda istirake iliskin hükümler saklidir. Aracili ihracat

sirketlerinin uygulamada en yaygin sekli "Sektörel Dis Ticaret" sirketleridir.263

261 A.e., s. 265
262 A.e., s. i4 i
263 Ürünlerini yurt içinde pazarlayan KOBI'ler dis pazarlara açildiktan sonra dünya standartlarindaki

kaliteyi yakalamak için güçlü finansman ,kaliteli üretim ve pazarda rekabet kosullarini olusturacak alt

yapilara ve organizasyonlara sahip olmalari gerekmektedir. Ülkemizde de dönem dönem ihracata

yönelik çesitli örgütlenme modelleri benimsenmis ve uygulamaya konmustur. Halen Dis Ticaret

Sermaye Sirketleri (DTS)ve Sektörel Dis Ticaret Sirketleri (SDS) uygulanmakta olan modellerdir.

Sektörel dis ticaret sirketleri modeli ile ayni üretim alanindaki küçük ve orta boy isletmelerin, ihracata

yönelik olarak bir organizasyon altinda toplanarak dünya pazarlarina açilmalari, dis ticarette

uzmanlasmalari ve bu sekilde daha etkin faaliyet gösterineleri amaçlanmistir. Bu model ile nihai
olarak amaçlanan ise, rekabet gücUnUn artirilmasi yoluyla Ulke ihracatinin artirilmasidir.
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22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayili Ihracat Rejimi Karan'nin 3. maddesinin k bendi ne

istinaden, "Küçük ve orta büyüklükteki isletmelerin ihracat sektörü içinde bir

organizasyon altinda toplanarak dünya pazarlarina yönlendirilmesi amaciyla; ihracat

ve ilgili konularda finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b. hizmet

saglayarak, dis ticarette uzmanlasmalarini ve bu suretle daha etkin faaliyet

göstermelerini teminen kurulan sirketlere, Dis Ticaret Müstesarligi'nca Sektörel Dis

Ticaret Sirketi Statüsü verilmektedir. Bahse konu Ihracat Rejim Kararina istinaden

çikarilan Sektörel Dis Ticaret Sirketleri Statüsüne Iliskin Tebligin i2. maddesine

göre;

a) Sektörel Dis Ticaret Sirketleri, kendi nam ve hesabina yurt içinden satin

aldiklari mallarin ihracinda; ihracat, gümrük, kaçakçilik ve ilgili sair mevzuatta

öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden dogrudan ve münhasiran sorumludur.

b) Sektörel Dis Ticaret Sirketi ile imalatçi arasinda bir aracilik sözlesmesine

binaen imalatçi sirketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dis Ticaret Sirketi

üzerinden gerçeklestirdigi ihracatta ise aracilik sözlesmesinde aksine bir hüküm

bulunmadigi sürece ihracat, gümrük, kaçakçilik ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari

ve cezai yükümlülüklerden dogrudan ve münhasiran imalatçi sirketler sorumludur. ,,264

Buradan da anlasilacagi üzere Sektörel Dis Ticaret sirketleri kendi nam

hesaplarina satin aldiklari esyalara yapmis olduklari ihracat eylemlerinden ötürü

kendileri münhasiran sorumludurlar. 265 Aracilik sözlesmesi sureti düzenlemede aksi

Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi'nin 26.J.O.2000 tarihli ve 24212 sayili Resmi Gazete'de

yayimlanan "Ihracat 96/39 Sayili Sektörel Dis Ticaret Sirketleri Statüsüne Iliskin Teblig'de Degisiklik

Yapilmasina Dair 2000/17 sayili Teblig ile düzenlenmis olan SDS mevzuati son olarak,_02 Temmuz
2004 tarih, 25510 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ihracat 2004/04 sayili Teblig ile yeniden

düzenlenmis bulunmaktadir.

264 Sektörel Dis Ticaret Sirketleri Statüsüne Iliskin Tebligi (Çevrimiçi): http://www.alomaliye.
coirildtm sektorel dis tic sirk ihr2004 4.htm, 29.12.2008

265 Yine Ihraca, Dahilde Isleme Rejimi Tebliginin, "Araci ihracatçi ile ihracat" baslikli 29. maddesine göre

aynen; " Dahilde isleme izni kapsaminda islem gönnüs ürünün ihracati, izin sahibi finna tarafindan
yapilabilecegi gibi, Müstesarliktan izin almadan baska bir ihracatçi araciligi ile de yapilabilir. Ancak,
Müstesarlikça araci ihracatçi kullanimina kisitlama getirilebilir. Araci ihracatçi ile yapilan ihracatta
gümrük idaresince; araci ihracatçi, belge sahibi ve yan sanayici unvanlari ile dahilde isleme izin belgesi
sayisina iliskin beyanname sayisi gümrük beyannamesine kaydedilir. Araci ihracatçi ile yapilan ihracatin
dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsaminda degerlendirilmesi için, belge/izin sahibi
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kararlastirilmamis ise imalatçi sirketin bizzat imal ve tedarik ettigi ürünlerdeki

ihracattan imalatçi firmalar sorumlu olacaktir. Bu sorumluluk da 5607 sayili KMK

uyarinca nezaret yükümlülügünü yerine getirmeme kabahatidir. Söz konusu olan bir

teblig olmasi nedeni ile zaten herhangi bir suçun teblig ile düzenlenmesi mümkün

degildir. Bu durumda Anayasanin 38. Maddesinde öngörülen cezalarin sahsiligi

ilkesi geregince olayda suç teskil eden hareketleri yapanlara ceza yaptirimlari

uygulanir. Bu mahkeme kararlari ve Yargitay içtihatlari ile pekismistir. 266

Kanun'un 3. maddesinin 16. fikrasina göre, "Ihracatin, araci sirket üzerin

den gerçeklestirilmesi halinde, istirake iliskin hükümler sakli kalmak üzere, bu

madde hükümlerine göre ceza yaptirimi, imalatçi veya tedarikçi ihracatçilar hakkinda

uygulanir. Ancak, bu Kanun'un gerekli kildigi nezaret görevini yerine getirmeyen araci

sirket yetkililerine, malin gümrüklenmis degerinin yarisi kadar idari para cezasi

verilir." 267

a. Kabahatin Unsurlari

(1) FaIl

Kanun'un 3/16. maddesine göre, ihracatin araci sirket üzerinden gerçeklesti

rilmesi halinde; Kanun'un 3. maddesinde kabahat olarak belirtilen fiillerden dogrudan

dogruya imalatçi ve tedarikçi ihracatçilar sorumlu olacaklardir.268 Bunun istisnasi araci

sirket yetkililerinin bu durumu bilerek ihracati gerçeklestirmeleri halidir. Bir baska deyisle

bilerek islenen suç ve kabahatlere istirak etmeleridir. Bu durumda araci sirket yetkilileri de

imalatçi ve tedarikçilede birlikte sorumlu olacaklardir. Kanun'un ihraç esyasi için tanimladigi

firmadan tedarik edildigi ve belge/izin ihracat taahhüdünde yer aldigi sekliyle ihracinin gerçeklestirilmesi
gerekir.Dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni sahibi firma ile araci ihracatçi arasindaki tüm hukuki
sorunlar, aralarinda yapacaklan sözlesme hükümlerine tabidir.Ancak, Müstesarlik veya diger kamu kurum
ve kuruluslarinin denetim biriinleri ile Gümrük Müstesarliginca yapilan inceleme ve sorusturma
sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte oldugunun veya üzerinde tahrifat yapildiginin
ya da gerçek disi oldugunun veya gerçegi yansitmadiginin tespiti halinde; araci ihracatçi, beyanname
konusu islem gönnüs ürünün elde edilmesinde kullanilan esyanin ithalati esnasinda alinmayan vergiden,
belge/izin sahibi firma ile birlikte müstereken ve müteselsilen sorumludur.

266 Erdener Yurtcan, Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinevi, Istanbul, 2007, s.45
267 Kaptan KiliÇ, 5607 sayilik Kaçakçilikla Mücadele Kanunu, Gümrük Kontrolörleri Dernegi,
2007, s.269
268 A.e, s.270
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suç ve kabahat fiilleri islendiginde, ceza yaptirunlari imalatçi veya tedarikçi Ihracatçilara

uygulanacaktir. Bu sirada, araci sirket yetkililerinin islenen suç veya kabahat fiilleriyle

baglantilari, kanuna göre kaçakçiligi önleme, izleme ve sorusturmakla görevli olanlar

tarafindan arastinlacaktir. Yapilan sorusturma sonucunda; bunlarin da söz konusu fiillere

istirak ettikleri tespit edildiginde cezalandinlmalari yönünde islem yapilacaktir.

Gerek Dis Ticaret Sermaye Sirketleri ile Sektörel Dis Ticaret Sermaye Sirketleri

gerekse bunun disindaki sirketler tarafindari Ihracat rejimi kapsaminda yapilan aracili

ihracatta; Ihracata aracilik yapan firmalarin bu ihracatin mevzuata uygun ve dogru bir sekilde

yapilmasini saglama görev ve sorumluluklari vardir. Bu nezaret görevi gerek Ihracat

mevzuatindan gerekse aralarinda yaptiklari aracilik sözlesmesinden kaynaklanmaktadir. Bu

görev; ihracata aracilik eden ve Ihraç islemlerinin kendi ad ve unvani üzerinden resmiyet

kazanmasini saglayan sirketlerin ihracatin yürürlükteki mevzuata uygun yapilmasini gözetme

ve denetleme suretiyle yerine getirilir. Bu sirada araci sirketlerde ihraç edilen esya ile ilgili

bilgilere ulasma olanaklarina sahip olurlar. Bu bilgi ihraç edilen esyaya iliskin belgelere vakif

olmayi içerdigi gibi bizzat esyanin kendi özelliklerine iliskin de olabilir.269

(2) Maddi Unsur

Araci sirket nezaret görevini aksattiginda, 'yapmadiginda ve netice itibariyle

KMK'nun 3. maddesinde tanimlanan suç ve kabahatler islendiginde 3/16. maddede

tanimlanan kabahat islenmis demektir. Bu nedenle maddi unsur herhangi bir özellik göstermez.

Bu kapsamda imalatçi firmanin gümrük çikis beyannamelerini incelemek için istememesi,

ihracat iliskisinin basladigi yurtdisindaki sirketleri incelernemesi kabahatin maddi unsuru olarak

düsünülebilir. Imalatçi firmanin araci1i Ihracat yapan firmanin geçmis islemlerini arastirmamasi,

alinan tesvik ve sübvansiyonlar ile faturalarin incelenememesi de bu kapsamda düsünülebilir

(3) Manevi Unsur

Kabahatin olusmasi için nezaret görevinin kasten mi yoksa taksirle mi yerine

getirilmedigi önemli degildir. Kanun'un 3. maddesi 17. fikrasi, "Onaltinci fikra hariç, bu

269 A.e., s.271
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maddede tanimlanan kabahatler, ancak kasten islenebilir" hükmü ile, sadece bu kabahate

özgü olarak kasten isleme kuralina istisna getirmistir. Bu demektir ki, araci sirket

nezaret görevini taksirli olarak dahi yerine getirmemis olsa bu kabahati islemis

sayilacaktir. 270 Nezaret görevinin yerine getirilmemesi veya geregi gibi yerine

getirilmemesi daha çok araci ihracatçinin kusurlu bir hareketi ile yapilmaya elverisli

oldugundan burada sadece kasti aramak araci ihracatçinin hemen hemen hiç

cezalandinlamamasi gibi bir sonuç dogurabilirdi. Bu nedenle kanun koyucu hakli olarak

taksirle de bu kabahatin islenebilecegine yönelik yerinde bir düzenleme yapmistir. Bu

kabahatin varligi için, kanunun 3. maddesindeki suç ve kabahatlerin islenmis olmasi

yaninda, araci ihracatçin nezaret görevinin kasten veya taksirle yapilmadiginin da

ortaya konmasi gerekir. 27l

b. Kabahatin Özel Görünüs Biçimleri

(1) Tesebbüs

Ihracatin araci sirket üzerinden gerçeklesmesi halinde, araci sirketin nezaret

görevini yapmamasi veya geregi gibi yapmamasi fiilinin, hareketle neticenin birbirine

siki bagliligi nedeniyle tesebbüse elverisli degildir.272

(2) Istirak

Kanun 'un 3/16. maddesinde tanimlanan kabahat tek kisi tarafindan

islenebilecegi gibi birden fazla kisinin istirakiyle de islenebilir. Kabahatin islenisine

270 Erdener Yurtcan, Yeni Kaçakçillkla Mücadele Kanunu Serhi, Beta Yayinlari, Istanbul, s.5

27l Y.7 C.D. E:2002/17573, K:2002/l8883, T. 16.12.2002- YKD. Haziran 2003 karannda aynen; "1996/39
sayili Tebligin 9. maddesine göre, sektörel dis ticaret sirketleri kendi nam ve hesabina yurt içinden mal
satin alarak yaptiklari ihracatta kambiyo ve sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yiikiimlülüklerden
dogrudan ve münhasiran sorumludur; sektörel dis ticaret sirketi ile imalati arasinda bir aracilik
sözlesmesine binaen imalatçi sirketin bizzat imal ve tedarik ederek sektörel dis ticaret sirketi üzerinden
gerçeklestirdigi ihracatta ise, aracilik sözlesmesinde aksine bir hüküm bulunmadigi sürece ihracat,
kambiyo ve ilgilI saIr mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden dogrudan ve münhasiran
imalatçi sirketler sorumlu oldugundan sözlesmenin onayli suretleri getirtHip gerekirse imalatçi firma
hakkinda da dava açtmlarak sonucuna göre karar verilmelidir. "hükmü yer almaktadir.
272 Sentürk Çildir, Hüseyin Denizlian, 5607 Sayili Kaçakçillkla Mücadele Kanunu, Ankara, 2008,
s.272
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birden fazla kisinin istirak etmesi halinde bu kisilerin her biri hakkinda, idari para

cezasi verilir.

Kabahate istirak için kasten ve hukuka aykiri islenmis bir fiilin varligi

yeterlidir. Kabahatin islenisine istirak eden kisi hakkinda, digerlerinin sorumlu olup

olmadigi göz önünde bulundurulmaksizin idari para cezasi verilir. Kabahatler Kanunu

hakkindaki genel degerlendirmelerin bulundugu kisimda bahsedildigi üzere kabahatler

açisindan istirak hükümlerinde fail ve serik ayrimi yapilmamis tüm serikler ayni para

cezasi ile cezalandirilmistir.

(3) Içtima

Bu kabahatin fail tarafindan birden fazla islenmesi de mümkündür. Bu du

rumda Kabahatler Kanunu'nun 15/2. maddesine göre, "Ayni kabahatin birden fazla

islenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayri ayri idari para cezasi verilir.

Kesintisiz fiille islenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptirim karari verilinceye

kadar fiil tek sayilir. ,,273

c. KabahatIn Yaptirimi

Kanun'un 3/16. maddesine göre; bu kanunun gerekli kildigi nezaret

görevini yerine getirmeyen araci sirket yetkililerine, malin gümrüklenmis degerinin

yarisi kadar idari para cezasi verilir. Tekerrür halinde verilecek ceza yari oraninda

arttirilir.

273 Kerim Tosun, Mustafa Artuç, Türk Hukukunda Suçlar ve Kabahatler, Açiklamati Içtihatti
Tüm Ceza Yasalari, Adalet yayinevi, Ankara, 2008, s. 1139
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iv. SONUÇ

Ticaretin küresel boyut kazanmasi ile birlikte sinirasan suç tiplerinde artis

olmustur. Kaçakçilik suçlari da bu kapsamda degerlendirilmesi ve mücadele edilmesi

gereken suçlardandir. Ihracat kaçakçiligi da ülkelerin mevzuatinda yeni yeni

temelleri oturtulmaya çalisilan bir suç tipidir. Zira ihracat her zaman devletler

tarafindan getirisi fazla olan bir ticari faaliyet olarak kabul edilmis ve bu neden ile

desteklenmis ve korunmustur. Kaçakçilik suçunu isleyenler de bu destek ve

korumadan haksiz olarak istifade etmistir. Idari otorite bu durum karsisinda ya

tamamen yasakçi ve ihracati yavaslatici kararlar almis veyahut kaçakçiligin

önlenmesi için teknik altyapiyi olusturmus ve ekonomik yaptirimlar ile kaçakçilarla

mücadele etmeye çalismistir. Bu durumda 5607 sayili Kanun bu tercihlerden

hangisini yapmistir?

Öncellikle incelendigi üzere Kaçakçilik Kanunu'nda suçlar ve kabahatler

ayrimi yapilmistir. 1918 ve 4926 sayili KMK'larda yer alan bazi suç tipleri 5607

sayili Kanun'da kabahat olarak düzenlenmistir. Bu yönü ile Kanun ikinci seçenekte

yer alan uygulamalara yaklasmaktadir. Ancak kaçakçilik suçlarinda hürriyet i

baglayici cezalarin sinirlarinin çok yüksek olmasi nedeni ile korumaci ekonomi

uygulamalarini hatirlattigindan bahisle elestirilmektedir.

Kanun çalismamizda izah edildigi üzere 4926 sayili Kanun'a göre birtakim

yenilikler ve farkliliklar ihtiva etmektedir. 5607 sayili Kanun mülga kanuna nazaran

daha kisa, sade ve düzenli bir sekilde hazirlanmistir. Ayrica teminat karsiligi malin

iadesi ancak mali suça konu esyayi tasiyan araçlar için mümkün kilinmistir. 4926

sayili kanun zamaninda sikça görülen kaçakçilik olaylari ile herhangi bir baglantisi

olmayan araç sürücülerinin araçlarinin müsaderesi bu yolla önlenmistir. 5607 sayili

Kanun ile, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu'na uyum saglanmis ve toplu ve tesekkül

halinde kaçakçilik suçlari tanimlarina yer verilmemistir. Suç ve kabahatlerin toplu

veya tesekkül halinde islenmesi durumunda bu durum cezayi agirlastirici neden

olarak kabul edilmistir.
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5607 sayili Kanun ile Türk Ceza Kanunu'na uyumlu olarak suçlarin tüzel

kisilerin faaliyeti çerçevesinde islenmesi durumunda ayrica bunlara özgü güvenlik

tedbirlerinin hükmedilebilecegi hükme baglanmistir. Sorusturma yapma yetkisinin

527 i sayili Kanun ile artik sadece savcilik ve adli kolluk kuvvetlerine verilmis

olmasi nedeni ile buna uyumlu olarak mülki amirler, gümrük ve gümrük muhafaza

amir ve memurlari, emniyet, jandarma, sahil güvenlik komutanligina bagli personel

artik sadece kaçakçilik fiillerini arastirmak ve önlemek ve izlemekle yükümlü

kilinmislardir.

5607 sayili Kanun ile ihraci yasak olan esyanin ihraci suçu artik teorideki

tartismalari sona erdirecek netlige ulasmistir. Zira 4926 sayili mülga Kanun'da ihraci

yasak esya taniminin net olmamasi problemi tamamen ortadan kalkmistir. 5607 sayili

Kanun'da artik kanun en suç oldugu belirtilmemis olan esya ihraç edilirse suçtan

bahsedilemeyecektir. 4926 sayili Kanun'da ihracat kanunu kaçakçiligi suçu olarak

sayilan bazi 5607 sayili Kanun'da kabahat olarak tanimlanmistir. Nezaret görevini

yerine getirmeyen ihracatçilar artik suçtan degil kabahatten dolayi sorusturulacaktir.

Ayrica idari yaptirim ile ihraci yasaklanan esyanin bulunmasi halinde yine suçtan

degil kabahatten bahsedilecektir. Bu uygulamalar ihracata bakisin da bir

göstergesidir. Kanunkoyucu bu düzenlemeleri ile artik ihracati tesvik ve destekleme

iradesini ortaya koymaktadir.

5607 sayili Kanun bu yönleri ile 5237 sayili Türk Ceza Kanunu ile uyum

saglama amacini tasimakta ve birçok yenilik getirmektedir. Ancak Kaçakçilik

suçlarina ekonomik suça ekonomik ceza yaklasimindan uzaklasarak hapis cezasi

öngörmesi amaci yeni yaklasimlara açik olmayi amaçlayan bu kanunu güncel

olmaktan uzaklastigindan bahisle elestirilmektedi~. Bu yapisi ile kanun kaçakçilik

suçlarini önlemek için teknik altyapi ve donanimdan ziyade cezalari artirarak

saglama yöntemini tercih eder niteliktedir. Ancak bu tercih ne kadar yerindedir bunu

zamanla uygulama gösterecektir.
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